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Seluruh Indonesia akan di: soOB. kan 
dalam waktu singkat 

SIDANG KABINET JG MENENTUKAN : RESHUFFLE 

INTEGRAL ATAU MENTERI? 

— SAMPAI DJAUH MALAM KEMARIN 

TARIK DIRI 

KABINET ME- 

Ph 

LANGSUNGKAN SIDANGNJA DI PEDJAMBON UNTUK 

MENGAMBIL KEPUTUSAN PENTING : MENJERAHKAN 
MANDATNJA KEMBALI KEPADA KEPALA NEGARA 
ATAU MASIH MENERUSKAN TUGAS DALAM KEADAAN 
SERBA SULIT INI. SIDANG ITU MENGHADAPI TUNTUT- 
AN P.S... JANG BERPOKOK KEPADA PENDIRIAN, BAH- 

WA RESHUFFLE KABINET SETJARA 
DILAKUKAN. KALAU KABINET TIDAK DAPAT 
TUDJUI PELAKSANAANNJA,MAKA ' MENTERI2 

(PENERANGAN) JAITU SUDIBJO 

INTEGRAL HARUS 
MENJE- 
PS. 

DAN SJECH MARHA- 
BAN (MENTERI MUDA PERTANIAN) SA'AT ITU DJUGA 
MENARIK DIRI DARI KABINET. 

Djam 10 pagi ini. 
Dengan interlokal semalam 

ntuk mentjek situasi terachir, 
kalangan2 politik di Djakarta 
sama berpendapat, bahwa situa- 

si dewasa ini sudah demikian 

kritiknja hingga tidak ada dja- 
lan lain bagi kabinet Ali /Idham, 
selain dari pada menjerahkan 
mandatnja kembali kepada Pre 
siden 

Ditegaskan, kalau tidak ada 
hal jang mendadak sekali terdja 
di, maka perdana menteri Ali 
Sastroamidjojo akan menghadap 
Presiden Sukarno djam 10 pagi 
ini di Istana Merdeka untuk me 
ngembalikan mandatnja, 

Apakah nanti Presiden menun 
djuk formateur (s) untuk mem 
bentuk sesuatu kabinet menurut 
konsepsi Bung Karno atau kabi 
net seperti jang sudah2, belum 
dapat dipastikan, Sebab hasil 
,godogan” konsepsi itu sampai 
sekarang belum diumumkan. 

Tapi urgen sekali, apabila di- 
bentuk kabinet baru dalam wak 
tu jang sesingkat2nja. Demikian 
kalangan2 itu, 

Akan disobkan ? 
Selandjutnja Antara menulis: 
Di Djakarta telah tersiar ka- 

bar2 jang belum dibenarkan pi-   hak resmi, bahwa Presiden /Pa- 
nglima Tertinggi dalam waktu 

Wilajah Djawa- Tengah 

SURAKARTA 
TIMBANG TERIMA 

5 MANDAN RI 15 
Bertempat distadion Sriwe- 

dari Senin jl. telah dilangsung- 
kan upatjara timbang terima 
djabatan Komandan RI 15 dari 

Overste Pranoto kepada Overste 
Sardjono. Upatjara dilakukan 

dengan pasukan Penghormatan 
dari Bn. 444. barisan Perwira, 

Bentara dan Ksatria Staf | 
RI 15 dan Corps Musiek RI 15. 
Sebagai Komandan Upatjara 
adalah Major Ranuwidjaja, Kom. 

Ban. 444. 
Timbang terima tersebut di- 

lakukan dihadapan Panglima 
TT IV, Kolonel Suharto dan pen 
djabat2. Militer, Kepolisian dan 
Sipil setempat. 

Overste Sardjono semula ada- 
lah Kepala Staf RI 13, sedang 
Overste. Pranoto selandjutnja 
akan memangku djabatannja jg 
baru sebagai Pendjabat Kepala 
Staf TT. IV. 
Dapat ditambahkan, sebelum 

: timbang terima Komandan RI 
15 tsb. pada tg. 9/3 di Staf Rs 

115 telah dilangsungkan penje- 
rahan tanggung djawab "Kepala 
Staf RI 15 dari Overste Surono 
kepada Komandan RI 15. Overs. 
te Surono akan meninggalkan 
RI 15 untuk memangku djabai- 
annja jang baru. — (Kor). 

KO- 

KOMISARIS KEPANDUAN 
»ANSOR” BARU 

Komisaris Kepanduan Ansor 
Kwartier Tjab. Solo untuk ta- 
hun 1957 . 1958 telah tersusun 
sbb.: Komisaris Umum: A.Ghaf- 
far Masjkuri: Wakilnja: Taufiy 
Susanto: Sekr. A. Human, K. Ul. 
Thohari Alisan, Kom. Pawanyg: 
Moh. Rofie'i: Perintis: A. @u- 
sainy: 'Pemula: M. Munin Fa- 
thony, Kom. dj Ipindo: A. Ghat- 

far Masjkuri. — (Kor). 

PURWOREDJO 
TER EABGANGA SUDAH 

KETEMU 
Menjambung berita tentang 

diketemukannja majat seorang 
perempuan muda di saluran iri- 
gasi didesa Tjondongsari — Ba 
njuurip tgl 4/3 jl., lebih landjut 
dapat dikabarkan perempuan 
tsb. adalah anak dari Amat An 

war penduduk desa Bulus dukuh 
Pendem  Ketjamatan Gebang 
Purworedjo dan namanja ialah 
Marinten, Pak Amat Anwar me 
nerangkan selandjutnja bahwa 
Marinten sebelum kedjadian ter | 
sebut diatas pergi dari rumak- 
nja dengan memakai kalung 
emas dan subang jang pada 
waktu majat diketemukan ba- 
rang2 tadi sudah tidak ada lagi. 
Fihak Kepolisian masih terus 
mengusutnja perkara ini.-(Kor.) 

NOMER TANDA GAMBAK 
SUDAH DIUNDI 

Undian nomer tanda gambar 
untuk pemilihan DPRD Kab. 

. Purworedjo dalam rapat terbu- 
ka PPD tgl..9 2: dr hasilnja se 
bagai berikut: Nomer 1 — Pen | 
siunan: 2 — PSI: 3 — Sutikno, 
4 — Surosadojo: 5 — Gabungan 
Perusahaan Rokok Kutoardjo, 
6 — PKI: 7 Grinda, 8 — T. Pur 

bohusodo dkk, 9 — PNI: 10 — 
Partai Katolik: 11 — Parkindo, 
12 — PIR, 18 — Runtuwarow 
dkk. — 14 — Hadiprawoto J 
Djabar: 15 —.PRI/ 16 — Nj. 
Dirdjowinoto C, “17 — Partai 
Buruh: 18 — Mohamad Tambeh 
Maxum:, 19 — Masjumi: 20 — 
Baperki: 21 — NU dan "1 — 
Perwari, — (Kor), 

“ 

p 
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MAGELANG: 
P.M.L & BENTJANA ALAM 

Untuk sumbangan bentjana 

alam,. Palang Merah Indonesia 
tjabang Magelang sedjak tgl. 
31 Dec. 1956 hingga tanggal 5 
Maret 1957 jang baru lalu te- 
lah menerima uang sedjumlah 
Rp. 62.108,17, jang mula2 dite- 

Rp: 8096,20 dan: dari kaw: la 
nan2 Salam, Muntilan, Sa 
an, Tegalredjo, Grabag, Bando, 
ngan masing2 sebesar Rp. 5. 
098,90, Rp. 4.923,67, Rp. 5.250. 
60, Rp. 7.252,10,, Rp. 4.537,90 | 
dan Rp. 4.045,35,“sedang dari | 
kabupaten2 Purworedjo dan Ke | 

bumen masing2 Rp. 9.290,60 
dan Pp. 13. 612,85. 

Dari djumlah 'tersebut tgl. 
5/2 jang lalu telah disumbang- 
kan ke Banjuwangi untuk para 
penderita bentjana alam di Dja 

tim sedjumlah Rp. 4.500,— tgl. 
11/2 dikirim ke Markas Besar 
P.M.I. Djakarta Rp. 20.00,- dan 

tgl. 4/3 ke Markas Besar P.M.I. 
Rp. 10.000,— sehingga kini ma 

(sih ada sisa uang sedjumlah 
Rp. 27.608,17. — (Kor). 

SOAL KONSEPSI PRESIDEN 

Ditarik dari DPRD 

Magelang. 

Sidang DPRDP kab. Mage- 
lang tgl. 11 /3 telah membitjara 

to (PKI) dkk. mengenai dukung 
an terhadap konsepsi Presiden. 
Baik pengusul maupun penanda2 
tangan lainnja memberikan pen 
djelasan2 seperlupja. Sidang tsb 
tidak mengadakan pemungutan 
suara mengenai : png pro dan 

kontra konsepsi,y karena para 

anggota lainnja dari party2 NU, 
Masjumi dsb, berpendapat. bah- 
wa soal itu adalah soal Dewan 
Partynja masing2, meski para 

anggota DPRDP sebagai wakil 
dari bermatjam2 party itu meng 

hargai inisiatief Presiden mene- 
lorkan konsepsi itu, Berhubung 
pendirian itu, maka fihak' pengu 
sul telah menarik kembali usul- 
nja semula, untuk mennghormat 

UDJIAN TELEGRAFIS RADIO 

Menurut fihak PTT di Mage- 
lang, di Bandung bl. 4/1957 jad. 
akan diadakan udjian mendapat 
kan idjazah telegrafis radio ke- 
las 1, 2 dan idjazah telegrafis 
radio terbatas. Untuk menempuh 
udjian itu, hingga tgl. 16/3 '57 
diadakan kesempatan untuk me- 

ngadjukan surat permintaan me 

nempuh udjian pada Ketua Pa- 
nitya Udjian Markonis d/a Kan 
tor Pusat PTT Bandung, Udjian 
jang akan diadakan itu, adalah 
udjian negeri untuk memperoleh 

konis), 

TJILATJAP 
. PEMBERANTA SAN HAMA 

BABI HUTAN 

“Oleh rakjat Sarwadadi dan 
Binangun, Ketj. Kawunganten, 
telah diadakan pemberantasan 
hama babi hutan dan kera, dgn 
mempergunakan pospor, Dalam 
bulan Pebruari jl. djumlah bina- 
tang2 itu jang tertangkap sbb.: 
didesa Binangun 47 babi hutan 
dan 2 ekor kera serta didesa 
Sarwadadi 42 babi hutan, 

Usaha pemberantasan hama2 
tsb masih akan dilandjutkan, —   (Kor), 
kan usul darj anggota Sastrogi- | 

idjazah TetaMin dikapal (Mar- 

ma, dari seluruh kota Magelang |. 

kunja SOB untux seluruh Indo- 
nesia. Pernjataan 'berlakunja 
SOB itu dianggap perlu untuk 
mengatasi keadaan dewasa ini. 

Menurut kabar2 itu mengenai 

hal tersebut telah didapat under 
standing antara Presiden /Pangli 
ma Tertinggi dgn pihak GKS. 
sPernjataan berlakunja  SOB 

untuk seluruh Indonesia itu me 
nurut kabar2 tersebut terlepas 
dari pada pengumuman2 SOB 
jang dilakukan beberapa pangli 
ma setempat achir2 ini jang oleh 
pimpinan angkatan darat diang- 

gap menjimpang darj peraturan2 

hukum SOB jang berlaku. 
Pengumuman SOB itu menu- 

rut keterangan2 jang didapat 
,Antara” akan dilakukan sete- 
lah terbentuknja kabinet baru 
menurut konsepsi Presiden, 

  

KALI LAMONGAN MELUAP 
KEMBALI 

2 Desa perlu dibantu 

makanan. 
Kali Lamongan Selasa j.l. me 

luap membandjiri daerah2 Ben 
djeng dan Tjerme (kabupaten 
Surabaja) dan jang kemudian 
keadaannja telah surut, Minggu 

telah meluap lagi. Luapan Ming 

gu jang lalu walaupun tidak se- 

hebat dengan jg terdjadi tang- 
ga1 5 Maret jang lalu, tetapi air 

telah meluap setjara liar dan 
menggenangi tambak2, sawah 

dan pekarangan sampai keting 

kat keadaan 

perbaikan2 negara. 

Pada umumnja, penduduk de- 

pur dengan kaju untuk mema 

Sega 33 Ne — Ant. 
    

  

dekat ini akan dekritkan berla- | 

jang belum me- | 
mungkinkan darat melakukan 

Sbakan mandat dj. 10? 
PRESIDEN MENERIMA $ 

Wakil2 DPRD Jogja, PSII 
dan Sukarni. 

Presiden Sukarno Selasa pagi 
telah menerima delegasi DPRD 
Jogja jang datang untuk men- 
djelaskan soal2 disekitar kepu- 
tusan DPRD Jogja untuk me- 
njokong Konsepsi Presiden, dan 

sesudah itu Presiden menerima 
kedatangan delegasi PSII jang 
datang untuk menjampaikan 

pendirian PSII dalam mengha- 
dapi situasi politik terachir de- 

wasa ini, dan kemudian Sukarni 

darj Partaj Murba diterima pu- 
la oleh Presiden Sukarno di Is- 
tana Merdeka. — Ant. 

  

MESIN2 BERHARGA DI- 
KETEMUKAN 

Mentjari timbunan harta 
Djepang. 

Menjambung berita disekitar 
adanja timbunan harta berupa 

emas-intan dan berlian kepunja 
an tentara Djepang sewaktu ma 
sih berada di Indonesia, jang ka 
barnja ditanam disekitar kam- 
pung Loa Djanan Pedalaman 
Mahakam dapat dikabarkan le- 
bih djauh, berhubung dengan 
adanja berita2 itu, oleh Firma 
,»AGA" sebuah perusahaan nasio 
nal jang berkedudukan di Sama 
rinda Seberang, telah dikirim- 

kan 14 orang ketempat kira2 di 
mana berada timbunan harta ka 
run tersebut dengan dikepalai 
oleh salah seorang jang menge 
tahuji benar keadaan kampung 
cersebut. 
Sementara itu diterangkan d: 

sekitar Loa Djanan, jaitu didja 
lanan jg dibuat Pemerintah Dae- 

rah Kutai untuk menghubung- 

kan antara Samarinda dengan 
Balikpapan, telah diketemukan   

sa2 itu mempergunakan api-da | 

f 

sak makanannja dan bukannja | 

Pemakaman kembali Pedju: 
—- Paku Buwono 

pula beberapa buah traktor2 pe 

ninggalan Djepang jang senga- 

dja disempunjikan serta mesin2 
lainnja jang berharga ratusan 
ribu rupiah lebih. — Ant. 

Hae Te ma Aa 

'Diantar Ik 400 kendaraan bermotor 
SAMBUTAN RAKJAT MELUAP? 

(Oleh Wartawan KA 

UPATJARA pemakaman kembali 

sendiri). 

djenazah Sri Sunan 
Paku Buwono ke-VI beserta Gusti Kandjeng Raju Anem telah 
dilangsungkan Rebo 13/3 setjara kebesaran. Tepat djam 09.00 
djenazah P.B. VI beserta G.K.. Anem berangkat dari Sasono- 
hadi melalui Kori Wiworoprijo memasuki halaman pendopo besar 
Kraton dengan di-iringi bunji musik-duka dan gamelan Mong- 

gang. Setelah diadakan upatjara tertentu dimana para putra? 
Sri Sunan XII “memberobosi” kedua peti djenazah, iringan 
djenazah bergerak madju melingkari pendopo besar menudju 

ke Srimanganti Kidul, 

Sri Sunan P.B. XII dan para 
tamu jang memberi penghor- 

matan terachir menjaksikan dja- 
'Jannja iringan djen:zah didepan 

  
pendirian masing2 party. — Kor, | 

pendopo besar Sasono Hondro- 
wino. Tampak a.l. Sri Paku 
Alam, Wakil Gubernur Djawa 
Tengah, Residen Surakarta Sa- 

lamun, Walikota Solo Moham- 

mad Saleh, Mr Wongsonagoro, 
pembesar2 Militer serta Kepoli- 
sian dan wakil2 instansi, 

Setelah djenazah telah diam- 
bang pintu Srimenganti-Kidul 

Sri 'Sunan dan para tamu2 lain- 

nja menudju tempat tsb menjak 
sikan masuknja djenazah P.B. 
VI serta G.K.R. Anem kedalam 

mobiel djenazah, sementara itii 
djenazah R.T. Tjokrodipuro te- 
lah berada dihalaman Srime- 
nganti dal-m mobiel djenazan. 
(Seperti dikabarkan djenazah 
R.T. 'Tjokrodipuro ,,dimalam- 
kan” di Masdjid Paromosono, di- 
luar Kraton dan dibawa ke Sri- 

  

menganti-Kidul untuk mengga- 
bungkan pada djenazah PB VI 
dan G.K.R. Anem). 

Tepat dj-m 9.35 iring2an dje- 
nazah bergerak madju mening- 
galkan Srimenganti-Kidul dar 
keluar Baluwarti Kraton mela- 
lui Kori Brodjonolo-Kidul. Route 
selandjutnja: Aloon2 Kidul - Ga- 
ding kebarat - Bunderan kc 
Utara - Simpang-empat Nga- 
peman ke Barat menudju dju- 
rusan Jogjakarta, didahului 
escorte Polisi Lalu Lintas dan 
pandu2 bersepeda. 

Lebih dari 180 kendaraan ber- 
motor terdaftar untuk. meng- 
ikuti iringan2 djenazah tsb. 
sampai ke Imogiri, sebagian 
dari kendaraan2 itu rupanja te- 
lah mendahului langsung ke 
Imogiri. Kendaraan seluruhnja 
tertjatat lebih dari 400 buah. 

Perhatian penduduk kota Solo 
terhadap pemberangk:tan dje- 
nazah P.B. VI tersebut luar bia- 

  

Rapat Panglima2 se-Indonesia 
TANGGAL 15 Maret jang akan datang bertempat di rua- 

ngan MBARM Djakarta akan diadakan rapat panglima? se Indo 
nesia untuk membitjarakan dan menjelesaikan setjara inter- 

graal pelbagai persoalan dalam bidang militer jang timbul dan 
terdjadi pada waktu achir?2 ini. Demikian diumumkan resmi 

Penerangan Angkatan Darat Pusat. 
-Rapat dinas militer itu akan dihadiri segenap panglima TT, 

Panglima Komand o Daerah Penguasa Militer Sulawesi Sela- 

tan dan Tenggara, Komandan Komando Daerah Militer Atjeh, 
Komandan Komando Daerah Militer Sumatera Tengah, Pengu- 

asa Militer Kalimantan Selatan dan segenap  anggauta staf 

umum Angkatan Darat. ga akan dipimpin KSAD Djenderal 

Major Nasution, — RD. 

Dalam pada itu dapat dikabar 
kan Gabungan Kepala2 Staf Ra 
bu siang jl. telah mengadakan 
“rapat dinas di Markas Besar 
Angkatan Darat dibawah pim- 
pinan KSAD. Setelah selesai ra 
pat dinas itu GKS mengadakan 
pertemuan chusus dengan Djak 

sa Agung Suprapto dan Kepaia 

Polisi Negara Sukanto di MB 
AD Djakarta, 
Menurut keterangan2 rapat 

dinas GKS itu erat sekali hu- 
bungannja dengan berbagai per 
soalan dalam bidang militer jg 
timbul achir2 ini serta dengan 
rapat Panglima2 se Indonesia jg   akan dilangsungkan mulai Djum 

'at besok, 
Mengenai pembitjaraan2 anta 

ra GKS dengan Djaksa Agung 
dan Kepala Kepolisian Sukanto 
didapat kabar, pembitjaraan2 
tersebut terutama sekali berki- 
sar pada langkah2 dan usaha2 
penjelesaian setjara integral me 

ngenai berbagai masalah negara, 
Tidak mustahil pula pembi- 

tjaraan? tersebut berkisar pada 
soal kemungkinan diumumkan- 

nja SOB untuk seluruh Indone- 
sia. ng dan Ba an 
    
    
    
       
      

'prmwarsu? UANG DIHUKUM 

Masing? $ dan ? tahmi 

8 bulan, : T 

pengadilan Negeri 

- | agpada Kadiman dan Tonah. 
masing2 dengan 3 tahun dan 2 
tahun 8 bulan pendjara, semua- 
nja dipotong waktu tahanan. 

|Kedua terdakwa itu dituduh 
membuat 3 lembar uang ringgit 
paisu dengan sengadja dalam 

alan Djuni 1954 jl. — Ant, 

3 
35 LOKOMOTIF AMERIKA 

TIBA 
385 Locomotief dissel pesanan 

DKA dari Amerika sekarang tlh 
tiba di Tandjung Priok. 60 lain- 
nja dlm ukuran jg lebih ketjil 

tidak lama lagi djuga akan sam 
pdi, Mengenai usaha2 DKA di 
pulau Sumatra Direct DKA Ir 
Effendhi Saleh menerangkan di 

  

'| sana sedang dilakukan perbaik- 
an2. Di Sumatra Selatan diada- 
kan pergantian rel dengan jang 
lebih baik dan disediakan pula 
23 wagon pehumpang dan 110 
gerbong barang jg baru. Untuk 

2 bergigi dan rel2 biasa beser 
ta bantalannja. — RD. 

  

DEWAN LAMBUNG 
MANGKURAT 

“Reunie Lambung Manskurat 

Mangkurat” diketuai oleh Over- 
ste Hadji Hassan Basri 
34 anggautanja. terdiri dari ten 
tara jang masih aktif. veteran 
dan bekas pedjoang lainnja. 

Sebagai diketahui konperensi 
tersebut berlangsung di Kan- 
dangan, dari 5 hingga 10 Maret 
jang lalu. 

Diantara beberapa putusannja 

jang terpenting ialah tuntutan 
konperensi tersebut agar Over- 
ste Hassan Basri, kini penguasa 
militer Kalimantan Selatan dan 
Komandan Resimen Infanteri 21, 
diangkat djadi Panglima TT VL       

Indonesia 

|sa besarnja. Disepandjang dja- 
lan raja jang dilalui iringgn2 

djenazah merupakan ,,benteng 
manusia” jang sukar diterobos. 

Sambutan Jogja luar 

biasa. 
Djuga perhatian rakjat Jogja 

terhadap iring2an mobil rangka 
djenazah Sri Sunan Paku Bu- 
wono VI j ng menudju ke Imo- 
giri itu luar biasa besarnja. Se- 
djak djam 09.00 rakjat Pram- 

banan telah berdjedjal2 me- 
nunggu lewatnja iring.n2 mobil. 
Lk. djam 12.45 iring2an djena- 
zah sampai di Prambanan. Dari 
sini sampai ketempat makam 
Imogiri dipinggir2 djalan nam- 
pak kelompok2 manusia jg ingin 

menjaksikan iring2an djen.zah 

itu. Terutama sepandjang dja- 
lan antara Kotagede dan Imo- 
giri sendiri perhatian penduduk 
sekeliling djalan itu sangat be- 
sar. Dari pagi mereka telah me- 
nunggu2 kedatangan djenazah. 

Menurut keterang n polisi 
Lalulintas jang mengatur lalu- 
lintas waktu itu, djumlah oto jz 
mengikuti djenazah itu Ik. 200 
buah, termasuk 40 truck untuk 
rombongan Prabunatan dan lain 
lainnja untuk keluarga, handai 

taulan dan penderek2 (pengikut- 
pengikut). Semua pengikut dari 

Solo berpakai.n hitam, baik jg 
prija maupun jang wanita me- 
nurut adat Kraton. Selain oto2 
penderek, djuga banjak pengun- 

djung dari luar Solo dan Jogja, 
ada jang naik otonja sendiri, 
taxi, bus, speda motor speda dil. 
Menurut taksiran djumlah oto 
semua jang mengundjungi Imo- 
giri kemarin ada 400 buah lebih. 

Sungguh ramai keadaan Imo- 
giri kemarin itu, berpuluh2 ribu 
rakjat berkumpul disekitar ma- 

kam Imogiri dan dal: m Astana 
sendiri. Sekira djam 15.00 ke- 
tiga mobil rangka djenazah dari 

PB VI serta permaisurinja GKR. 
Anem dan pamanda R.T, Tjo- 
krodipuro sampai dipos Imogiri. 
Kemudian dengan didahului ba- 
risan pembawa kirangan2 bu- 
nga ketiga peti djenazah diba- 
wa naik ke makam Astana P.B. 
IX. 

Disini djenazah dari P.B. VI 
dan permaisurinja dimakamkan 
menurut dat Djawa dan disak- 
'sikan oleh semua penderek dari 

Solo. : Nampak djuga wakil2 
Kraton Jogja dan Puro PA. Ha- 
nja mereka jang berpakaian 8e- 
tjara adat dapat menj ksikan 
penanaman djenazah. Upatjara 
jang dipimpin oleh Kol. Djati- 
kusumo itu berlangsung dengan 
tertip dari tenang. Perlu diketa- 

| hui djug:, bahwa iringan2 dje- 
|nazah dari Solo diantar oleh 

Pangeran Surjobroto. Betui2 
|rakjat Imogiri kemarin itu me- 
ngalamj peristiwa jang berse- 
djarah, tidak dapat terlepas dari 

| sedjarah perdjoangan rakjat In- 
| donesia melawan pendjadjahan 
Belanda. 

Kira2 djam 16.30 upatjara pe- 
makaman baru selesai, 

  
    

telah dirobah namanja djadi kon ' 
perensi Lambung Mangkurat | 

Kalimantan Selatan berhasil! ' 
membentuk ..Dewan Lamhung 

dengan | 

$
:
 

Surabaja ! 

| telah mendjatuhkan hukuman: 

  
Sumatra barat th. '57 ini djuga ' 
diadakan penggantian perbaikan j 

  

GOO BOO MO tunggu ANE SR 5 

putusan, 

Mengenai perkara itu, Djaksa 
dalam rekwisitornja tgl. 28 Pe- 
bruari jl. menjimpulkan penda- 
patnja bahwa tuduhan atas diri 
terdakwa telah terbukti dengan 
tjukup dan menuntut kepada 
Hakim supaja terdakwa dihu- 

kum pendjara 12 tahun. 

Pendjelasan pembela. 

Pengatjara Mr Soemarno ber 
pendapat bahwa dalam peristi- 
wa itu terdiri dari 5 persoalan 
jang mendjadi inti sari, maka 
ia bahas kelima persoalan itu 
satu demi satu untuk ditarik ke 
simpulan apakah kesalahan ter- 
dakwa ? berapa beratkah kesa 

lahan itu ? dan hukuman apa 
serta berapa beratnja hukuman 

Bas NP Stan kepada 
Achirnja pengatjara menjim- 

pulkan pendapatnja bahwa op- 

zet (kesengadjaan) membunuh 
tidak terdapat pada terdakwa. 
Djuga tiada. rentjanakan lebih 
dulu dengan pikiran tenang Me 
nurut pembela selandjutnja pa- 

ling banter terdakwa Goo Boo 
Mo hanja dapat 

,Ssengadja menganiaja” (meng- 
hadjar) Djiang Seng jang tim- 
bul dalam pikiran marah seba- 
gai akibat kalah djudi pada ma- 
iam. itu, 

Selandjutnja pembela kemuka 
kan pendapat dokter jang me- 

meriksa majat korban bahwa 

luka karena tusukan oleh terdak 
wa terhadap Djiang Seng tidak 
berbahaja sama sekali dan bah- 
wa matinja Djiang Seng karena 
hal2 lain jang menurut penda- 

pat pembela jang paling tepat 

Berapa tahun hukuman 
Goo Boo Mo 2? 
PEMBELAAN MR SUMARNO 

PERSIDANGAN DIUNDUR SAMPAI 28/3 J.A.D. 
PENGADILAN Negeri Jogjakarta — Hakim E. Nasution, 

Djaksa Soetarto, Panitera Pengganti M. Said — kemarin telah 
melandjutkan sidangnja mengenai perkara terdakwa Goo Boo 
Mo jang dituduh dengan sengadja dan direntjanakan lebih 

dulu teiah menghilangkan djiwa Goo Djiang Seng, melanggar 

fatsal 340 jo 338 jo 355 jo 354 jo353 jo 351 KUHP. Dalam sidang 
ita pengatjara Mr Soemarno batjakar pembelaannja jang ke- 

simpulannja bahwa terdakwa tidak sengadja dan tidak meren- 

tjanakan lebih dulu membunuh Goo Djiang Seng. Dalam peris- 

tiwa di Ngupasan jang mengakibatkan matinja 
terdakwa (Goo Boo Mo) hanja sengadja menganiaja korban 
sadja seperti tersebut dalam fatsal 351 (1) KUHP jang meng- 
antjam hukuman pendjara 2 tahun 8 bulan. 

Djiang Seng, 

Djiang Seng sendiri karena hati 
Gan djantungnja terlalu besar 
dll, hingga Djiang Seng meski 
dari luar nampaknja gagah dan 
kuat, namun pada hakekatnja 

ia (Djiang Seng) lemah sekali. 
Maka terdakwa paling dapat ha 
nja bisa disalahkan bahwa ia 
sengadja, tapi tidak “direntjana- 
kan lebih dulu, telah menganiaja 
Djiang Seng jang dilakukan da- 
lam keadaan marah sekali. Ma- 
ka tiada tempat bagi tuduhan 
»Voorbedachte rade” (direntjana 

kan lebih dulu), Kata pembela 
lagi: bukan tusukan terdakwa 
jang “ menjebabkan matinja 
Djiang Seng, melainkan kelemah 
an dalam badan Djiang Seng 
sendiri ditambah dengan gojah 
otak (hersenschudding) jang ter 
Gapat baru2 ini, 

  

Gadjah Mada. : 
Fak Tehnik, tingkat Kandidat 

Technologi sdr. Ariadne Resti- 

ningsih Wirjopawiro. 

Pada Fakultas Pertanian & 

Kehutanan Universitas Gadjah 
Mada telah lulus: Udjian Pro- 
paedeusis: Marditoto, Moch. 

Roesdi, Margono dan Andjar- 
siswojo. 

Udjian Baccalaureat II: Tjip 

to, Amien Hidajat, R.M.C.M. 
Hariwardjono, Moenadji Widjo 
jo dan Soedardho. 

LULUS DOKTER 

Pada Fakultas Kedokteran 

Universitas Indonesia di Dja- 

karta telah lulus udjian Dokter 
(A-II): Soedarmo Saleh Poer- 

wohoedojo, 

Untuk udjian Dokter tingkat 
pertama (A-I) telah lulus: Oei 
Tjien Oen, Lo Siauw Koen, Her- 

man Soesilo, Achmad Loethfi 

Oesman dan Boesja Zahir. Ant. 

  

Selesai pembelaan pengatjara, 
Hakim undurkan persidangan 
sampai 28 Maret jad. untuk mem 
beri kesempatan kepada Djaksa 
mengadakan pembahasannja me 

ngenai pendapat pembela tsb. 
Perhatian chalajak ramai pa- 

da persidangan itu tjukup besar, 
  
    

dipersalahkan . 

jang tinggal diluar Tiongkok) 

Kabarnja para delegasi dalam 
konperensi itu merasa puas dgn | 
hasil penjelidikan sementara jg 
memperlihatkan bahwa sebagian 
besar orang. Tionghoa jang" ting 
gal diluar Tiongkok kini tidak 

begitu tertarik an komu- 
nisme, 

Tetapi menurut kena tadi, 
penjelidikan SEATO itu menun- 

djukkan djuga adanja bahaja2 
berhubung dengan kegiatan RRT 
antara hoakiao itu. 

Dalam soal ini para delegasi 
SEATO berpendirian bahwa ma 

salah itu perlu dibitjarakan dgn 

pemerintah negara2 jang ber- 
sangkutan. Pemerintah2 ini ha- 

rus terus diberikan informasi2 
jang perlu tentang itu supaja 

mereka dapat mengambil tin- 
Gakan2 jang tepat. Demikian ka 
langan tadi, 

Politik A.S, mengenai 

Tiongkok. 

Menteri LN Amerika Serikat, 
John Foster Dulles, mengata- 

kan kepada konperensi dewan   ialah 2. lemah dari badan SEATO, bahwa Amerika Seri- 
  

pendudukan didaerah Gaza. 

Komandan UNEF, djenderal 
major E.L.M. Burn dari Kanada, 
telah memerintahkan penarikan 
mundur kesatuan2 Jugosalvia 
dari Gaza sesudah terdjadi de- 
monstrasi dari penduduk untuk 
presiden Mesir Nasser dan pre- 
siden Jugoslavia Marsekal Tito, 

tetapi Burn pada hari Minggu 
jbl. memanggil kembali kesatu- 
an2 Jugoslavia ke Gaza ketika 
terdjadi bentrokan antara kesa- 

tuan2 Kanada dan kaum demon 
stran, Demikian berita pers Me- 

sir itu. 
Kegiatan Ralph Bunche. 

UP selandjutnja mewartakan 
bahwa, pembantu sekretaris djen 
deral PBB Dr Ralph Bunche pa- 
da hari Selasa ini bermaksud 
mengadakan pembitjaraan di 
Kairo dengan wakil menteri luar 
negeri Mesir Abdel Fattah Has- 
san, 

Bunche baru sadja kembali 
di Kairo sesudah mengundjungi 
Gaza dimana penduduk selama 
4 hari belakangan ini berdemon 
strasi menuntut hendaknja pe- 
merintah Mesir mengeluarkan 
pernjataan bahwa tugas UNEF 
hanja mengadakan pengoperan 
dari pasukan2 Israel jang dita- 
rik mundur, 

Colombia mengususlikan 
diperbesarnja UNEF. 

Dari markas besar PBB di 
New York UP kemudian mewar 
takan bahwa Colombia, jang ber 
sama dengan 9 negara lainnja 

Di Gaza ketegangan timbul 
ANTARA un BATALJON DENMARK 
DAN KOMANDAN KESATUAN? 
MENURUT berita pers Mesir dari Gaza Senen jbl., antara 

letnan kolonel Carl Engholm, komandan bataljon 
Gaza, dan kesatuan? Jugosiavia dari. UNEF 
PBB) telah timbui ketegangan. 

Diterangkan bahwa Engholm telah mengeluarkan perintah 
supaja kesatuan? Jugoslavia riengadakan pendjagaan dj djaian?2 
daiam kota Gaza, tetapi komandan kesatuan? Jugoslavia meno- 
lak perintah tsb. dengan mengemukakan bahwa tugasnja ialah 

menempatkan kesatuan2nja sepandjang garis demarkasi perle- 
takan sendjata dan bukan bertindak sebagai 

: paja kekuatan UNEF diperbesar 

' didaerah Gaza dan daerah Agaba 

    mengirim pasukan2 untuk UN-    
  

JUGOSLAVIA 

Denmark di 
(pasukan? polisi 

suatu kesatuan 

EF ke Mesir, telah meminta su-   dari 6.000 orang mendjadi 20. 
000 orang untuk menjelesaikan | 
keadaan di Timur Tengah bagi ! 
PBB. 

Tetapi panitia penasehat urus 
an UNEF dari PBB dalam si- 
dangnja dengan sekretaris djen- 
deral PBB Dag Hammarskjoeld 
pada hari Senen jl. mengambil 
putusan dewasa ini tak perlu 
mengadakan tindakan2 baru. 

Pendirian A.S. 
Didapat kabar selandjutnja 

bahwa duta besar A.S. Henry 
Cabot Lodge telah menegaskan 
kepada Hammarskjoeld bahwa 
A.S, memegang teguh, pendiri- 
annja bahwa Hammarskjoeld 
harus diberi keleluasaan berge- 
rak dalam permulaan pengoper- 
an pemerintahan sipil dan militer 

dan sepandjang garis demarkasi 
harus dilakukan hanja oleh PBB, 
Pendirian ini menjampingkan pe 
ngoperan kekuasaan oleh  se- 
orang gubernur jang ditundjuk 
oleh Mesir, A.S. djuga tetap ber 

pendirian segala sesuatu sesudah 
pengoperan permulaan harus di 
atur oleh Hammarskjoeld dgn 
meminta nasehat dari Mesir dan 
Israel, Hal ini menundjukkan 
desakan A,S. bahwa kesatuan2 
UNEF harus ditempatkan dike- 
dua belah garis demarkasi djadi 
baik wilajah Mesir maupun   Israel, — Rtr, 

  

NBA BAN 2 3 Ia WA IX AP 5 PI PA 

Seato sangat perhatikan usaha 
RRT antara Hoakiao 

DULLES DJELASKAN POLITIK A.S. TERHADAP 
TIONGKOK 

KALANGAN konperensi SEATO di Kanbera mengatakan, 
bahwa SEATO akan memberikan perhatian lebih besar terha- 
dap usaha RRT untuk memperoleh ,,hoakiao” (orang Tionghoa 

dipihaknja. Djumlah orang Ti- 
onghoa ini di Asja Tenggara kira-kira 12 djuta, 

kat ,,terus menerus berpegang- 

an teguh kepada tiga buah segi 
dalam politiknja terhadap  Ti- 
ongkok”. 
“Didalam sebuah pernjataan un 

tuk memberikan keterangan ke- 
pada dewan SEATO Dulles me- 
ngatakan tiga buah pokok dasar. 

1. Mengakui republik Tiong- 
kok (Taiwan). 

2. Tidak mengakui 
Rakjat Tiongkok. 

3. Menentang duduknja ke- 
kuasaan Peking didalam PBB, 
karena telah mempertjajai wakil 

apa jang oleh piagam PBB di- 
sebut ,,republik Tiongkok”. 

UE. 

Republik 

Menurut kalangan konperensi 
SEATO tadi, keterangan Dulles 

itu telah membikin delegasi Ing 

geris, Lord Home, mengadjukan 
pertanjaan, apakah benar kete- 

rangan itu hanja dimaksudkan 
sebagai informasi. Pertanjaan 
ini telah dibenarkan oleh Dulles. 

Menurut kalangan Inggeris, 
keterangan Dulles tadi memper 
lihatkan perbedaan sikap antara 
AS dan Inggeris mengenai RRT. 
Inggeris senantiasa berpendapat 
banwa diakuinja suatu pemerin- 
tah tidaklah lantas berarti bah- 
wa politik pemerintah itu dise- 
tudjui, 

Soal netralisme. 
Dalam sidang Selasa ji SEA- 

TO membitjarakan masalah ,,ne 
tralisme”. 

Menteri LN Australia, Casey, 
menguraikan pendirian negara- 

nja mengenai netralisme, Menu- 
rut Casey, negara2 netralis ha- 

rus objektif dan tidak boleh men 
djalankan politik bermusuhan 
terhadap negara2 SEATO. 

Dalam sidang ini Dulles me- 
njarankan seminar para ahli sub 
versif Baguio, Filipina. 

Menurut djurubitjara Inggeris, 
Inggeris akan menjambut gem- 
bira 'masuknja Malaya dalam 
SEATO setelah negara ini mem 
peroleh pemerintahan sendiri da 
lam bulan Agustus jad, Tetapi 
untuk ini pemerintah Malaya 
tidak boleh ditekan, Demikian 
djurubitjara Inggeris tadi, - Rtr. 

HARGA EMAS 
(Tgl. 13 /3-1954). 

Jogja: emas 22 krt djual Rr 
46,- beli Rp. 44,. No. 2 djual 
Rp. 45,- beli Rp. 43,- 
Semarang: emas 24 krt djual 

Rp. 49,25 beli Rp. 48,25. 22 krr 
dju:I Rp. 46,- beli Rp. 44,-. 

Djakarta: emas 24 krt djual 
Rp. 49,- bel Rp. 48,-. 
Surabaja: emas 24 krt djual 

Rp: 49,25 beli Rp. 48,25: 
Solo: emas 22 krt djual Rp. 18 

beli Rp. 44,-, 
Keadaan pasar tjuku Part 

besar tjukup, «“ : T " 
'Toko Emas HOK SING Jogja. 

Sungguh2 terdjadi 
Kk Karena tiba? nicmbu anting 

stuur untuk menghindari sepeda 
jang sekonjong- “konjong njelo- 
nong didepannja, baru? ini jeep 
H 2237 jang sedang lari dikota 
Salaman djadi terbalik, menda- 
pat kerusakan sedikit, tapi tidak 
usah keluar ongkos reparasi, 
karena peladjar? Kursus Montir 
di Salaman kebetulan sedang 
beladjar praktik, 
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AMBIL RESEP Di Hee 

    

at, ohendaknja diubah 
men jadi ,,dalam keadaan tidak 
aing -ister?”, 

Mansjur (PNT) menje- 
tudjui RUU dengan menerang- 

$ kan, undang2 militer sukarela 
"RI La sudah lama dibutuhkan 

dan akan mempermudah tugas 
6 AP | Ku PN ka da 

  

n mad udjukan usul kepada sidang kabinet 
| mandaat, karena nada Hr 

  

Tresna 

   

    

2 # | 
dar perhatian Orang Fama Ta Dia Mega. | kedu- 

stabil. Tapi 

  

ik oleh soal Konsepsi Presiden. 
merupakan ,,hot news” lagi, 

sdah Sempas mengalir kearah soal? lain, oran 
ja: adakah kabinet maih punja hak idup?” 

3 
5 Ban Doha Ma: ena DI on Se mun 

 abeanyebakaa 
mandat 

Kalau panah on kekuatan morilnja untuk menjerah- tjukup 
mandaat pukul 10.00 ini nanti, kita akan berkata: bidjaksa-    
   

. 3 0.3. 3 ,selu 

  

     

  

ruh 

   

siapa tahu mundur pada sa'atnja ia harus mundur : 

Indonesia ? 
, ada kemungkinan hari ini 

x 
sn neri, ic, pribadi Bung Karno, tjakop kuat 

gan didaerah-daerah, Kita lihat, daerah? 
1 dewan memberontak terhadap Pemerin- 

tah di ai Djaana Sini gora memberontak terhadap kabinet 
tak terhadap AM, tfiak memberg t Presiden-Panglima Terting. 

Te pada itu, ra) Aha De nlaa in ke- 
Mikah SOB, hendaknja Bung Karno segera berdampingan dengan 
Bung Hatta, ag agar suasana Dena sungguh? dapat sempurna, 
tjotjok buat tindakan? selandjutnj 

BT 
Kalan tidak, kita kewatir, djan 

« 

sah pernjataan SOB dalam 
mena Sada berlaku di 5 : Tapa Benny pemtanikaae 2g raba 

  

Uap | na 2) ha 

belum menempatkan dirinja 
jang tertinggi ! 

Ini kenjataan pahit, aa Batan hit manusia egara 
€ kita harus menelan obat 1 Ta pahit untuk 3 men- 

— PIKIRAN PEMBAT JA 

. FARMASI - si 
ja hari jang lalu, (tg. 
8-8-1957) saja bermaksud me- 
aw obat di Depot Farmasi 
jaw. Kem, Kes  Djokjakarta 

canon Haa Beringhardjo). 

untuk . me- 
an di Depot Farma- | 

. harus ada surat keterang 
ap dari Djaw. Pemerin- 

   

   
   jang bersangkutan. Dan sja 

rat? ini djuga telah sar. penuhi. 
Baja djuga sudah biasa mengam 
- obat disitu dengan surat ke 
angan seperti ternetni, teta- 
abi bri gagal, 'karena ben 

2 33 ari surat keterangan 
itu tidak sama fprecies de 

2 an tjontoh Hm keterangan 

'Recept tsb. seru boleh Gia 
bil kalau bentuk dari surat ke- 

an saja itu dirubah se- 
n tjontohnja. Hal in 

   

   

  

  

  

keadaan sakit, la Ana 
harus rust (istirahat) dirumah. 

Tentang  bekerdja saudara 
itu, jang berdisiplin, patut men 

dapat pudjian, tapi sajangnja | 
terlalu birokratis dan tidak 
konsekwen, 

Kalau saudara menghendaki 
segala-galanja. serba teratur 

a.l. bahwa surat keterangan un- 
tukimengambil obat itu harus rre 

sis sama dgn muat keterangan 
pada djawatan saudara, menga. 
pa setelah. ada instructie /pera-. 
turan. mengenai hal tsb., sau- 

dara tidak segera memberi (me 
njebarkan) tjontoh2-nja keselu- 

.ruh Djawatan2 Pemerintah, se- 
hingga hal ini tidak merugikan 

orang2 jang berkepentingan 
(orang2 jang butuh obat dan 
jang tidak mampu). 

Soemardi 
BI. Ekonomj Negeri tk. II. 0. 

kanan . 
  

  

Na jensaya Ka pi 

terbuka tg. 12/3 mengadakan 
pemandangan umum I tent: 

Pa RUU h kemiliteran, Ie RUU 
  

pena 71955 tentang kedudukan 
anggota AP dalam dinas na 
taraan sesudah achir 1955, 
RUU aren sukarela. 

Sebagaimana “diketahui Un- 
dang:Undarig Darurat no. 20/ 
1955 adalah untuk menghindari 
vacuum berhubung dengan ha- 
bisnja waktu ikatan dinas ang- 
gauta2 AP pada achir 1955, se- 
dang RUU militer sukarela ada- 

lah dimaksud sbg. pelaksanaan 
dari pada ketentuan2 dalam un- 
Sa pertahanan negara 

: 29/1954) dalam 
ana »kaderleger”    

  

   

  

    

      

   

  

   

  

   

  

    

| jang 

'kepsda ang- 

5 Tn id di angpar: a 

Hn Biker diubah. artinja di» 
nganlah diadakan ketentuan ha- 
nja .antuk mereka jang belu 
k-win, sebab sjarat jang demi- 
Ha menurut pembitjara teriaia 

    

   

    

   

  

esjahan “undang2 darurat | 

gara 

# aa Men 

2 (dapat | 

  

  
  

mai berkewadjiban mendidik 
anggauta2 AP. Menurut pembi- 
tjara AP sudah ' membutuhkan 
Baen aa dgn. tenrga2 muda. 

H. Misbach (Masjumi) ber- 
ba ing pembitjaraan RU!! 

'itu tidak dapat dilepaskan dari 
djiwa undang2 pertahanan ne- 

(undang2 no. 29 (1954 
dan mengusulkan supajs jiwa 
RUU mentjermirkan perdjuang- 
an seluruh rakjat Indonesia. 

Sukatno (PKI) mengusulkan 

al, supaja prinsip undang2 per- 
tahanan negara no. 29/1954 jg 

| membersihkan AP dari elemen2 
'kolonial  diperkembangkan da- 
'lam semua undang2 dan per- 
aturan2 militer, supaja realisasi 

Saptamarga dilaksanakan dim. 
usaha pembentukan watak dan 

pendidikan militer, supaja kedu- 
| dukan2 atasan AP terbuka bagi 
semua peradjurit jang mamtju- 
kupi miatatanja. 

Supardi (Pembangunan) ber- 
pendapat, a.l. pelaksinaan un- 
dang2 militer 

mepgubah penghidupan 
AP dalam hal pendi-     

Jum kawin” jang menurut pem- 

i “ masuknja pemuda2 desa 
mendjadi | peradjurit sukarela, 
supaja diadakan penindjauan 
terhadap “nasib djanda2 dan 

enggauta AP 
jang telah gugur dengan mak-: 
anak piatu dari 

sud djangan sampai mereka itu 
terlantar. : 

sukarela harus 

: an ,,olah-keperadjuritan”. 
Ia minta dihapuskan sjsrat ,,be- 

ara akan menutup kemung- 

Djerman Prawirawinata (Ma- 

sjumi) berpendapat, 
itu merupakan. myipsal dalara 
sedjarah AP, terutama AD, jang 
lahir dalam revolusi. Kalau ada 
tindakan2 AIP jang tidak me- | 
injenangkan golongan lain, me- 
nurut pembitjara, 
proces revolusi. AP menurut | 
ipembitjara tetap setia kepada 
revolusi dan tidak main politik, 
— Ant, 

adalah itu 

al. RUU 

aa 

  

“KEDAULATAN RAKJAT" 

  

HALAMAN 2 
  

Berdiri 
PENJELENGGARA BALAI DESA DI DESA KEDJURON. 

dimuka dari kiri ke kanan: 

   

    

   

   

    

Kepala. desa Kalidjan, bertanda X, Kepala pekerdja Karto Badi, Penulis II Djojo Salam (Kuli 
kentjeng), Ketua Soepardi ( Tjarik), bertanda XX, Penulis 1 Moh, Buirin (Kuli kentjeng), Ben- 
Gahara Y£ Moekahir (Kuli kentjeng), Bendahara II Sardi (Kamitua), 

INILAH MADIUN : 

Balai desa modern dgn ongkos Rp.468.402,- 
Wita jah Djateng | 
  

(KLATEN 
SEKITAR MASALAH P.U.K. 

KLATEN : 

Dimuka Hakim. 

Pengadilan Negeri Klaten, di- 
bawah pimpinan Hakim R. Kres 
nadi, Djaksa R. Ng. Prodjohar- 
sojo, Panitera Pengganti Sdr. 
Soekamso, untuk kedua kalinja 

telah memeriksa perkara ter- 
dakwa Sabariman, Kep. Tja- 
bang PUK setempat (Sinder 
Kota), tertuduh melanggar fat- 
sal 423 KUHP, jaitu sebagai 
Peg.. Negeri memaksa. sese- 

orang dengan mengenakan ke- 
kuasaannja kepada pekerdja2- 

Ianja, jalah 4 mandornja supaja 

menambah atau memasukkan 4 
orang sebagai tenaga harian di 
dalam buku rolisnja, dengan de- 
mikian rata2 tiap harinja untuk 

seorang dikeluarkan Rp. 4,50 — 

Rp. 4,75. Jang njatanja tambah 
an 4 tenaga harian itu tidak ada 
sama sekali. 
dilakukan oleh sinder Sabari- 
man, sedjak tahun 1953 — s/d 
— 1954: jang lalu. 17 Orang sak 
si diantaranja R. Ng. Prodjo- 
Girdjo al. Wijoto 55 tahun (Kep. 
PUK Kab. Klaten) dan Sdr. Soe 
tono 38 tahun (Kep. Keuangan 

Otonoom) telah didengar kete- 
rangannja, Pokoknja semua sak 
Si itu memberatkan diri ter- 
dakwa. 

Dalam pada itu terdakwa 
sarigkal tuduhan2 tersebut. Utk. 
menjusun reguisitoir djaksa, si- 
Gang akan dilandjutkan hari Ka 
mis 14-3 Ba akan sman 

. ana aan 

WONOSOBO 
USAHA PPMR MULAI BER- 

3 KEMBANG 

R.S. Hadisoetirto de- 
PPMR 

Bupati ( 

ngan para anggauta 
'baru2 ini telah menindj:u desa 

Timbang untuk menjaksikan 
dari dekat, hasil pemerahan 
susu jang sedang mulai dipopi- 
lerkan dikalangan rakjat desa. 

Menurut keterangan, pemerahan 
dapat berdjalan dengan baik se- 
hingga mengandung harapan ba 
njak dikemudian hari. 

Seekor sapi betina jang dibeli 
oleh PPMR dapat menghasilkan 
5 & 6 1. susu Sehari. Tenaga pe- 
merah terdiri dari rakjay sen 
diri setelah lebih dahulu meng- 
ikuti latihan chusus di Mage- 
lang. Adapun susunja dibagikan 
kepada murid2 S.R. Timbang jg 
lemah badannja dan orang de- 
wasa jang baru sadja sembuh 
dari sakit. — (Kor). 

PENGURUS SSKDN BARU 
Konperensi-pleno SSKDN di- 

kundjungi para utusan Ranting 
dan anggauta Dewan untuk Da- 
erah Kedu tgl. 10 telah diterima 
dengan Suara bulat, laporan ker 
dja Pengurus Tjabang th 1956 
dengan segala kebidjaksanaan- 
.nja dilapangan kepegawaian dan 
organisasi. Selandjutnja konpe- 
rensi memperkuat keputusan 
Dewan Komisariat Djateng jg 
mendesak .PB agar sidang Pre- 
sidium jang akan menentukan 
Sikap terhadap pelaksanaan tun 

'tutan kenaikan integraal terha- 
dap pemerintah dapat dilaksana 
kan sebelum bulan Puasa. 
Adapun susunan Pengurus 

Tjab. Wonosobo buat tahun ini 
pada dasarnja. tidak berbeda de- 
ngan jang lama, ditambah te- 
naga2 baru sbb.: Penasehat R.S. 
Hadisoetirto, Ketua S. Rekso- 
dibroto dan Pramono, Penulis 
A. Hakim dan: Sarwotosoediro, 
Bendahara Sunarko,. Pembantu 
T. Djojosoekismo, I. Boesono, 
On Songko dan M. Soemarmo. 
— (Kor). 

MADIUN 
PNI GORANG-GARENG BER- 

PENGURUS BARU 

PNI Gorang- -gareng, Madiun, 
telah membentuk pengurus baru 
Sbb. : ketua sdr.2 Sunjoto, dan 

Hadiprarioto, penglis sdr2 Sulan- 
djono dan Suwoto, bendahara. 

Se ho .. dan pembantu2 be- 
berapa orang. antaranja sdr. 
'Soen Hwie..— (Kor). £ 

(KONPERENSI S.B. KEMEN- 
TERIAN PP & K. ' 

Hatsil konperensi SB Kemen 
terian PP & K daerah Madiun 
dan Kediri di Madiun baru2 ini, 
dihadliri 9 tjabang dan 2 wakil 
pimpinan SB PP & K Prop. Dja 
tim, diantaranja. penjempurna- 
an organisasi kedalam dan kelu- 
ar, menjetudjui dan mendu- 
kung beleid Dewan Pimpinan Pu 
sat dalam  perumdingannja de- 
ngan Kementerian PP & K me 
ngenai masalah PGPN tahun 

Ketjurangan2 itu - 

'3000,—-: 

  

(Oleh Wartawan ,KR?” 

DESA Kedjuron adalah sa- 
lah satu desa dalam Kobes Ma- 
diun jang terletak dalam te- 
ngah2 kota Madiun. Luasnja 
123,835 ha terdiri 100,835 ha 

sawah 23 ha halaman jang di- 
tempati penduduk,  Djumlah 
penduduk seluruhnja - Ik. 
djiwa terdiri 72 gogol (kuli ken 
tjeng), 17 pamong, 800 Tiong- 
hwa dan 9,611 orang pegawai 
negeri dan partikelir, buruh, pe 

| dagang dil. lagi. 

Perusahaan. 
Di desa tsb. terdapat perusa- 

haan2 al. bengkel mobil, perusa- 

haan kaju, alat2 olah raga se- 
perti bulu tangkis dan sebangsa 
nja lagi, ember ah lain2 sbg. 

nja. 
Djuga kita djumpai sebuah, 

poliklinik milik misi, pegadai- 
an negeri, pasar jang besar de 
ngan toko2 besar /ketjil dikeli- 
lingnja. 

Sekolah dil. 
Matjam2 sekolah dapat kita 

djumpai seperti (SR 3 buah), 

SMP (2) partikelir, sebuah SGA 

partikelir dan kursus tik. 

Djumlah kursus ada beberapa 
buah. Djumlah organisasi  ba- 
njak djuga meliputi politik, so- 

sial, ekonomi, keagimaan, kese- 

nian, kewanitaan, pemuda, peri 

tanian dan keolahragaan, jang 

terpenting al. koperasi sim | 
pan pindjam, Pekerti, PKIRI, 
dan sblok adakan perku 

Penduduk bersatu padu. 
Sebagian besar darj penduduk 

berkemauan keras untuk mem- 
bangun desanja. Telah diusaha- 
kan sedjak tahun 1950. Salah 

satu usahanja ialah akan mem 

bangun balai desa jang megah. 

Untuk itu dalam 1953 terben- 
tuk panitya tugasnja mengusa- 

hakan tanah dan telah berhasil 
membelinja dengan harga Rp. 
22:000,— luasnja 232 m2. Uang 
itu didapat dari kas desa Rp. 

persewaan tanah titi- 

  

1955 dan meminta kepada Peme 

rintah agar pemberian hadiah 
lebaran diadakan imbangan jang 
lajak antara 'prija dan wanita. - 

(7red.) — (Kor). 

KURSUS MUHAMMADIJAH 
TJAB. MADIUN 

Oleh Muhammadijah tjab. Ma 
diun telah dibuka suatu kursus 
muballig diikuti 40 putra-putri. 
Lamanja 6 bulan, mata pela- 

djarannja tawehid iman, achlak 
Islam, ilmu tabligh, keorganisa 
lajak antara prija dan wanita.- 
kemasjarakatan, tatanegara dil. 
— (Kor). 

KONPERENSI "PENNIK SE- 
KOLAH RAKJAT 

Penilik2 Sekolah dan Penilik2: 
Sekolah Kepala seluruh Karesi 
Genan Madiun telah mengada- 
kan konperensi di Madiun, Ha- 
dlir 32 orang, diantaranja 4 

orang dari Inspeksi Sekolah 
Rakjat Propinsi dan seorang 

dari PP & K Prop. Djatim. Di- 

bitjarakan persoalan jang diha 

dapi Sekolah Rakjat dewasa ini. 
(Kor). 

10.500 

   ser 
   pulan gotong rojong. Bi 

  

seridiri) : 

soro Rp. 6000,—,  urunan pa- 

mong Rp. 15,— seorangnja dan 
berkumpul Rp. 15.750,—, setiap 

pemilik halaman Rp. 2,50 dan 
terkumpul Rp, 2000,—: sumba- 
ngan kalangan Tionghwa Rp. 5. 

250,- Selain itu sebuah panitya la 

gi bertugas mengeringkan sawah 

gogol seluas 22,370 ha dan -di- 
Gjuaj kepada pemerintah kota 
Madiun, Jang 14 ha harganja 
Rp. 1.050,000,— dan pula dipu- 
tuskan 2 /3-nja dibagi kepada 
gogol 72 dan 17 pamong rata2 
masingnja menerima Rp.8,865,- 
sedang 1 /3-nja sekira Rp. 350. 
000,— diperuntukkan  memba- 
ngun balai desa Dengan demi- 
kian luas bengkok pamong dan 
gogolan dikurangi: 

Pamtya gedung. 

Untuk melaksanakan  tjita2 
ini panitya tanah kering dite- 

ruskan berdirinja dan sedjak 19 

Mei 1956 bertugas membangun 
bajai tersebut. Susunan panitya 

sebagai berikut: ketua sdr. Su- 
padi (tjarik), penulis sdr2 Moh. 
Buirin dan Djojosalam (gogol), 
bendahara sdr2 Mubakir (go- 
gol) dan Sardi (kamituwo), ke- 

pala desa sebagai pelindung. 
Pembangunan berdjalan de- 

ngan tjepat dengan penukaran 
tanah lam dengan tanah jang 

baru dengan harga Rp.52,284,-. 
'Pembangunannja sendiri .ong- 

Ikosnja Rp. 416.118,— sehingga 

Mega TARI Kah 
23 x 60 m, luas gedung 15 x 45 
dan akan tjukup meneduhkan 
Ik. 800 orang terhitung diatas 
balkon. Nantinja akan dipergu- 

nakan kantoran kelurahan dan 
rapat2 serta jainnja lagi jang 
berhubungan dengan usahn2 
kemadjuan desa. Segala hasil 
jang diperoleh balai itu akan 
diperuntukkan kas desa. Diha 

rapkan dalam tahun in djuga 

akan sudah selesai. 
Selain itu panitya telah mem 

bagikan tanah2 untuk larangan 
olah raga, sekolah dil. Luas se- 

luruhnja Ik. 8.370 ha. (Kor). 

Ta
 

j 

  

rj para undangan, 
dan para mahasiswa sendiri. 

perti panel ini. 

Sedang Prof. Dr. Sardfito Pre 
siden Universitas Gadjah Mada 
al. menundjukkan bahwa adalah 
keliru sekali djika orang menga 
takan mahasiswa Gadjah Mada 
mengalami impotensi, sebab pa 
nel ini dan djuga diskusi tentang 
masalah Suez (agresi Perantjis 
Israel) jl. jang diselenggarakan 
para mahasiswa menundjukkan 
adanja kegiatan konstruktip da 
ri mahasiswa. 
Dalam panel ini berbitjara 

orang prasaran jalah masing2 
sdr. Drs. Sudijono Wachid jang 
menindjau konsepsi Presiden da 
ri sudut hukum tatanegara dan 
sdr..Drs Ruspono jg menindjau 
dari sudut sosial psychologi. 
Pihak penjanggah terdiri. dari 
sdr.2 Sumaryoko Sd., Drs Sum- 

pono, Mochtar Zakaria, P. Si- 

mandjuntak, M. Bahsja Pardede, 
Mahaga dan ydr. Sabarsantosa. 
Kesimpulan penting dari para 

prasaran maupun  penjanggah 
jalah pada umumnja mengang- 
gap, bahwa konsepsi presiden ini 
adalah idee jang agung untuk 
mentjari djalan keluar dari si 
tuasi kritik sekarang. 

Drs. Sudijono Wachid memuali 
dengan prasarannja, bahwa kon- 
sepsi tsb adalah konsepsi. Pre 

siden Sukarno dan bukanlah kon 
sepsi Bung Karno-— ditindjau da 
ri tjara pengumumannja dan isi 
pidato Presiden sendiri jang me 

njebutkan konsepsi Kepala Ne 
gara. Drs. Sudijono achirnja 

menjatakan, bahwa dari segi 
juridisnja konsepsi Presiden ada 
lah tidak bertentangan dengan 
UUDS. Drs Ruspono pada po 

koknja mendjelaskan bahwa se- 
bab dari masa gila sekarang ini 
adalah adanja maklumat 3 Nop. 
1945 (maklimat wk. presiden 

Moch, Hatta) jang mengandjur 
kan berdirinja partai2 politik 
jang seterusnja  menjebabkan 
adanja perpetjahan nasicnal, 
FSehingga Wellanschauung Ne: 
gara proklamasi 17 Agustus 45 

jang bernama pantjasila sedjak 
tgl. 3 Nopember 45 berganti dja 

di Eka sila dan bernama demo 
krasi liberal. Setelah memberi 
kan analisa sosial tentang ma- 
sjarakat Indonesia prasaran me 

siden dengan gotong rojongnja 
itu tjotjok dengan perasaan jang 

hidup pada hati rakjat Indens 
sia. Tetapi djalan keluar, apa 
bila konsepsi ini ditolak jang 

berarti egoisme kepartaian be- 

gitu mutlak jalah presiden da- 
pat menempuh djalan dengan   menggunakan haknja sebagai 

  

KA.2 Jogia- Kutoardio - Solo ditambah 
HUBUNGAN K.A. GUNDIH KEDUNGDJATI 

DJUGA MAKIN RAMAI 
MULAI tgl. 15 Maret jad. DKA akan djalankan 

a. dari Jogjakarta ke Kutoardjo K.A. tjepat No. 43, reta-api: 
lagi ke- 

berangkat dari Stasiun Jogja-Tugu djam 17.19, berhenti di Sen- 
tolo, Wates, Djenar dan- sampai disetasiun Kutoardjo dj. 18.42. 

b. dari Kutoardjo “ke Jogja- 
karta k.a. tjepat No. 34, berang 

kat dari Setasiun Kutoardjo dj. 

07.03, berhenti di Djenar, Kedun 
dang, Wates, Sentolo dan sam- 
pai di setasiun Jogja - . Tugu dj. 
08.37. 

Cc. dari Jogjakarta ke Solo k.a, 
penumpang No. 604, berangkat 
dari setasiun Jogja- Tugu dj. 
09.01, berhenti disemua setasiun 
antara Jogja /Solo dan sampai 
disetasiun Solo-Balapan dj. 10.47. 

d. dari Solo ke Jogjakarta k.a. 
penumpang No. 613, berangkat 
dari setasiun Solo-Balapan dj. 
11.55, berhenti disemua setasiun 
antara Solo /Jogjakarta dan 

aa di setasiun Jogja-Tugu 
|. 1345. 

TG dari Gundih ke djurusan 
    

002 rumah dan 315 tom 
padi dibakar habis 

DAERAH PAMENGPE IK DISERANG LAGI, 
KERUGIAN Rp- 5,7 DJUTA 

MENURUT berita interlokal 
dari. Garut, serobotan gerombol- 
an bersendjata dalam ketj. Tji- 
kelet (distrik Pameungpeuk, ka 
bupaten Garut) malam Minggu 
dan malam Senin jl. telah ber- 

ulang lagi dan menimbulkan ke 
yugian materieel Rp. 5:752.000. 
Peristiwa itu adalah jang paling 
banjak menimbulkan kerugian 
matericel sekali-gus dalam ta- 
hun2 belakangan ini. Dalam 3 
kampung t termasuk kerjamatan 
"Tjikelet Tu dalam 2 malam ber- 

turut-turut telah dibakar habis 

992 buah rumah penduduk “$3 
315 ton padi.- 

Menurut berita dari Garut, pa 
da malam Minggu kemarin dulu 
itu kira2 pukul 19.30 sedjumlah 
100 orang gerombolan besendja 
ta 504, telah menjerang kam- 

pung Tjigolewang,  'ketjamatan 
Tjikelet. Dalam serangan tsb.   278 buah rumah dan 15 ton padi 

dibakar habis sehingga menim- 
bulkan kerngian Rp. 736.000,—. 
Selain itu djuga seorang pendu- 
duk bernama Suhadi (60 tahun) 
dibunuh. 

Pada malam Seninnja maka 
kampung Tiikelet-peuntas. dan 
Tjidjambe (ketjamatan Tjikelet) 

mendapat. giliran serobotan. Di | 
Tiikelet-peuntas 530 rumah dan 

Tidjambe 184 rumah dibakar 
habis. Selandjutnja djuga 
ton padi penduduk didjadikan 
abu. Diduga tempat ini kerugian 

ditaksir Rp». 5.016.000,-—, Korban 
manusia belum dilaporkan. 

Perlu ditambahkan, bahwa 

daerah Tjikelet (distrik Pameung 
peuk) itu letaknja dibagian se- 

latan kabupaten Garut dan pada 

malam tanggal 7/8 Maret jang 
baru Jalu pun sudah mengalami 
serobotan2 gerombolan bersen- 
djata sehingga mengakibatkan 
tewasnja 15 orang, diantaranja 
tentara dan OKD, -— Ant, 

300 | 

Kedungdjati k.a penumpang No. 
631, berangkat dari Gundih dj. 
04,30 dan berhenti disemua seta 
siun. Kereta Api ini langsung ber 
hubungan dengan kereta api ke 
djurusan Semarang, jang sam- 

pai di Semarang-Tawang pada 
dj. 06.31 

f. dari Kedungdjati ke Gundih 
k.a. penumpang No. 642 berhen- 
ti disemua setasiun (ketjuali di- 
perhentian Djambean) K.a. ini 

penerusan k.a, jang asalnja dari 
Semarang jang berangkat dari 

Semarang-Tawang dj. 17.13 
  

PENANAMAN TEBU SETJA- 
RA LUAS AKAN MULAI 

DITANAM 
Untuk hadapi giling per 
tama Madukismo. 

Diperoleh keterangan, bahwa 
dewasa ini pihak PG Madukismo 
Jogjakarta sudah mengadakan 
persiapan2 untuk menghadapi 
masa giling pertama paberik 

tersebut, jang  direntjanakan 

mulai dalam tahun 1958 jad. Pe- 
nenaman tebu setjara luas dgn.   areal kurang lebih 2.500 HA di- 

daerah Istimewa Jogjakarta se- 
dang diusahakan untuk dapat 
dimulai bulan April jad. '' Masa 
penanaman tebu itu lamanja 18   bulan, sehingga direntjanykan 
pada musim " penebangan tebi: 
itu nanti sudah segera dapat di 

. masukkan paberik. 

  

'Paberik gula Madukismmo dewa 
sa“ini sedang digiatkan pemba- 
ngunannja ibawah “pimninan 

dan pelaksanaan 'ahli-ahl! dari 

Djerman Timur sesuai dengan 
kontrak pembelian mesin? “dan 
pembangunan paberik tsb 

Sementara itu mengenai usa- 
ha areal 2.500 ha untuk tanarn 
tebu itu, dari pihak pemerintah 

daerah kabupaten Sleman diper 

oleh keterangan, bahwa didaerah 
ini dimaksudkan untuk ditanami 
850 ha tebu. Bantuan dari pihak 
pemerintah setempat diharapkan 

dari PG Madukismo agar pen- 

duduk. bersedia menanam ' tebu 
tensebut. : 

as -. 

njimpulkan, bahwa konepsi pre, 

  
  

Konsepsi Pres. Sukarno adalah -" 

idee jang agung 
TANGGAL 12-38 jl. mulai djam 07.00 13.00 di Siti Hing- 

gil — telah berlangsung Panel Konsepsi Presiden Sukarno jg 
diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Sosial Politik 
Universitas Gadjah Mada dengan mendapat perhatian besar da 

guru? besar, asisten, wali kota Jogjakarta 
Dalam kata sambutannja Dekan 

Prof Mr. Hardjono al menjatakan pentingnja panel ini sebagai 
Suatu aktivitet dari mahasiswa dalam menghubungkan kegiat 
an? studinja difakultas dengan 
masjarakat. Didalam hal ini akan terasa peranan Senat Maha 
siswa sebagai suatu organ jang mempersatukan para mahasis- 

wa, jang dapat bekerdjasama dalam kegiatan jang Tn se- 

peristiwa2 penting didalam 

Panglima Terbiateet MorsOb- 
kan seluruh Indonesia dan men- 
tjabut kembali maklumat 3 No 

pember '45 jang berarti dibu- 
barkannja partai. 

UTK. LANTJARKAN TJARA 
BEKERDJA DPR? KALU- 

— RAHAN 

Seksi I DPRD Peralihan dae- 

rah Istimewa Jogjakarta telah 
membentuk Panitya ketjil jang 

tugasnja mempeladjari masalah 
DPR2 kalurahan maksudnja un 

tuk mentjari tjara baru agar 
DPR2 dikalurahan itu bekerdja 
dengan effectief. 

Pada umumnja DPR2 kalurah 
an itu sekarang kurang aktief, 
ada jang setahun mengadakan 
sidang pleno sekali sadja., 

MINTA PERHATIAN ORANG 
TUA 

Muhamad bin Mukiman umur 

20 tahun asal dari Djakarta te- 

lah sementara waktu tinggal di 

Jogja mentjari adiknja. Tapi 

sekarang tidak dapat kembali 

pulang, karena kehabisan duit. 

Terpaksa dia tinggal dilosmen 

Mataram, Pasar Kembang atas 

belas kasihan pemilik losmen 

tersebut. Diharapkan kepada 

ajah pemuda itu Sdr. Mukiman 

jang bekerdja dikantor Keresi- 

denan Lampong, Telukbetung 

untuk mengurusnja. 

ORGANISASI DJAMA'ATUL 
ISLAMIJAH BERDIRI 
DI KLEPU — JOGJA 

BARAT 

Baru2 ini telah berdiri di 

Klepu K1. SD. Muljo - Minggir 

Jogja Barat perkumpulan sosial 

dan pendidikan Djama'atul 
Islamijah, jang akan 'bekerdja 

Chusus dalam lapangan Sosial, 
Pendidikan dan Kepemudaan. 
Program kerdja dalam lapa- 

ngan Sosial al. mengurus lang- 
gar, zakat2 fitrah, kematian 
dan lain2 jang mengenai keso- 
sialan, bagian Pendidikan me- 

ngurus soal2 pengadjaran, ma- 

drasah2, kesenian dan hiburan2 
kanak2 kemudian mengurus 

Kepanduan, olah-raga, sinoman. 
Dalam soal2 kepartaian mem- 

bantu usaha2 Muhammadjjah, 
Masjumi, GPII, STII, Aisijah 

dan Nasji'atul  Aisijah. 
Adapun susunan pengurus 

dari Djama'atul Islamiah ini 
terdiri dari Ketua /Wakil Ketua 
sdr.2 Hardjosukarto dan  Kar- 

sodimedjo, Penulis sdr. Winarto, 

Bendahara sdr. Siswosuwarno. 
Bagian2 Sosial, Pendidikan, Ke- 

pemudaan dan Kepartaian ma- 

sing2 di Ketuai oleh sdr.2 Basri, 

Abu Djalal, Winarto dan sdr. 
Djala1 Mudzakir. 

BIKIN RUWET PENJELESAI- 
AN DJAWATAN KEMBAR 

Reak Pembentukan 

Perwakilan Djawatan 

Kebudajaan Jogja /Solo 

Berhubung dengan keputusan 

Pemerintah Pusat, bahwa di Jo- 

gjakarta akan Gibentuk Perwa- 

kilan Djawatan Kebudajaan Jo- 

gjakarta /Surakarta' dan di Se- 

marang dibentuk Perwakilan 

Djawatan Kebudajaan Djawa 

Tengah tanpa Surakarta, seba 

gai gantinja penghapusan Per: 

wakilan Djawatan Kebudajaan 

Djawa Tengah di Jogjakarta, Ka 

jangan Pemerintah Daerah Isti- 

mewa Jogjakarta menerangkan, 

bahwa keputusan itu hanja akan 

menambah ruwetnja masalah 

penjelesaian djawatan kembar. 

Didaerah Istimewa Jogjakar- 

ta sedang diperdjuangkan ha- 

pusnja djawatan2 kembar, se- 

perti djawatan perekonomian, 

perburuhan dan PP & K. Jang 

sudah selesai ' ialah mengenai 

djawatan perekonomian. Jang 

masih dalam taraf penjelesaian 

mengenai Gjawatan kembar 

Urusan Perburuhan, Inspeksi 

SR, dan Djawatan PP & K. 
Sebenarnja Djawatan PP & 

K daerah Istimewa Jogjakarta 

sudah lengkap bagian2nja, ter- 

masuk djuga bagian Kebudaja-. 

an, sehingga djika ada Perwa- 

kilan Djawatan Kebudajaan Jo- 
gjakarta /Surakarta jang diben 
tuk oleh Kementerian PP & K 

hanja akan menamhah ruwetnja 
masalah penjelesaian djawatan 
kembar. Pemerintah daerah ber. 
maksud akan mendesak Peme- 
rintah Pusat agar keputusan 
itu ditindjau kembali untuk di- 

sesuaikan dengan perkembang- 

an2 didaerah Istimewa  Jogja- 

karta sekarang, 

RALAT BERITA PERKARA 
BIKINI 

Dalam berita perkara BIKINI 
kemarin dipagina I kolom ke-5 
terdjadi salah zet. Perkataan 

terdakwa” dalam kalimat ,,ter 

dakwa, sambil menangis” mesti 

nja tertawa, 

Sen & dimana 
A- Sidang «RDP di Malioboro 
16, djam 10.00. 
-- Tjeramah dan demonstrasi 

pengawetan makanan difakultas 
Pertanian & Kehutanan Sekip, 
djam 09.00 - 13.00. 
-- Pembukaan gedung baru Pe- 
gadaian Negara Kotagede djam 

  

PENERANGAN CHUSUsS 
TENTANG AGRARIA | 

Berhubung perobahan peratur 
an tanah dari ,,hak anggaduh” 

|djadi ,,hak andarbe' maka tg. 
11 Maret 1957 dipendapa Kabu- 
paten Gunungkidul Pemerintah 
setempat adakan penerangan 
chusus mengenai Agraria untuk 
para panewu P.P, dan Djapen2 

|di 13 daerah kapanewon dalam 
daerah Kabupaten Gunungkidul. 
| Dalam hal ini karena soal tanah 
untuk Gunungkidul merupakan 

| masalah penting, maka menge- 
nai pelaksanaannja didatangkan 
utusan dari Djawatan Agraria 
daerah Jogjakarta. 

D.P.R.D. IJ 
DPRD Peralihan daerah Isti- 

mewa Jogjakarta dalam sidang 
plenonja kemarin melandjutkan 
atjara usul resolusi Sudibjo dkk 
mengenai perobahan upah bagi 
pekerdja harian pemerintah da- 
erah. Dim pemandangan umum 
jang diadakan kemarin dalam 
prinsipnja para pembitjara me- 
njetudjui maksud dari usul re- 
solusi tersebut, demikian djuga 
maksud pembentukan  panitya 
chusus untuk mempeladjari ma- 
salah upah didaerah, 
Rentjana usul resolusi itu ber 

bunji supaja DPRD Peralihan 
menjerahKan tugas pelaksanaan 
mengadakan perobahan upah pe 

| kerdja harian kepada DPD Per- 
alihan untuk disesuaikan dengan 
keperluan minimaal kehidupan 
buruh harian gadji terendah di- 
daer al An. 

Seperti dalam sidang pleno Se 
lasa ji, kemarin pun ditempat 
duduk publik terdapat banjak 
peminat. kebanjakan wakil2 da- 
ri sarekat2 'buruh. 

PEMUDA SURACHMAT DI- 
HUKUM PENDJARA 6 BULAN 

Akibat hilangnja Fauzi. 
Pengadilan Negeri di Jogja- 

karta — Hakim R.S. Wirjatmo, 
Djaksa Sastrowijoto, Panitera 
Pengganti Soepomo Selasa j.i. 
telah menghukum terdakwa Su- 
rachmat umur 19 tahun, pela- 
djar SMA tinggal di Sosrokusu- 
man, dengan hukuman pendjara 

6 bulan dikurangi tahanan sela- 
ma 20 harj karena melanggar 
fatsal 378 KUHP ialah menipu 
sir. Abdul Hamid pemilik Hot: 
,Aziatik” di Sosrowidjajan jang 
kehilangan anaknja bernama 
Fauzi umur 314 tahun. 
Terdakwa telah berhasil me- 

nipu Rp. 400 dari ajah anak tsb. 
berhubung dengan dimuat iklan 
dalam K.R. mengenai hilangnja 
Fauzi tsb. Padahal terdakwa ti . 
dak mengetahui bahwa anak jg 
hilang itu berada di Sewon di- 
rumah seorang penduduk berna- 
ma Sarkowi jang menemukan 
anak itu ditengah djalan Malio- 
boro. “Dalam pemeriksaan 'tsp. 
telah didengarkan keterangan- 
nja 3 orang saksi, Abdul Hami: 
(ajah Fauzi jang hilang), Sar- 
kowi (jang menemukan Fauzi) 
dan Nj. Pontjosiswojono. Tun- 
tutan Djaksa adalah hukuman 
pendjara 1 tahun. 

PRABOTAN RUMAH DOKTER 

SAHIR DISITA 
Karena perkara perdata 
mengenai rumah di Ka- 
urang. 

Selasa jl. Panitera Pengganti 
Pengadilan Negeri Jogjakarta 
M.P. Wirjodisastro selaku djuru 

sita, dibantu oleh 2 orang djur':- 
sita, dibantu oleh 2 orang 
djurusita saudara Budiono 
dan A.J.S Warsoharjono dari 
Pengadilan Negeri Jogjakar- 
ta telah melakukan conser- 
vatoir beslag atas prabotan ru- 
mah tangga milik dokter Sahir 
dirumah dj. Wrekso no. 59 Kali- 
urang, berhubung dengan gu- 
gatan Ong Khing Djiang pemi- 
lik rumah tersebut jang hingga 
kini ditempati oleh dokter Sahir 
dan Jajasan Diponegoro setjara 
tidak sah (onrechtmatig). Mesk! 
sudah tahu bahwa ia harus ke 
Juar dari rumah tersebut namur 
hingga kini rumah milik peng- 
gugat (Ong Khing Djiaing) ma- 
sih sadja ditempati oleh tergu- 
gat (Dokter Sahir & Jajasan 
Diponegoro). 

Penggugat telah adjukan gu- 
gatnja kepada Pengadilan Ne- 
geri Jogjakarta dan menuntut 
supaja tergugat mengosongkan 
rumah tersebut dan bajer keru- 
gian Rp. 13.000 ditambah dgn- 
Rp. 500 tiap bulan sedjak 1 Dja- 
nuari tahun ini sampai selesai- 
nja perkara gugat itu. 

Nonton mana 
JOGIA 1 

SENI SONO': Terror Street”, 
Dan Duryea — 17. 

'SOBOHARSONO: Forever 

Te James Mason 

REX : ,,Unconguered”, Gary 

,Saskatchewan”, 
Alan Ladd” — 17, 

RAHAJU : ,,The Looters”, Rory 
“. Calhoun — 17. 

INDRA : ,,Over- Exposed”, 

Cleo Moore — 17. 
WETAN BETENG 

 Swardst 
KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 

Sa La Se Ae 

SRIKATON : 
UP: 

.Grossed 

bat 
1 ,Love is a many Splendo- 

red Thing” William Holden, 
STAR : ,,To Hell and Bac P3 

DHADY : «Holiday Express”, 
BIOS SRIWEDARI : , Stranger 

at my Door”, 
W.O. SRIWEDARI : 
nik Astagina”, 

KETOPRAK BALEKAMBANG: 
Rangsang Tuban” ke II, 
KLATEN 

»Tjupuma   RIO: , Tiger Shark”, 
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. djiwa generasi muda Indonesia 

  

  

BARISAN | DELEGASI DJATENG. : 
kr Delegasi Djawa okan pada hari pembukaan Pekan Pe- 
muda ikut pawai keliling kota Surabaja, Ikut berbaris paling 
depan gadis tjilik Oei Tian Nio tjilik jang telah meng 
gondol 2 medali emas dalam lomba renang Pekan Pemuda. 

BIN TEKAN PEKAN PEMUDA: 

Lembaran sedj jarah baru 
. DITULIS PEMUDA - PEMUDI INDONESIA 
Oleh: Wartawan ,,K.R”” Sumartono Mertolojo. 

  

SEPULUH hari mengikuti penjelenggaraan P Pemuda 
Seluruh Indonesia ke: I di Surabaja membawa bal Ka 
dalam. Sudah dapat diduga semula, bahwa pada sa'at dimulai- 
nja pekan akan menghadapi banjak kesulitan. Sebab sedjak 
semula jang bekerdja sung guh? untuk terlaksananja 
pekan itu dapat diketahui. Diantaranja terdapat pula jang 
masih meragukan dapat berlangsungnja pekan pemuda jang per 
tama itu. Kegiatan dan kesibukan bekerdja Panitya Pusat dan 
Perwakilannja di Surabaja jang disertai ketabahan hati 1iem 
bawa manfa'at. Kesulitan dan kekurangan matjam? diluar duga 
an dan kekuasaan panitya Lala pengaruh djuga disementa 
ra peserta, 

Meski bagaimana harus dia- 

kui Panitya Pusat bersama2 de 
ngan delegasi2 lainnja berusa- 

ha menjelamatkan Pekan Pe- 

sa persaudaraan dan persatuan. 
Dengan pertemuan? sematjain 
itulah dapat diharapkan makin 
meresaplah rasa satu keluarga 

muda Seluruh Indonesia jang (besar Indonesia. Pengertian 
pertama itu. Kalau ada jang | Aku, kau dan dia adalah bersau 
bermaksud ' 'menggagalkannja | dara dari keluarga besar Indone 
atau sedikit2nja berusaha mem 
belokkan maksud dan tudjuan 
Pekan Pemuda Seluruh Indone 
sia, maka maksud2 tsb tidak 
membawa arti jang sesungguh- 
nja. Unsur2 jang diperlukan un 
tuk menggalang persatuan ma- 
sih ada dan kuat, sehingga mam 
pu menggagalkan usaha2 pembe 
lokan. Kehadiran para delegasi 

darj pelosok kepulauan kita In- 

donesia di Surabaja sudah me- 

ngandung arti kesediaan kerdja 

sama dikalangan semua generasi 
muda. Disinilah terbukti pula 
kesediaan pemuda-pemudi kita 

dari pelbagai aliran, golongan 
dan daerah Indonesia untuk ker 

djasama menggalang persatuan | telah dapat ditjapai. Jaitu 1. 

dan mempererat talipersaudara- menimbulkan saling mengerti jg 

an didalam keluarga besar bang j lebih baik antara pemuda2 dari 

sa Indonesia. Bahasa Indonesia segenap suku2 bangsa Indone- 

jang merupakan alat pentjurah- - sia 2. Didjadikan alat meng 

an isi hati setjara langsung me- ' galang persatuan dan persau- 

1imbuhkan kemesraan h - |daraan dikalangan pemuda kita: 

an kita antara kita. Kesegaran 3: Saluran guna “memperdalam 
pengertian dikalangan pemuda 
dalam lapangan kebudajas n, 
olahraga serta soal2 kemasjara 
katan lainnja: 4 Mendjadikan 
'tempo»t titik pertemuan, baik da 
lam fikiran maupun dalam usa- 
ha jang ditudjukan kepada per 
satuan pemuda. 

Berachirnja Pekan Pemuda 
Seluruh Indonesia jang pertama 
dengan selamat itu menundjuk 
kan kepada kita kemampuan ker 

dja kreatif generasi muda kita 
berbuat jang konstruktip. Dalam 
iklim Indonesia, jang hangat 

dan minta perhatian besar dari 
segenap ,,pandu2 Ibu Pertiwi”, 
pemuda pemudi Indonesia tlh. 
mengisi lembaran sedjarah baru 
jang menuntut kepada generasi 

muda untuk ilandjutkan de- 
ngan penulisan sedjarah jg. le- 
bih gemilang bagi kedjajaan nu 
sa dan Pan Indonesia. 

sia” dgn. djalan demikian akan 
tertanam dalam didada putera2 

Utara sampai dipodjok Selatan 
Gan ditepi pantai Barat sampai 
disebelah udjung Timur. Keha- 
diran putera2 Ibu Pertiwi 
Surabaja menjelenggarakan Pe- 

kan Pemuda telah menundjuk 
kan keichlasan hatinja untuk sa 
ling mengerti, untuk merealisasi 

kan kerdjasama. 

Disinilah hasil jang telah di 
tjapai oleh Pekan Pemuda Selu 
ruh Indonesia jang pertama di 

Surabaja. Sedikit banjak mak- 
sud dan tudjuan Pekan Pemuda   

benar2 kelihatan dan dapat di 
rasakin. Dalam dada mereka 
hanjalah berkumandang ikrar 
satu nusa, satu bangsa dan satu 
bahasa. Lagu ,,Satu Nusa, satu 
bangsa dan satu bahasa” jang 
menggema dari djiwa segar ge 
nerasi muda kita melumpuhkan 
hati merek» jang saling berseli 
sih. Suatu tjonto jang tepat se 
kali tentang kebenaran dari ke 
terangan ini:dapat ditutur disini 
dengan pengharapan mudah2an 
generasi tua mengambilnja se- 
bagai teladan bila mau. Pada su 
atu hari timbul pertjektjokan an 
tara anggauta delegasi dengan 
seorang anggauta panitya. Per 

tjektjokan mentjapai klimaksnja. 

Perang mulud' achirnja akan | 
beralih djadi perang tindju. Da 
tanglah teman2 pemuda dan 
pemudi jang tidak menghen- 

Indonesia jang berdiam disudut | 

— 

SEPAKBOL, BOLA : 

pssi adakan Na 

PADA TEL. IS mr 17/3 

(KBS. 
DARI Sekretariat PSsI Tg 

kan ini mulai dari tgl. 15-17 /3: 

diadakan pertandingan? persiapan     

Untuk pertandingan2 achir 
pekan ini disusun atjara sbb. : 

Hari Djum'at tgl. 15/3: kes. 
Djawa Barat (termasuk 'Djakar 
ta Raya) — kes. Djawa Tengah. 

Hari Sabtu tgl. 16/3: “kes 
Djawa Tengah — kes. Djawa 
Timur /Sulawesi. 

Hari Minggu 17/3: kes. Dja- 
wa Timur /Sulawesi — kes. Dja- 

| wa Barat. 
|. Pertandingan2 tersebut dimak 

sudkan pula untuk menjusun ke 

sebelasan kombinasi Djawa/ 

Sulawesi jang akan dihadapkan 

dengan kes. Sumatera pada tgl. 

24/3 jad. di Padang. , 

Konperensi PSSI Djawa 

  

Timur memilih lagi 

| Murdiat sebagai Ko- 
misaris. 

Konperensi PSSI Djawa Ti- 
mur jang “diadakan pada tgl. 

8-9 /3 jl. di Malang, dan dihadiri 

oleh utusan2 dari 15 Bonden se- 

luruh Djawa Timur dengan akla 

masi telah memilih kembali Mur 
diat dari Surabaja sebagai Ko- 
misaris PSSI wilajah Djawa 

Timur. 
Dalam konperensi itu dibitja- 

rakan pula usaha2 persiapan un 
tuk menghadapi PON-IV di Ma- 
kassar nanti. 

Sebagaimana diketahui, Mur- 

diat tersebut adalah Komisaris 

PSSI wilajah Djawa Timur se- 

djak tahun 1950. — Ant. 

  

SEPAKBOLA : 

ROMBONGAN PSM KE 
DJAKARTA 

Guna adakan pertan- 

dingan kombinasi. 

Direntjanakan oleh pengurus 

PSM (Makasar) untuk memve- 

rangkatkan serombongan pe- 

main2nja jang terdiri dari 10 

orang pada tgl. 14/3 jad. guna 

mengadakan pertandingan kora- 

binasi. Dalam rombongan itu 

nanti termasuk pula - beberapa 

orang pengurus PSSI dan PSM. 

Menur'it keterangan,  pertan- 

dingan kombinasi itz akan dila- 

kukan antara gabungan xes. 

PSM /Djawa Timur melawan ke- 

sebelasan dari Djawa Barat dar 

Djawa Tengah. 
Pertandingan ini dimaksudkan 

sebagai seleksi untuk memilih 

pemain? jang akan dipersiapkan 

guna melawan kesebelasan dari 

RRT, jang . menurut, |. rentjana 

'akan berkundjung ke Indonesia 
pada bulan depan. — Ant. 

  

TENNIS : 

PEMAIN2 RRT TJATAT KE- 

MENANGAN DI SURABAJA 

Pemain2 Tennis RRT dalam 

rangkaian perlawatannja di In- 

donesia, Minggu pagi jl. telah 

pula mengadakan per tandingan2 

persahabatan melawan Pelti tja- 

bang Surabaja. Dalam pertan- 

dingan tersebut, regu RRT itu 

berhasil menggulingkan jawan- 

nja dengan 3-0. Pemain2 Sura- 

baja umumnja tidak berdaja 

apa2. Ong Ping Liang jg dalam 
single dihadapkan melawan Chu 
Chen Hua setengah set sudan 

kehabisan tenaga, sementara 

itu pemain muda Tjahjono Soe- 
parnadi jang dimadjukan untuk 

melawan Sung Lien Ken tidak 

tenang permainannja. Dia ter-   
  

daki adanja perkelahian. Kare 
na dipisah masih bertengkar 
djua, maka pemuda pemudi itu 
serentak dgn. spontaan menja 
njikan- lagu :,Satu nusa, satu 
bangsa dan satu bahasa”. P 

Apa jang terdjadi kemudian ? 
Kedua belah pihak jang berteng 
kar saling mema'afkan dan te- 
rus kembali baik dan dapat be 
kerdjasama menunaik:n tugas 
mereka masing2. Disamping itu 
ada pula diantara para generasi 
muda .itu jang matanja berii- 
nang2, karena terharunja. Kita 

pun terharu dan bangga, karena 
kita masih. mempunjai medium 
kesenian jang mampu memba- 
ngunkan rasa persatuan kita. 
Kedjadian sematjam ini pernah 
dialami pula oleh delegasi Jogja 
karta sewaktu dalam perdjalan- 
an pulang diatas k.a. Djuga la 
gu itulah jang mampu menghi- 
lang rasa marah, djengkel dan 
tidak senang. Medium kesenian 
dan medium olahraga serta me 
dium lain dapat dipergunakan 
untuk memupuk rasa persatuan 
dan melakukan kerdjasama jg 
berguna bagi pembangunan ne 
gara. Lagu2 daerah jang sering 
kita dengar dan njanjikan, tari2 
an daerah jang sering kita lihat 
dan peladjari, menanam penger 

tian lagu dan tari2an-itu adalh) 
miliknja sendiri. Makin kuatlah | 
perasaan kita jang mengatakan, | 
bahwa kesenian2 'itu hak milik 

sendiri. Dan bukan hanja milik 
orang daerah asalnja. Kita se- | 
mua djadi bangga mempunjai ke 
kajaan perbendaharaan senibu 
daja Indonesia. 

Kita semua bangga melihat 
'keindahan hasil “seni jang ber- 
aneka ragam. Dilapangan inilah 
dapat dikatakan Pekan Pemuda 
Seluruh Indonesia jang perta- 
ma di Surabaja itu telah ber- 

hasil baik. Jang masih kurang 
mendapat perhatian ialah diada 
kannja pertemuan2 persaudara- 
an antar-delegasi. Pertemuan2 
dari hati kehati diantara mere 
ka jang asalnja dari daerah ig | 

berdjauhan letaknja dan jang 
belum pernah dilihat, akan mem | 
beri pengertian jang Na 
dalam pengertian mei 

bangan?2 baru didaerah Gaza. 

Ketudjuh negara ini adalah : 
wakil2 Brasilia Canada, Ceylon, 

Colombia, India, Norwegia dan 
Pakistan. 

Berita UP sementara itu me- 
ngatakan bahwa AS menuntut 
supaja Hammarskjoeld diberi 

keleluasaan untuk menetapkan 
peran PBB di Timur Tengah. 

Wartawan UP mengabarkan bah 
wa menurut dugaan, Hammars- 
kjoeld dan panitya 7 negara ini 
akan merundingkan kemungkin 
an utk. mengadjukan perminta- 

an kepada presiden Mesir supaja 

' Dag minta pendjelasan Nasser 
MENGENAI PENGANGKATAN GUBERNUR 

5 UNTUK GHAZA ? 

4 SEKDJEN. PBB Dag Hammarskjoela telah mengadakan 

pembitjaraan dengan Panitya Penasehat. mengenai Masalah? Ti- 

mur Tengah, jang mewakili 7 negara, bertalian dengan perkem- 

| tuk mengangkat seorang Bana 

nur bagi daerah Gaza. 
Seperti diketahui, didaerah 

“Gaza terdjadi demonstrasi2 jang 

menentang internasionalisasi dan 
menuntut supaja pemerintah Me 

sir disana dipulihkan kerabali. 
Dalam pada itu PBB mengu- 

mumkan bahwa satuan Finlan- 
dia jang tergabung dalam UN- 
EF Selasa jl. menduduki daerah 
Shar'm ash.-Sheikh sepandjang 
15,5 mil dipesisir teluk Agabah. 
Hingga saat ini belum ada beri- 
ta selandjutnja mengenai satuan   

ia mendjelaskan ti tindakannja un | Hrariland Indonesia. — (PTI). 

' FLASH GORDON KEMBALI KE MONGO (292) 

persiapan 'di 

eroleh kabar, bahwa achir pe- 
dj Stadion Ikada, Djakarta “Ah 

Djakarta 
UNTUK MENGHADAPI 
me UX 

latihan2 guna meng! 

kes. RRT dalam rangkaian babak penjisihan kedjuaraan aa 

lalu keburu nafsu dan tergopoh- 

gopoh, Sehingga achirnja baik 

dalam permainan single maupun 

dalam double, Soeparnadi tak 

banjak berhasil. 
Sementara itu dapat ditam- 

| bahkan, bahwa selama di Sura- 
baja ini Chu Chen Hua, pemain 
RRT jang banjak menggempa:- 
kan, ternjata tidak dapat mem- 
perlihatkan permainan jg luar 
biasa. 'Gerak2njapun lambat. 
Umumnja diperoleh kesan, bah- 
wa pertandingan2 diatas semua- 
nja berdjalan lemas, lemah dan 
kurang menarik. 

Hasil2 lengkapnja adalah: 
Sung Lien Ken-Tjahjono Soe- 
parnadi 6-2, 6-1: Chu Chen Hua- 
Ong Ping Liang 6-3,. 6-1: ? 

Fu Chi/Wu Sen Kang-Tan Ki- 
ong Lam /Tjahjono PE PARA 
6-2, 6-1. — Ant. 

  

OLYMPIADE : 

SEPAKBOLA. DAN BALAPAN 

SEPEDA 
Tetap akan dipertahan- 
kan sbg. atjara resmi. 

Menurut Reuter, an olah 

raga sepakbola dan balapan Se- 

peda akan tetap dipertahankan 

sebagai atjara resmj pertemuan 

Olympiade 1960. 
Keputusan itu diumumkan 

oleh Otto Mayer Kanselir IOC 

dalam pertemuan pers jang di- 
adakan di Roma. 

Otto Mayer mengatakan Se- 

landjutnja, bahwa penetapan 

terachir dari atjara Olympiade 

1960 jang akan diadakan di Ro- 
ma mulai dari tg. 25 Agustus 

sampai 11 September, dan me- 
liputi 18 tjabang olahraga, akan 
diputuskan dalam sidang IOC 
di Sofia dalam bulan September 

jang akan datang. 
Menurut Otto Mayer, Ik. 6.300 

atlit dari 75 Negara diduga 

akan turut dalam Olympiade 
Roma nanti dengan perbanding 
an 5800 atlit dalam pertemuan 
Helsinki, dan 3.700 atlit di Olym 
piade Melbourne. 

Tokio adalah satu2nja jang 

memadjukan permintaan. untuk 

menjelenggarakan 

1964. 
Penetapan tempat utk Olym- 

piade 1964 itu baru akan diada 
kan dalam tahun 1959, demiki- 
an Otto Mayer. 

  

Laksamana ke-3 Richard 
Byrgd, orang pertama jang meng 
adakan penerbangan diatas Ku 
tub Utara dan Kutub Selatan, 

pada hari Senen jang baru lalu 
meninggal dunia dalam umur 
68 tahun dirumahnja di Boston 
karena penjakit djantung akibat 
terlampau bekerdja keras. : 

Isterinja, ketiga anaknja pe- 
rempuan dan anaknja laki2 ja- 
itu seorang letnan angkatan la 

ut A.S. ada disampingnja keti- 
ka ia meninggal dengan tenang. 

  

RICHARD NIXON : 

AFRIKA MERUPAKAN SA- 
SARAN BESAR 
Bagi gerakan Komunis 
Internasional, 

Malam Minggu jl. dalam kon- 

perensi persnja wakil presiden 
AS, Richard Nixon, menjatakan 

bahwa ,,kini Afrika merupakan 
sasaran jang besar bagi gerak- 
an komunis internasional, kare- 
na Afrika mempunjai sumber2 
alam jang luarbiasa banjaknja 
dan berpenduduk 200.000.000 
orang. 

,Akan tetapi apa jang dia li- 
hat dalam perdjalanannja di 
Marokko, Ghana, Liberia dan 
Uganda, kominisme  mentjapai 
kemadjuan sangat sedikit sekali 
dalam perembesannja dan ke- 
giatan2 subversifnja”. 

Kata Nixon selandjutnja ,,saja 
memperoleh kesan dan memak- 
lumi bahwa dinegeri2 im peris- 
tiwa Honggaria sangat sekali 
menterkedjutkan, teristiwa di- 

kalangan kaum intelegensia”. 
— Rtr, 

  

PEMBETULAN 
Susunan pengurus D. PI. A.D. 

B.P. 742 Jogja perlu ada pembe 
tulan. Jaitu Bendahara Sersan 
Major Murhodo, penasehat Ser- 

san Major R. PRA,   
  

A:LOT OF GOOD YOUR "PEACE" 
'BOES YOU, NOMAD IDIOTS! 
LOOK AT YOU... A GIANT OF A 
MAN... HELPLESS TO DEFEND 

x 

diri ! Haa-haa !     
  

sk Hmmm ! 

# ,Perdamaianmu” itu rupanja 

banjak djuga memberi ike- 
baikan, bukan, pengembara2 

» tolol ! Lihat pada dirimu........ 
seorang raksasa laki2 

tidak berdaja untuk membela 

  

masekali untuk lari, 

rasan ! 

“6. Hmmm ! 

Hm maa 

WE LEAVE YOUR CELL DOOR OPEN 
. AND YOU DON'T EVEN TRY TO 

ESCAPE, Pa OF USING 

# Pintu celmu kita buka.......... 
dan kau tidak berusaha sa- 

karena 

takut mempergunakan keke- 

YOU CAN'T EVEN 
LOOK ANGRY! 

  

  

-- Marah sadja kau 

tidak bisa ! 
# Hmmm! 

" KEDAMLATAN RAKJAT” 

Olympiade | 

“RICHARD BYRD MENINGGAL | 

    
saman 

INGGRIS CHAWATIRKAN 
Perkembangan keadaan 

di Timur Tengah. 

Selasa jang lalu mengadakan si- 
dang kabinetnja untuk membi- 
tjarakan antjaman timbulnja ke 
sulitan baru di Timur Tengah. 
Pemerintah Inggris chawatir 

bahwa gentjatan sendjata jang 
tak tenang diperbatasan Israel 
— Mesir mungkin tak akan ber 
“umur lebih pandjang lagi me- 

1 ngingat maksud 
sir Nasser mengoper pemerin- 

Inggris tambahan 
chawatirkan bahaja adanja rin- 
tangan baru dalam pengaliran 

minjak Irak kepantai lLiaut 'Te- 
ngah. Seperti telai: diwartakan 
minjak kongsi 

mulaj sampai lagi dipelabuhan 
Baniyas dari sumber2 di Irak 
melalui pipa minjak jang melin 
tasi wilajah Siria, sesudah pipa 
minjak itu dirusak oleh rakjat 
pada tanggal 2 November jl. 
bertalian dengan penjerbuan pa 
sukan2 Inggris dan Perantjis di 
Mesir. 

Didapat kabar selandjutnja 
bahwa tindakan Nasser meng- 
angkat seorang gubernur untuk 

daerah Gaza sungguh tak ter- 
duga oleh Inggris. — UP. 

  

GROMYKO DAN ZHUKOV DI 
BERLIN 

Menteri LN Uni Sovjet, Gro- 
myko, dan menteri pertahanan 
Sovjet, marsekal Zhukov telah 

tiba di Berlin Timur untuk me- 
nanda tanganj perdjandjian ten- 

tang penempatan pasukan2 So- 
yjet di Djerman Timur untuk 

sementara waktu, demikian di- 
beritakan oleh 'kantor berita 
.Djerman Timur, ADN. — Rtr. 

  

MESIR IZINKAN REGU PBB 
Mulai mengangkat kapal 

»Edgar . Bonnet”. 
Pemerintah Mesir telah meng 

izinkan regu PBB, jang bertu 
gas membersihkan perintang2 
pelajaran “di Terusan Suez, mu- 
lai melakukan . pekerdjaannja 
mengangkat kapal penarik ,,Ed- 
gar Bonnet”, salah satu perin- 
tang terachir bagi pelajaran me 
lalui terusan tersebut. 

Izin untuk mulai mengangkat 
perintang besar lainnja di Te- 

rusan Suez jaitu kapal fregat 
,Abukir” jang telah ditengge- 
iamkan djuga di terusan terse- 
but dalam pada itu belum lagi 
Gikeluarkan oleh pemerintah 
Mesir. — UP. 

  

.8 BESAR BARAT TOLAK 
USUL UNI SOVJET 

Tentang Timur Tengah. 
““AS., Inggris dan Perantjis 

In resmi telah menolak usil 

ja telah dikemukakan oleh 
Uni Sovjet pada tanggal 11 Fe- 

L jl... supaja.. mengadakan 

esaian 4 negara bagi per- 

damaian di Timur Tengah. 
-Djawaban 3-Besar Barat itu 

disampaikan “oleh pemimpin2 
perwakilan mereka masing2 di 
Moskou kepada menteri luar ne 
geri Uni Sovjet Andrei Gromv- 
ko. Seperti telah diwartakan da- 

'lam nota jang dalam bulan jl. 

    

            

Barat Dmitri Shepilov ketika 
itu mendjabat menteri luar ne- 
geri Uni Sovjet mengusulkan di 

tinggalkannja semua pangkalan 

militer asing didaerah Timur 
Tengah dan penarikan mundur 
pasukan2 asing dari daerah tsb. 

dan djuga diadakannja larangan 
bagi negara2 besar mengirim 
sendjata ke Timur Tengah. 
— Tetis 2 IP, 

  

WIN MAUNG PRESIDEN 
BARU BIRMA 

Parlemen Birma dengan suara 
bulat telah memilih U Win 
Maung, bekas menteri angkatan 
laut dan penerbangan sivil, se- 

bagai presiden Birma guna 
mengganti Ba U jang masa dja- 

batannja berachir pada hari 

Win Maung adalah satu2nja 
tjalon untuk presiden baru ini 

dan dalam sidang gabungan ma 
djlis rendah dan madjlis tinggi 
ia telah dipilih sebagai presiden 
baru Birma. 

Sebagai seorang jang tergo- 
long dalam suku Karen di Birma 

ia berdmas di India dal-m tenta 
ya Inggris dan kemudian ia di- 
djatuhkan dengan pajung di 
Birma Tengah guna mengorgani 

sasi perlawanan anti Djepang 
pada saat2 sebelumnja Birma di 

bebaskan dari belenggu fasis 
Djepang, jaitu dalam tahun 1945. 

Sedjak Birma mendjadi repu- 

blik jang merdeka ia mendjadi 
anggota kabinet »Birma, jaitu 
sedjsk 1948. — Rtr   
  

WA -2I Wi- WHAT'S THIS? WHAT 
ARE YOU DOING? Y-YOU'RE / 
PACIFIED! YoU'RE NOT... 
N-NOT ANGRY, ARE YOU? / UMMM 

    

- Mengapa........ ? Apa ini mak- 

sudnja ? Apa jang hendak 
kauperbuat? Kau kan sudah 

didamaikan! Kau kan tidak 
tidak marah, bukan? 

sk Hmmm « hmm ! 

PM Inggris Harold MacMillan 

presiden Me- | 

tahan daerah Gaza. Pemerintah | 
pula meng- | 

Irag Petroleum | 
Company pada hari Selasa jl. 

telah dikirim kepada 3-Besar 

  

PN APM AE LL AA TT Aa NI 

O. T. SIEN 
Pinangsia II No. 81 

Telf. Kota 1143 Djakarta. 

Ahli Stem dan Reparatie Piano, | 
Accordean, Harmonium (Orgel) 

Phonola. Ongkos stem Piano 
Rp. 1060,—, berlangganan tiap2 

|8 bulan stem sekali Rp. 75,—. 

Djuga memberi  peladjaran 
Piano'seminggu 1 djam Rp. 150,- 
per bulan. 
MUA Aa 5. 

Near 
Pn un 

  

Dj. Dipati Ukur 6 — Bandung. 

WEENSE KOSMETIK DE- 
NGAN VITAMINE EF. MELK. 

EIWITST dan HORMONEN. 

FOODINGS-CREAMS : 
Metamerphose, Restorine, ' Le- 

mon Skin Food, Cold-cream. 

DAG-CREAMS : 
Vanishingeream, Rose Milk 

Base, Make Up Base. 

REINISINGS-CREAMS : 
Cleansingcream, Cleansing-Milk 

SKINTONICS 
ASTRINGENT : 

BEAUTY MASKERS 
BLEACHING CREAMS 
FACE POWDERS 
MED. HAAROLIE 
MED. HAARTONIC 
KININE HAARTONIC 
HAARSHAMPOO ' 

DJOKJA : Rumah Obat ME- 
RAPI, Tugu Kidul 121 — Nj. 
Supandji, Bintaran Tengah 19 
"— Nj. Ong Sioe Tjiang, Dj. Dja- 
ti 4 dan Toko CENTRUM, Ma- 
lioboro 43. 

SOLO : Salon Ladie, Seram- 
Loe 20. 213-3 
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— HALAMAN 3 

aa LL TE LA LK 
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Madjalah Hiburan, Enteng, Berisi. 
Dengan rubrik2nja jang terkenal seperti : 

ILMU PERBINTANGAN 
BERITA2 KELUARGA (Detik Lontjatan). 
D.L.L. 

— APA dan A 
— SUKA . DUKA 
— SKETS MASJARAKAT 
— SPIONASE contra SPIONASE 
— 'TYERITA PENDEK mg 21 
— OLAH RAGA 

ME LE LL LE LE 

MINGGU PAGI” No, S1 tgl. 17 MARET 1957 

APA dan SIAPA : 

S
A
 

A
T
 ' 

/ 
( 
1 ' 

DWI TUNGGAL 

Red. / Adm. Harga langganan : 
Btjeran : Rp. 2,50 

Sebulan : Rp. 10”— 

SUDAHKAH TUAN BERLANGGANAN ? 
MT TTL TA TN PL TA Ta SL LL ML LA SA LA ML LL TE 1 AL MA TE TA TN TA TA AG 

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

Jogjakarta 
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Surat 'Pudjian 
M.S. KASIM — BREBES. 
Saja punja penjakit Ambeien dalam 12 hari sudah 
sembuh. 

SUPARNI — SOLO, 
Penjakit saja Ambeien dalam dua minggu sudah sembuh. 

R.M. Ng. KARTOWILOPO — GURU S$.6.B. 
It PUTRI. 
Penjakit saja Ambeien dalam dua minggu sudah sembuh. 

HOETOMOHARTONO — SOLO. 
Penjakit orang tua kami Nj. Sastrodidjojo jalah Am- 
beien dalam dua minggu sudah sembuh. 

Dari : 

Tabib AMIRODIN 
Dj. Muka yan Aga No. 95/A 

—SOLOo— 

  

    

    

  

TiapMMinggu 
1. Gunting dan isilah teka- 

teki ini dan kirimkan kepada 
Redaktur ,,Asah Pikiran 'berha- 
diah” Kedaulatan .Rakjat Tugu 
42 Jogjakarta. 

2. Setiap orang bisa mengi- 
rim sebanjak suka hatinja gun- 
tingan itu (hanja guntingan ini 
jang sjah). 

3. Kirimkan djawaban sudah 
harus ada ditangan redaksi pa- 
ling lambat hari Kamis tang- 
gal 14/3-1957 dj. 6 sore. Segaia 
kiriman jang sampai sesudah itu 
tidak akan diperhatikan. “ Ke- 
lambatan kiriman dipos atau di- 
djalan tidak mendjadi tang- 

gungan redaksi. 
  

MENDATAR 5 
1. Baru sadja itu selesai dikundjungi ramai2 di Surabaja. 4. 

kalau itu tidak baik, bisa berbahaja bagi pengendara dan orang 
lain. 6. ahli negara. 10. sisa barang jang telah diambil sarinja. 

13. lepas. 14. galangan kapal. 15. nada. 16. pangkat 

dalam kepolisian, 18. dengan antara. 19. bulan. 
(pada senapang). 22. atas nama. 23. nama wanita Tionghoa. 24. 
bagian dari angkatan perang. 25a, huruf pertama, ke-18 dan ke- 

20. 25. direktur. 26. terka. 29. pasti. 30. dua perkataan jang ber- 
lawanan satu sama lain. 31. jang terbaik & termulia. 32. mondar 

12. sedjati. 

mandir. 
MENURUN 

  4. Djawaban teka - teki jang 
resmi dan nama pemenang 

akan dimuat saban hari Sabtu. 

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

6. Keluarga (mereka jang 
21. penggalak bekerdja di) Kedaulatan Rakjat 

tidak diperkenankan turut serta. 

T. Saban Kamis dan Djum'at 
dimuat teka-teki jang sama, 
hingga pembatja dan peminat 
bisa mengirimkan lebih dari sa- 
tu djawaban jang memberi ke- 1. Ak2r segala kedjahatan. 2.terkedjut. 3. fraksi dalam par- 

lemen mengadjukan itu atas sesuatu peraturan. 5. ketua pani- 

tya pusat pekan pemuda jl. 7. tempat bhuku2. 8. kepala. 9. per- 
hubungan keluarga. 11. apa jang dipakai. 15. sardjana. 16. ma- 
sjarakat kita dewasa ini masih diliputi itu terhadap konsepsi 
Presiden. 17, tekanan keras. 18. karena pegawai begitu, ia me- 
lakukan hal2 jang merugikan. 20. tanam. 22. bagian dari ang- 

katan perang. 24. sabit. 26. minuman. 27. senapang. 28. sudah 
tidak akan berbuat lagi, sudah djera. 

mungkinan lebih besar harapan 
Gapat hadiah, 

8. Keputusan redaksi me- 

ngenai ,,Asah Pikiran” berha- 
diah itu tidak bisa - diganggu 
gugat dan tidak diadakan surat 

(menjurat. 
  

  

  

  
DITANGGUNG 100 TIDAK LUNTUR 

TIDAK MERUSAKKAN KULIT DAN PAKAIAN, 

POMADE BIASA. 
HARGA Rp. 30,—   Bisa beli di RUMAH OBAT diseluruh Indonesia.     Len 

PUSAT PENDJUALAN 

AMIRODIN 
Dji. Kusumojudan 95A, Solo,   
 



   

       

  

. Hatta kemarin, 

  

pit nga 
TEaA “tgn     

  

adakannja pertemuan Sukarno- 
: ternjata tidak 

ada buktinja. Entah karena per- 
temuan ditunda, entah karena 
memang belum direntjanakan. 
Tapi ja, Berabe sudah lupa ter- 
kedjut ! 

xK Tea : 

Puluhan ribu orang Solo Jogja 
kemarin menghormat pemakam- 

an ke li majat almarhum 
- Sunan Pakubuwono VI jang Ji- 
buang Belanda ke Ambon, ka- 
rena ahmarhum lebih tjinta ke- 
pada bangsanja ketimbang ke- 
pada Belanda. Mudah-mudakan 
semangat patriot ahmnarhum 
nempel djuga kepada Berabe 
dan mBah Nur es. 

bERABK 

  

» si 2 sea . . MAN TE 3 | d 

Nah, kabar tentang akan di- | 

  

2 . 

Radio 
DJUM'AT 15 MARET 1957 

JOGJAKARTA 

59,2 — 121,6 M 
17.00 Taman Putera, 17.40 Se- 

renade: 17.45 Lagu2 Malaya, 
18.15 Dunia Olah Raga, 18.30 
Mendjelang djam 19.30: 19.30 
Berita Regional: 19.40 Hidang- 
an tanpa sjair, 
Night: 20.30 Krontjong dan 
Stambul: 21.15 Obrolan Pak Be ' 
sut: 21.30 Dagelan Mataram: 

22.30 Dagelan Mataram (lan- 
djutan). “ , 

SURAKARTA 
17.00 Seni karawitan, 17.40 

Varia Djawa Tengah, 17.50 Ira 
ma Indonesia, 18.15 Pilihan pen 
dengar, 19.30 Sadjak dan pem- 
bahasannja, 20.30 Manasuka 
gembira: 21.15 Berita keluarga, 
21,20 Manasuka gembira: 22.15 
Irama padang pasir: 23.00 Wa- 
hanaprana. 

SEMARANG 
92,05 — 120,48 M 

17.00 Peladjaran Tembang: 
17.30 Permainan Piano Tung- 
gal: 17.50 Njanjian duet: 18.10 

| 20,15 Latin ' 

  

   ) Nanang ) 
xx JAMES MASON 
x LUCILLE BALL 
& DESI ARNAZ 
x LOUIS CALHERN. 

AAA 

KEPUTUSAN2 TENTANG 
PERKARA PIDANA 

(jurisprudentie) 
Oleh: Mr. Roeslan Saleh. 

bagi para 

djaksa /hakim. 

Harga Gjiid I : 

ld U : Rp. 11,— Porto : 107. 

Dji. Merapi 16 — Jogja. 

SN LL SL AL 

TERSEDIA: 
Azas2 Sociologie 56 /517 
Azas2 Hk. Tatanegara 56 /57 
Azas?2 Hukum Pidana 56/51 
Azas2 Ekonomie 56 /57 
P.T.H.I. 56/57 
Hukum Intergentiel 56 /57 

| Azas2 Hukum Adat : 

! terdjiemahan dari buku 
Ter Haar 

8. Keputusan tentang perkara 
pidana (jurispruden tie) 
Oleh: Mr. Roeslan Saleh 

9. Ilmu. Pemerintahan 
(Van Poelje) 

10. ”£. Huntington : 
(terdjemahan) 

Principals of human geograhy, 

  pad
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Tempat : 1. Pagelaran. 

2. Djl. Merapi 16. 

RESES SSS 

— KURS UANG NAIK — 
Kalau uang Tuan ingin dihargai 

one LN ARA 9 Kena Kao Dea Kama 

Sangat penting bagi para maha- 
siswa Fak. Hukum. . Terutama 

baccalaureat tjalon 

Rp. 14: dji- 

| Jajasan B.P. Gadjah Mada 

SESSESSESESES SES EEEEEEsr 

Pengisi waktu: 18.15 Dari dan 
untuk Anggauta AP. Lagu? 

Krontjong, 19.30 Ruang Wanita: 

20.30 Lagu? Tionghoa: 21.00 Po 
djok Studio: 21.15 Dagelan Ma- | umum. Trima recept dari Dok- 
taram, 22.15 Dagelan Mata ter Mata. Sedia semua ukuran. 

” NAUFAL — Kauman 294, 
(Perobahan? bisa terdjadi). | (Belakang Masdjid) — JOGJA. 

lebih tinggi, telah disediakan 
beratus: matjam Katjamata 
"model terbaru,   

SNN ALL ALA LL LTE LL LL LELE. Li. 

SEGERA : TOM and JERRY FESTIVAL FILM CARTOON 

Para Ibu2 /Bapak2, anak2 sekolah, tjatatlah tanggal mereka 
berkundjung ke Djokja 

Barisan binatang? djenaka : 

Si TIKUS, Si KUTJING, Si ANDJING, Si ITIK, Si 
GADJAH dll. siap mengadjak Sdr.2 bergembira. 
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Hari Lebaran sudah mendjelang ! !! 
Aturlah pesanan mulai sekarang ! ! 

Selalu sedia : Confecties pakaian Wanita untuk pesta, Se- 
kolah, Darmawisata. 

POTONGAN dan MODEL selalu UP TO DATE. 

Modiste : ,,MEI LIE" 
Tugu Kidul 15 — Jogjakarta. 
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TERIMA RATUSAN SURAT PUDJIAN 

Obat AMIROSOL 
UNTUK WANITA & LAKP 

Amirusol artinja soal kekajaah. 
Bukan kekajaan Harta, tetapi kekajaan kesehatan badan, 
itulah lebib berharga. 
Kalau hilang satu tenaga, bisa tinbulkan rupa? penjakit, se- 
perti sakit nier, hati berdebar. Kurang darah, lekas tjape, ku- 
rang napsu makan, lekas marah dan lain2. 
Bila makan obat AMIROSOL bisa mentjegah segala penja- 
kit. 

4 AMIROSOL bagi orang hamil dilarang makan. 
$ AMIROSOL jang 

  

He Ma Samakan Ona Ia Cena akun eno. KUNO Me 
AMIRODOI, Wanita jang sakit “keputihan aa na ag MAA 
TJATJAP RAMBUT PANDJANG DAN GEMUK » 195,— 
TRANGBULAN, hilangkan dkrawat dan bersih 
muka kembali tjantik ....,.. kesnennusayan BA Ain » 25— 
TUK EP EM PAKE 4 esai nina aiva mayan »' 80— 
menghindarkan ayunsikenaa Sek Naeang dekan Un ana nana 020 Oa 
SALE AMBEUEN rnengvorinetetensoncseisose0n Pan ». 10,— 
NN IPA Tn en ae PA ee naek baka kelas On Me 
PE GEREAN 2 nan ea man etek anan ge onani a10 
HILANGKAN RARBUT ...o.ocooo Daan Ken babaa non Uni MG 

SAKIT BATUK (AMIRO SIRUP) .....ooocooooooo. 2 Ih5,— 
Ongkos kirim tambah 15 pCt. 

TERBIKIN OLEH. 

- Tabib AMIRODIN 
Kasumojudan 95 — SOLO. 

ZONDER OPERATIE 
Tanggung bisa bikin baik. Sakit Ambelen (wasir). Kalau 
minta baik dengan garansi, boien datang di Kami punja 
rumah. ongkos2 boleh berdamai. 

AGEN3: 
Toko ,PAKISTAN” Tugu Kulon 468 B, Jogjakarta. 
SARONOMARGONO Ngupasan 12, Jogjakarta. 
ENG TAY HO Petjinan 58, Jogjakarta. 
T. O. ENG NJAN HO 
Toko Obat KARUHUN 
Toko Obat TEK AN TONG 
HOK AN” 
ENG TAY HOO 
Toko Obat ENG TJE HOO 
Toko Obat PO NING TONG 
UNIVERSAL STORES 

— Toko UMAR Muka Pasar Slompretan , Solo 
Toko JUNON Djl. Samsulhadi, Solo. 
Toko Obat LIAN THAY HONG, Djl. Masdjid 87, Djambi. : 

enak 

Patjinan 195, Jogjakarta 
Jogjakarta. 
Petjinan 81, Jogjakarta. 
Petjinan, Magelang. 
Pekodjan 101, Semarang. 
Dji. Nanking 11, Madiun. 
Djl. Pemotongan 9, Salatiga. 
Bodjong 63, Semarang. 

MAN ras aa SA nan MANAH ALAN HIHIHI HM 

— KABAR GEMBIRA — 
Telah. lahir dengan selamat pada hari Rebo Kliwon Tg. 6- 
3-57 Djam 14.00 anak kami perempuan jang ke 3 

TRI SOEWARNI 
Kami mengutjapkan banjak terimakasih atas pertolongan 
Ibu dukun KARIJO. 

Semoga pertolongan Sdr.2 sekalian mendapat kurnia se- 
mestinja. 

Keluarga : 

: SOEWARNO 
Sitisewu Gt. 1/385 Jogjakarta. 
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SES Lae nboba okannoooe ena Lk iba Asa wa ee nn am 3 

FOREVER DARLING | 
Hangat .....: Suatu roman 'pelipur lara jang sanggup meng- 
hembus segala duka. 

Pesan tempat diam 11 — 12. Bata (3 Tahun 

EBALOPLALLALNRAG LARAS AR LNNLNNNLLNNONERELLSS 

Me Rp.400, ka 

“SAMPAI 'MENDAPAT RYBEWYS A. 
Beladjar mengemudi MOBIL dangan MOBIL BAIK. 
Anti dorong dan matjat — GURU BERPENGALAMAN. 

OUICK COUKRSE 
SAJIDAN 11 — TELP. 697. 

  

PEMERINTAHAN DAERAH 
KOTA BESAR SURAKARTA 

Pengumuman. 
No. 3/1/ Png. 

Berhubung dengan penje: enggar akan pekerdjaan perbaikan 
djalan NUSUKAN 

DENGAN INI DIUM UMKAN : 

1. Djalan NUSUKAN DITUTUP bagi segala 
matjam kendaraan jang datang dari djurusan luar 
kota, 

2. Djalan masuk bagi kendaraan dipindahkan melalui 
“ Gjalan : NAJU. 

Pengumuman ini berlaku mullai tgl. 14 MARET 1957 hingga 
perbaikan djalan selesai. 

Buriibardah 18 Maret 1957. 

DEWAN PEMERINTAH DAERAH 

PERALIHAN. KOTA BESAR 
SURAKARTA. 

Ketua : 

(MOHAMAD SALEH ) 

pitega dya: 

Mer REDAULATAN RAKJAT" AA 
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Kerap kali KETOPRAK berbuat Amal. 
Kali ini KETOPRAK beramal untuk KETOPRAK. 

Kundjungilah!!! 
Ketoprak 

»sKrido - Mardi” 
di Gedung Bioskup Wetan Beteng. 

dengan 

KADARIAH, RUKINAH, SARPIN, SIWI SUDJADI dil. 

MULAI tgl. 14-1I-57 s/d 23-11I-'57. 
PANITYA PUSAT KONGGRES / FESTIVAL 

KETOPRAK SELU RUH 
INDONESIA. 

UNDANGAN: 
Kepada anggauta? Persatuan Wanita Gadjah-Mada dan' 
organisasi? lainnja, perseorangan, jang mempunjai minat 5 
@.persilahkan untuk mengundjungi : 

TJERAMAH dan DEMONSTRATIE PENGA- 
WETAN BAHAN MAKANAN 

Oleh : Sdr. HARSONO. 
Kepala Bagian Terhnologie Mikanan Djawatan Pertanian 
Rakjat di Pasar - Minggu Djakarta. 

Bertempat di: Fakultas Pertanian & Kehutanan U,G.M. 
Sekip. 

2 Pee 

djam 2.090 — 13.96. 

Universitas Gadjah Mada 
Fakultas Pertanian & Kehutanan 

Jogjakarta. 

Waktu 

MAH LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL 

1 

Ai
n 
M
m
a
 

T
e
a
 
e
n
a
 

  
D
a
b
 

s
o
n
n
o
 
s
e
 s
a
e
 

     

  

K
P
P
S
 
L
S
S
B
 
S
S
S
 

P
O
S
 
P
P
P
 

P
P
P
 
P
O
S
O
P
?
 

a
a
 

G
L
S
 
S
S
S
G
S
S
O
S
P
S
O
S
S
S
S
S
O
S
 
S
S
P
 

& 

  
  

    “ JOGJAKARTA : 

YOUR HEALTH IS YOUR FORTUNE 
KASHMIR TONIC PILL S: ! 

Untuk mengkuatkan badan laki2, lemah umumnja meng- 
kuatkan urat2 sjarat, otak din Pikiran, Djantung berde- 
bar2, perut kembung, mata kucang terang, nafsu kerdja tak 
ada, telinga berbunji - bunji pinggang sakit, kaki tangan 
dingin atau semut-semutan sering mimpi atau takut, ma- 
rah - marah atau lekas lupa dan lain2., 

Harga 1 botol Rp. 10,— 

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

Harga 1 botol Rp. 10,— 

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

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

Harga 1 botol Rp. 10,— 

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

KASHMIR HAIR TONI C OIL : 
Kuatkan urat2 raretut, tahan rontok, dan rambut mendjadi 
pandjang dan tebal. Bikin tumbuh mendjadi banjak. Baik 
buat orang jang baru baik dari sakit panas dan baik se- 
kali buat Perempuan jang baru bersalin, 'baik# buat orang 
jang suka Pusing Kepala. 

Harga 1 botol Rp. 20,— 

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

akar2 rambut. 5 
Harga 1 pot Rp. 30,— 

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

5 Harga 1 botoi Rp. 10, — 

TABIB WAHID MAWN 
Tamblong 40 — Teipon 4941 — Bandung. 
Djl. Djatinegara Barat 2c — Djakarta. “ 

Obat2 dapat dboli, esai Obat Tionghoa diseluruh 

, Indonesia. . 

Agen . agen 3 

Toko Solo Sosrowidjajan No. 8, Toko 
Obat Eng Tay Ho Patjinan 58, Toko Obat 
Eng Njan Ho Patjinan 75, Toko Tek An 
Tong Patjinan 81, Warung Muljo Djl. Ju- 
donegaran 17, Toko Junior Djl. Malio- 
boro 98. 

8010 : Zindabad House Nonongan No. 77. 
MAGELANG : Toko Obat Hok An Djil. Raya 114. 
SEMARANG : Toko Obat Shanghai & Singapore Pasar 

Mohar, Tok» Obat A.A. Gang Pinggir 9 
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Tentu lebih menarik djika ram- 
jbut segar, tebal, 
/mas dengan pakai BARYLTINE 
(HAIR OIL. 

'but putih (haarverf) 
Ingan sendirinja berhenti keluar- 
(kan rambut putih. 

MM HUM HM MM ME MM MM 

“RIMETIK 2, Tai eh 
' SEMBUH DENGAN: MAKAN: 

ee falahb) OIL Pro 
SAKIT? PASTI SEMBUH DJIKA Kena 
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— Isine 24 katja $ 
— Samak mawa gambar endah, 2 warna, kertas alus : g 5 

1 Sesuk, tanggal 15: MARET 1957 
.MEKAR SARI” No. 1 kang kawetokake 
Saling 'kaedol utawa kapundut para lengganan, nganti ewon Yara mundut Saka Kena : 

anjar kapeksa nganti ora kapanduman. 

Dene ,,/MEKAR SARI" No. 2 iki, olehe njetak katikelake, supaja kabeh wae bisa kapanduman. 
ENGGAIL2 ANJATETAKE ASMA PANDJENENGAN WIWIT DINA IKI UGA ING KANTOR 

PUSAT UTAWA MARANG PARA AGEN2. 

Dene MEKAR SARI No 2 arep ngaturake : 
PRIBADI BINUKA : R. Ng. JOSODIPURO I. 

Kedjaba pudjangga, uga Len diplomat kang ngrukunake kara- 

djan Ngajogjakarta lan ... 

Pusering karadjan Modjopahit 

Pamilihe djodo 

Papan panggonan apa ? ? ? 

Umur 50 katon kaja umur 380 tahun. 
«ana duda oleh randa. — TJRITA TJEKAK. 

BABAD : 

GAGARAN SALAKI RABI : 

Las Vegas! Monte Carlo ! 

- NGADISARIRA : 
Ssssssst . . .. dja kanda- kanda . 

TATA TJARA : Laire Djabang Baji. 

lakon RAMAYANA. 

PUSPORINONTJE : Rerepen Gandrung 

nganggur. 

ing urusan sadina - dina. 

ASTROLOGIE (Ilmu Palintangan) : 
21 April — 20 Mei? 

— KARAWITAN: Titiraras Gender 

-—— KABUDAJAN : Gotong Rojong 

— KAKI TJABLAKA : (Banjumasan) ........ 

— Lsp . -Isp..... Isp. 

TJANGKRIMAN mawa BEBUNGAH : 

Antjas tudjuwan ,,MEKAR SARI” kang baku ora nedya arep ngaturi bebungah, wgsing 

bebungah mung kagen samben wae, katimbang nganggur kena kagem ngasah pikiran. 

Etjeran: Rp. 2— 

Sasasi: Rp. h— 

Sakwartal: Rp. 12— 

CSS: H: $ESS33 S5: £ 

Kampiun ketjantikan 
Paling mandjur untuk bersih- 

kan noda2 hitam, panu, kukul 

atau djerawat dibagian badan dj 
mana sadja, betapa kasar /kotor 
kerdja, DC CREAM bikin ber 
sih, lemas dan segar tangan / 

kaki. Sehabaisnja tjukur, DC 
CREAM tjegah segala rupa in- 
feksi dan rasa segar/lemas pa- 

ras mukanja. Pakailah DC 
CREAM sebelum dan sesudah- 
nja Sport / keluar bepergian. 
DC CREAM menghilangkan bau 
keringat /kelek dll. : 

Harga Rp, 15,— 

hitam dan le- 

HAIR OIL 
DC PHARMA LTD 

BANDUNG 

ul 3 
DC POMADE bukan tjelup ram 

  

tapj de-   
Harga per doos Rp. 30,— 

CLEANSING CREAM : untuk membersihkan make-up, 
Atjapkali bedak (cream jang rendah kwalitetnja sukar di- 

tjutji bersih dari muka, maka CLEANSING GREAM de-, 
ngan mudah bersihkan kulit /paras muka. Harga Rp. 15,—. 

SPROSSEN CREAM : Segala matjam tanda2 berwarna da- 
pat dihilangkan dengan SPROSSEN CREAM, biarpun beta- 
pa lama atau dimana sadja dibagian badan, Harga Rp. 15,— 

NO-HAIR CREAM /POWDER Harga Rp. 10,— 
ATOM HAIRDYE : Menghitamkan rambut putih, tidak 
luntur, 3 Gr, Rp. 10,—, 5 Gr. Rp. 15,—, 10 Gr. Rp. 25,— 
'Per pak Rp. 5,—. 

DC PHARMA" 1 

  

H3 

BANDUNG —— ' DJAKARTA, 

Agen? di Djawa Tengah : 

Toko Obat Tek An Tong, Toko Pakistan “Tugu Kulon 46B, 
Eng Tay Ho, dan Eng Njan Hoo, Petjinan : R.O, Karuhun 

Malioboro, Jogjakarta, Toko obat Hok An Dj. Raya Mage- 
lang. Toko obat Junon Djl. Slamet Ryadi 162 Timuran. 
Sport & Watch Store, muka pasar Slompretan Solo, Toko 
obat Eng Tay Ho, Eng Djien Ho dan Tek Sing Tong Pe- 

kodjan, Semarang. 
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KEBATINAN : Abot - abote Jaku. Ms nuwuhake tentreming ati 

marang luhuring budi pakerti diri pribadi. 

Menawa tindak menjang Tjandi Prambanan maneh, wis kagungan tjatetan tjritane ukiran? 

HUKUM : Pitakonan para Maos lan djawaban?-e. E, mbokmanawa Pena karuwetan? 

Keprije ja, nasibe wong kang lahir antarane Hanna 

Tulisane ? Watak - watake ? 

SESESESESESES TH LS EESESSESSESSSSSSSSSSSESESSS SSS: GGESESSES 

P
A
S
I
 

A
A
A
 
M
A
A
 
A
A
 
AN

 A
K
 

Nb
 

Aa 
NE
 

UA
N 

mal
 a

a 
Be 

"HALAMAN 2. 
| kevonsanasgsnnesonenunussosooosssosesonnnngansunnangnnnnsasnnannLanan PESSSLSS 

G
C
G
 

  

   

  

wis bisa mundut ing Toko? Buku. 
tgl, 1 MARET entek babar pisan mung sadjroning 

. Surakarta, 

Resiane apa ? ? ? 

.Isp.... Isp. 

.lan kanggo ngudi 

. digebjag .... puput puser 

Asmara. Kagem rengeng-rengeng sinambi kalaning 

Red. / Adm. 

»MEKAR SARI" 
Tugu 42 — Tilp. 901 

Ngajogjakarta. 
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Baru terima: 
Ban Speda Luar/Dalam 
merk ,,DUNLOP"' (Cruiser dan Champion) 
Harga RESMI. 

/ 

' 
( 
/ 

( 
/ 
1 
| 
1 

Didjual partij ketjil /besar. 2 
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  Buat didjuaj lagi dapat potongan. 

Buat. sdr? pengendara speda djangan diliwatkan kesem- 
patan baik ini. 

, Dan buat Bengkel? dan Toko speda mulailah berhu- 
bungan sekarang djuga pada kami. 

AL 

TUGU 56.TELP 566. JOGJA 
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OBAT KUAT untuk LAKI? dan WANITA. 
BISA BELI DIRUMAH? OBAT SELURUH INDONESIA. 

| HARGA Kp 26,— 
PUSAT PENDJUAL 

| Tabib AMIRODIN 
| DJI. Kusumojudan 95 A — SOLO. 

“SEGERA. 
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