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1 Ni (8 Ba aua. 
MR HARDI), MASJUMI 
FAKIH USMAN), N.U. 

| DAN Z. ARIFIN), PKI 
5 1 “? 

(NJOTO, ESA DAN IR. Pen Aa ya PSII JANG 
DIWAKILI ARUDJI 'AWINATA, ANWAR - aan | KARTAWINATA, ANWAR TJOKROAMI 
NOTO : 

     

    

KAN HARI INI D» 
“55 

PNI niatan Ha 
wartawan, PNI 

  

binet jang kuat “dan jang da- 

sedang dihadapi »     
tara lain sn ab pem- 

  

Meh soal Matang, Ta : pro- 
gram kabinet Tg Jang an 
datang, ja , 

  

soal jang diha: Pa bu. 

  

kan semata? Nana Unis |: 
sadja, ta- | Indonesia — Belanda 

pi perdjuangan mengembalikan 
Irian Barat aa Mepubik 

  

nja harus diselesaikan : dengan 
tjara jang dapat dipertang- | 
gung-djawabkan,: baik nasignal 
maupun internasional. - 

Ditanja, bukankah parlemen 
sementara sudah mengesjahkan 
suatu” undang2 | pembatalan 
Uniestatuut, : Mai 

Be bahwa status un- 
vitu. Ng, ajelas t 

  

      

£ Menalenka - 
ter Glen? “engonsarkors alta | 
takan partainja menghendaki 
supaja satu diantara dua orang. 
tjalon2 formateur. PNI: Mr "Ai. 
Sastroamidjojo .dan yatau ' Mc 
Wilopo ditundjuk. oleh Presiden... 

: ET “oh. |Natsir/ 
Sementara: itu Moh.- Natsir 

dari Masjumi menerangkan sete 
lah hearing apabila kita 'mem- 
perhatikan tugas jang harus di 
Gjalankan Kabinet jang akan da 
tang maka: terlihatlah, . bahwa 
tugas itu Kanja dapat dilaksa- 
nakan djikalau partai? nasional 
dan. pemimpin2-nja bersama- 
sama setjara ichlas. dan sung- 
guh2 melakukan . kerdja-sama 
mengingat kata Natsir ,,tjara 
kita bermain politik diwaktu jg 
sudah itu tidak seharusnja - di- 
teruskan”, 

Selandjutnja : Natsir menjata- 
kan formasi kabinet jang akan 
dan Atu Hap 
Le Bian Te penun 

dan 2 

Gapat menimbulkan | 
. sedjarah lebih segar untuk ke- ' bine 

IN DI- ABUBAKAR. : 
MULAI DJAM 110.00 SAMPAI 12.390 DAN AKAN DILANDJUT- 

NGA? | WARNI PARTAI2. PARKINDO, 

:elitan formateur. di akan Ja- 
formateur itu seorang sa 

dja : tapi presiden  mempunjai 
hak prerogatif dan Natsir pertja 

  

T io ja penundjukan formateur (for- 
supaja dapat dibentuk uk satu ka-. matang). itu akan dilakukan de- 

ngan maksud untuk melantjar- 
Ikan pembentukan kabinet jang 
1 mempunjai susunan baik jang 
dapat dukungan kuat dan mem- 
punjai teamwork harmonis. 

£ Mengenai program kabinet jg 
-akan datang Natsir menjatakan 
hal ini harus dilihat dari sudut 

- Dikatakan djika kita lihat su- 
sunan 12 kabinet jl. se- 

- | benarnja “dapat dikatakan stju- 
| Kkup” tapi soalnja jang penting 
adalah bagaimana melaksanakan 

“Masjumi menurut Natsir meng 
|harap »Tiga Besar” PNI, NU, 

| Mas, 
jang akan datang dan ketika di- 

' tanja tentang, soal2 disekitar 
sarkorp 4 Pembubafan: persetudjuan2 KMB 

tia gada gen Soal pelaksanaan 
pa pembatalan. Unie. di- 

  

      

ae Kd 
Bari menja- 

taka wakil? partainja didalam 
hearing kemarin pagi menjaran 

| kan mudah?an kabinet jg akan 
datang itu dapat memperoleh du 
kungan terbesar dalam parlemen 
baru dengan memperhitungkan 

-golongan2 Oposisi jang kon- 
-struktif. Berhubung dengan itu 
“kata Arifin, maka tentunja per- 
lusekali . partai? jang merasa 
Girinja lebih-besar tanggung dja. 
wabnja terhadap masjarakat, be- 
nar2 mempersoalkan program se 

- dalam2nja jaitu sbb. 
. Mempertingg itingkat kehi- 

dupin : 'rakjat serta pembangun- 
an 2 na seluas2nja. 

eneliti dengan sungguh? 
segala hubungan Dentra NAN sa- 
ma Jain terutama penjelesaian 
antara Indonesia — Nederland. 
8. Soal2 keamanan didalam 

negeri, 
Tentz formateur dikatakan 

mangingat saran? NU seperti di 
atas itu itu maka sebaiknja untuk 

, rtjepat pembentukan ka 
jang akan datang ditun- 

! tak lebih dari satu tormateur, 

  
' 

1 
' 

  

     
Wajah Djawa-Tengah 
KLATEN 
MEMBERANTAS WALANG 

SANGIE | A 9 
Penduduk kelurahan Sumjang 

baru2 ini memberantas walang 
sangit jang menjerang tanaman ! 

seluas 2 ha. Djawatan pertanian . 
membantu obat BHC sedang 
ongkos dipikul peranan sen- 
diri. — (Kor.). 

KEMBALI DARI ,FRONT”. 
1 Bn 447 jg dipimpin kapt. Su- 
gijarto setelah beberapa waktu 
menunaikan tugasnja di daerah 
GBN (Bumiaju) tiba kembali di 
Klaten dengan disambut meriah 
oleh penduduk, — Kor. 

1389 EKOR TIKUS DIBINA- | 
SAKAN DI TRUTJUK. 

Tidak hanja di ketjamatan2 | 
Poranhardio, Karang-anom dam 
Djogonalan sadja jang diserang 
hama2 tikus, tapi djuga didae- 
rah ketjamatan Trutjuk tidak 
luput dari serangan hama ts. 
Daerah Trutjuk jang sangat 

    

menderita akibat serangan itu, | 
adalah daerah KI. Soember. 
Hingga banjak tanaman rakjat || 
rusak karenanja, si 

Hal itu tidak dibiarkan begi: 
tu sadja oleh para petani. 
baru2 ini fihak jang berwadjib ' 
beserta para petani setempat 
mengadakan pembrantasan ha- 
ma tsb dengan menggunakan | 
obat pospor, jang hasilnja da- 
pat membinasakan 1389 ekor 
tikus, Gerakan pembrantasan 
tsb masih dilakukan. — (Kor). 

KUDUS s1 
Sagunanan MENGKEN 

ka paberik 

Te Gi Kudus dilakukan pe- 
: | -Dangkapan terhadap T.S.H. pe- | 

rokok kretek | milk paberik. 
2 »Tjintjin: Permata” di. Kudus. 

jumi masuk -dalam kabinet | - 

      

       

  

| f PK 1. 
Dalam pernjataan dikeluarkan 

PKI hearing dengan Presiden 
| dikatakan tentang program dan 
komposisi kabinet, PKI pokoknja 
dilaksanakannja dengan lebih 
menghendaki disempurnakan dan 
konsekwen program dan kompn- 
sisi kabinet Ali — Arifin dulu. 

Karena Masjumi tidak menje- 
tudjui politik kabinet Ali — Ari- 
fin dulu dan karena politik kabi- 
net Burhanuddin jang dipimpin 

dan ditentang oleh PNI — NU 
— PKI — PSII dan lain2nja, ma 
ka PKI berpendapat  Masjumi 

udak turut dalam kabinet baru 
nanti. Tapi djika Masjumi harus 
duduk PKI djuga harus turut 
duduk untuk mengimbangi po- 
litik kabinet Masjumi dalam 
kabinet baru nanti. Se an 

PKI menghendiki terbentuk- 
nja kabinet progressif jg harus 
merombak sefuruh politik kabi- 
net Burfianuddin Harahap. Un- 
tuk pembentukan kabinet Pro- 
gressif itu PKI mengadjukan tun 
tutan pokoknja sbb.: 
1. Djaminan Kebebasin2 demo- 

: kratis seluas-lugsnja bagi rak 
jat dan organisasi2 rakjat. 

2. Memperbaiki penghidupan 
rakjat. : 

3. Mengembangkan ekonomi ni- 
- sional sebagai djaminan utk 

memnggikan 
rakjat, 4 

! 

gai sjarat mutlak - memper- 
Kembangkan ekonomi nasi- 

- onal.. 
. Mendemokrasikan dan meng- 

organisasi alat2-negara. 
' Mengadakan perbaikan dila- 

pangan pendidikan. 
.. Memperhebat — perdjuangan 

pembebasan Irian Barat. 
. Mendjalankan politik Juar ne- 

geri atas dasar mempertahan 
kanperdamaian dunia dan dgn 

' konsekwen mejaksanakan pu- 

M
w
.
.
.
 

— 
Mm
 

It tusan-putusan konperensi A- 
sia: Afrika 

| Dengan pekok2-program” dan 
Komposisi kabinet baru seperti 
diterangkan diatas meskipun ti- 
“dak djadi sjarat mullak bagi 
PKI turut didalam kabinet maka 
PKI akan memberikan sokongan 
sepenuhnja keyada kabinet. 

Dan Anwar Xjokro- 

  
: aminoto, 

- Wakil2 PSII- Anwar Tjokro- 
aminoto, - Arudji - Kartawinata 
dan Toher Abubakar adalah pa- 
ing achir diterima oleh Presiden 
pada hari pertama hearing dgn 

| wakil2-partai, 
“Arudji mengatakan, bagi PSII 
pembentukan: Kabinet baru itu 
harus memperhitungkan hasil2 
pemilihan umum dan mempunjai 
sifat koalisi. Kabiriet itu djuga 

harus dapat dukungan partai2, 
organisasi2 jang tidak ikut serta 
duduk dalam kabinet. 

Ia mengatakan lebih djauh da 
lam hal ini partainja menguta- 
makan soal program dan pro- 
gram itu haruslah termasuk da- 
lam rangkaian penjelesaian revo 
lusi nasional. Pertama-tama dan 

'tik beratkan pada likwidasi Unie 
statuut dan persetudjuan2 KMB 
lainnja. 
Dikatakan sedjalan dengan itu 

maka. amu'ering dari pada un- 
dang2 pembatalan  Uniestatuut 
diterima oleh parlemen lalu bagi 

itu menurut Arudji didasarkan 
atas perhitungan2 konkrit baik 

CC PKI setelah ketiga pemuka | 

| Masjumi telah gagal seluruhnja | 

tingkat hidup. | 

4. Memulihkan keamanan seba- : 

  

Karena gangguan gerombolam pen yetjarn, orang2 dari Madjenang 

ih hidup mondar-mandir gelisah, 
anuja terganggu hingga. kena hongeroedeem 

(Gambar Djapenkab. Tiilaties). 

Pari Ke h. 

HARIAN UMUM 
te Hipeaa 

serta kekurangan dan kesehut- 

Trilarjap: 
  

2 Kita maksudkan 
hongeroedecem jang -. 

berpuluh-puluh ribu rakjat,- tua 
muda, laki2 dan perempuan. 
Bentjana jang mendorong mere 
ka keliang kubur. Atau setidak2 

nja jang membikin mereka dja- 
di tjatjad dan takkan dapat me 

lakukan tugas sepenuhnja seba 

bentjana   
terutama program itu harus diti- 

PSII adalah sjarat mutlak. Hal 5 

(tahun 1954 jang lalu, tetapi se 

5 | Pekerja sebanjak Lk. 7 ton. 

Maka.) 

-| menindjau Konperensi 
Hiropa Barat dan Utara menge 

   
     

    
    

re 40 Ag seminggu, 

i. Ia kemudian dil-irim ke Se- 
| marang untuk penje idikan dan 
Pemeriksaan lebih djavh, kare- 
na dalam tuduhan? jang menge 
nai dirinja terdapat hubungan 
nja dengan orang2 di Semar ang, 
'Menurut keterangan, TSH ci 

Ta melakukan penipuan da- 
Doagpan Ne enerlhnar tjengkeh pem- 

  

apat dikabarkan, bahwa pa 
Da rokok Tjintjin Permata” 
(milik TSH telah ditutup sedjak   

. mentara itu masih terus mene- 
rima tjengkeh pembagian, dan 
dalam tahun 1955 sadja telah 

Sian “pemeriksaan pendahulu- 
lan SH telah “mengakui tudu- 
- tertata dirinja.- — Ant. 

  

SEMANGAT BANDUNG DAN 
DJENEWA. 

Akan diperkembangkan. 
h berangkat dengan ka- 

: ng dari Kemajoran mes 
nudju Roma, Njono, Sekretaris 
Djenderai Dewan Nasional Sob 

“dan wakil presiden GSS. 
Maksud kepergian Njono ke | 

Roma adalah untuk menghadiri 
sidang ke-29 Biro Eksekutip 
'GSS dimana akan dibitjarakan | 
soal2 untuk memperkembang 
semangat Bandung dan Djene- 
wa, mempererat persaudaraan 
diantara kaum buruh sedunia, 

Buruh 

   

    

  

'nai tuntutannja djam-kerdja 
perbaikan 

din. pelk elaksanaan | 
/ Buruh:     

'dilihat dari sudut parlementer, 
Staatsrechtelijk dan politis, se- 
suai dengan pernjataan bersama 
PNI — MU — PKI — PSII — 
PERTI jang menjatakan pelak- 
sanaan pembubaran KMB itu ha 
rus diserahkan kepada kabinet 
dan varlemen jang baru karena 
ini lebih volwaardig dan repre- 
sentatif. 

Soa! lainnja jang bei “di- 

masukkan dalam. program ada- 

jah segera dipul: hkannja kem- 

gai anggauta masjarakat. 

Jang tragis, sangar menjedih 
kan jalah bahwa hongeroedeem. 
itu terdjadi didaerah jang tidak: 
kekurangan -rahan. “makanan. 
Menurut kete: n dari Sum. 
ber, jang lajak mengetahui, da | 
erah Kabupaten Tjilatjap bukan 

iah daerah minus. Dari Kroja 

sampai Bandjar terdapat laut- ' 

  

djenang adalah gudang2 padi. 
Kroja djuga. Benar dikompleks 

Kawunganten terdasat “rawa2, 

namun lambat laun rawa2 itu di 
djadikan sawah jang diusaha- 
kan hingga: menghasilkan “padi 
dan palawidja. Disela2 lautan 

sawah disekitar Madjenang, Si- 
daredja dil-nja didaerah GEN 
itu terdapat ondesneming karet, 
teh dbenja. 

Selain dari pertanian, rakjat 
kabupaten Tjilatjap itu djuga hi 

dup dengan menangkap ikan. 

Terutama disepandjang Segara 

Anakan dan seterusnja. Dikota 

Tjilatjap sendiri terdapat ke- 
sempatan bekerdja dipelabuhan, 
meskipun sifatnja  insidenteel. 

Ialah .bila kapal2 berlabuh un- 
tuk membongkar muatan atau 

menaikkan barang dari daratan. 
/ Namun kesempatan bekerdja 

“ni menurut keterangan tak men 

tjukupi. Djumlah  penganggur 
adalah besar. Soal penganggur- 
an ini tak dapat dipetjahkan 

oleh transmigrasi sadja, bahkan 

djumlah mereka jang ditransmi 
greer hanja sedikit. 

Djumlah penganggur jang be 

  

kali hubungan normal dengan 
Djepang dan djalan segera me- 
njelesaikan soal penggantian ke 
rugian perang. 

Achirnja dalam hearing itu 
PSII menjarankan agar Presi- 
Gen pada tingkat pertama seka 

ligus menundjuk 3 formatear 
juasing? dari PNI — Masjumi 
dan NU. Hal ini merupakan sa- 
lah saiu faktor untuk mereda- 
kan ketegangan jang tidak tec 
tahankan lagi demikian Arudji. 

Ant, 
  
  

Gambar foto2 Tahi terbalik ini pada waktu. ini dapat dilihat di- 
beberapa kota @i Djerman. Karena dalam waktu jang singkat di- 
sana akan diadakan pemilihan anggauta2 Dewan  Kota-Pradja. 
Supaja tidak menimbulkan kekeliruan dengan pemilihan anggau- 
ta2 parlemen jang diadakan belum selang berapa lama im maka 

kam mani. 

semua tanda8 gambar dan foto2 ditempelkan terbalik 
“sambil menunggu tandag gambar jang baru jang akan ditempel- 

SEMU, 

(PIA — DPA). 

an sawah. Sidaredja dan” Ma- : 

Sar 
menimpa | |disebabkan oleh gangguan ge- | diminta, 

rombolan pengatjau, Rakjat ta- | pada redaksi 
Kekeluargaan Kantor 

  

4 

Hongeroedeem didaerah makmur! 
“AKIBAT GANGGUAN GEROMBOLAN 

ag PENGATJAU. 
(Oleh Wartawan 

TELAH kita beritakan kemarin pemakaman djenazah alnar 

hum Sersan L.N.I. Sabioen di Makam Pahlawan di Tjilatjap hari 

Sabtu jang lalu. Ia gugur dalami pertempuran dihutan Utadjaja 

kompleks Kawunganten Kabupaten Tijllatjap dalam usaha pem- 

basmian gerombolan pengatjau. Peristiwa sedih ifu tidak berdiri . 

sendiri. Tapi merupakan sebagian kuj.l dari ranjkarian? peristi- 

wa sedih jang sudah berdjalan lama, dan jang masih kita hadapi. 

Jang tidak hanja menimpa keluarga Angkatan Perang kita, hah- 
kan “dibalik kedjadian? sedih itu ada peristiwa? sedih jang sifat- | 
nja lebih umum dan lebih hebat hingga merupakan satu bentjana. 

   

KR sendiri)   
| 

itu setjara tidak langsung 

ni jang tempat tinggalnja ber- | 
dekatan dengan sarang2 gerom | 

  
lamannja. Akan. tetapi mereka 

lagi dapat gangguan dari garom 

bolan pengatjau, hingga lerpak | 

sa kembali kedaerah pengungsi : 

an semula. Kedjadian “seperti | 

itu dialami  berulang2, hingga 

mereka hidupnja tidak tente- 

    
| 

| 
| dian Negeri Surabaja dan be- . 

| 
| 

| 

berapa Hlakim lainnja jang be- 
| kerdja. pada Pengadilan Tinggi 

Surabaja, sudah bekerdja kem- 

| bali sebagaimana biasa. 
Hakim? di 
tetap ber: ksi, 

Meskipun oleh RRI telah di- 

siarkan andjuran dari Ketua 
Ikatan Hakim Indonesia, supa- 
ja buat sementara waktu Ha- 

kim2 mendjalankan tugasnja 
kembali karena kedudukan pe- 
merintah dewasa 

Hakim2 pada Pengadilan Ne- 
geri Palembang masih tetap me 
lakukan aksi. 

Pesakitan2 jang didatangkan 
ke Pengadilan Negeri Palem- 
bang Senen jl. terpaksa dibawa 
kembali oleh jang bersangkut- 
an, sedangkan Djaksa dalam 
menghadapi aksi ini tetap mela 
kukan tugasnja, artinja pang- 
gilan2 terhadap pesakitan dan 
para terdakwa terus dilakukan. 

Siaran RRI dianggap. masih 

Palembang 

  | helum resmi. — Ant. 

| Ha Kebudatear Indonasia 

  

Kon. Batavisesch Genootechap 

k van Kunstoner Wetenscheppen" 

Teh BAN PERUT AG   

$ tov 3 mengenti 

1 Gi 

Hongeroedeem. 

ini, ternjata- 

WEAR TANAS Tag YR Tag ta undip 

PA RP NN TA TC 

    

SEE. 

Peaa 

DITERBITKAN OLEH 8 HAN PENERBIT KEDAULATAN RAKJAI (ANGGOTA S.P.S.) 
nan mapan 

Untuk pertama kati sesu- 

dah 20 

NAMA TROTSKY TERTJ 
BAH KATA 

NAMA Leo Trotsky telah tertjantum tampa ditambah dgn. 

kata2 seperti ,,Mata2, musuh rakjat” atau ». Pengehianat” didalam 

berkala akademis Sovjet ,, Masalah? sedjarah”, penerbitan Senin 

jarg ialu, Tulisan tadi mengatakan bahwa Trotsky ,,Bertentang 
an ideologi” dengan Lenin. 

Seterusnja dikatakan bahwa 
Trotsky adalah "Seorang anti 

partai dan anti Leninis”. 
Menurut wartawan UP di 

Moskow ini adalah pertama ka- 
linja sesudah 20 tahun bahwa 
nama Leo Trotsky disebut2 tan 

pa dibubuhi kata2 tjatji-maki- 
an terhadap dirinja. 

Tapi tulisan dalam madjallah 

tadi mengatakan bahwa Trot- 
sky ada dipihak jang salah dan 

ia kalah suara dalam berba- 

gai soal politik. 

Masalah? sedjaran” peneridit 

an Senen jang lalu itu sebagian 

besar memuat soal2 jang berta 

ian dengan pembaharuan Pe- 

nulisan sedjarah sesuai dengan 

andjutan2 kongres partai Ko- 

munis Sovjet Unie ke 20 jang 

dilangsungkan achir2 ini. 

Berita AFP dari Moskow se 

landjutnja mengatakan menurut 

keterangan seorang ahli sedja 

rah URSS di Moskow EN. Bur- 

#halov. 25. 27 dan 28 Djanuari 

"56 telah dilangsungkan diskusi 

jang dipimpin oleh Nj. Pankra- 

pembaharuan Se | 

Unie, 

  
:reh Sovjet 

  

MAJAT HIDUP | 
5 t | 

untuk xorban 

sukarela zonder | 
titipan pembatja ke- ! 

KR 

Sumbangan 

Pendidikan Agama | 

I bolan pengatjau selalu menda- : Kab. Purworedjo Rp. 50,-— 

pat gangguan Entah rumahnja | Sdr. Hudijanto, Sagan | 

dibakar. Entah barang2 'milik- | Timur 23 Jogja 5 Il 

nja digarong. Atau mereka di- | Murid2 SR VI Karang- 

bunuh. dan ditjulik. Maka kare- modjo I Gn.Kidul : 

na takutnja, mereka pergj me- Wonosari Jogja 19.60 | 

ngungsi kedaerah lain jang dina | Para Peg. Pendjara | 

makan Kompos, dimana ditern- Kebumen 3 20,— | 

patkan alat2 negara jang me- | Sdr. Y. Sukamto, | 

lakukan tugas pendjagaan kea- Kepuh Balapan 5 2 | 

Hanan “diseluruh. wilajah. — Di Gk2/19 a Jogja... pb 

terapat pengungsian, rakjat ta- (Sdr. Tjik Suhirman, : 
ni ita mendarat sokongan -darij Peladjar Analyst 

fdjawatan Sosial untuk hidupnja. ' Jogja : 10,— | 

“Ini hanja persilat sementara. Para Na aa | 

Selain itu, para pengungsi itu: | ' Instruktor Pencr. 
pun tak mau menggantungkan dikan Djasmani 5 Ea 

nasibnja pada sokongan belaka. Dongkelan Jogja 50,— 

' aka bila keadaan agak aman, | Kel. Arisan Perwani 

mereka kembali kekampung ha | Langenastran d/a Si 

Nj. Mujjadi Jogja 

(Kel. Bg. Berb./Ru- 
mah Tangga Kant. 

Dana Pensiun, Ma- 3 

hameru I Jogja n 30,50 

Ananda Janto-Janti- 
Inu-Anie, Terban 

Taman 31 Jogja 

| bertentangan 
| recht dan karenanja 

AN TG DA DN OA TPA OGAN 

tahun 

ANTUM TANPA DITAM- 
“PENGCHIANAT"' 

Pankratova telah ikut serta 
pula dalam debat dalam kong- 
gres ke-20 PSU dalam mana 
ia mengatakan ada kesalahan2 
didalam naskah buku2 menge- 
nai sedjarah Sovjet Unie, 

Burzhalov menerangkan bah- 
wa dalam diskusi jang dilang- 
sungkannja sebelum - kongres 
partai tadi telah diadakan per- 

debatan antara golongan veter- 

an revolusioner dan para achli   sedjarah untuk mengubah segi2 
tertentu dalam sedjarah Komu- 
nisme di URSS dan pandangan 
sedjarah URSS terhadap kema- 
djuan2 politik di Amerika Se- 

rikat. 

ISI NOTA BELANDA KEPA- 
DA INDONESIA 

Kementerian Luar Negeri 

Belanda menjiarkan tekst nota | 
Belanda jang telah disampaikan 

kepada Indonesia sbb. 

| masing2 
| dalam djurusan Ekonomi, 

    

Madan 
BERALIRAN PENDIDIKAN 

POPULER UNTUK 

SEKELUARGA 

TAHUN KE XI — NOMOR las//3l 

  

s LULUS SARDJANA 
HUKUM 

Indonesia : 
Fakultas Hukum dan Penge- 

Sardjana 
dan 

tahuan Masjarakat 

Hukum sdr2 Wurjanto 

Nona Tan Liep Nio. 
Sardjana I sdr.2 Surjono Wig-: 

njowiyoto, R. Sasmito Sumiha- 
di, Zulkifli, R. M. Sumarno Sur- 
iosuharto. dan Darmawan Su- 

tjipto. : 
Sardjana Muda sdr.2 Moha- 

mad Salim, Johan ' Palti Situ- 
meang dan R. P: Pamudji Ra- 
hardjo. 

DOSEN BARU 
Dalam waktu jang tidak lama 

lagi kabarnja P.T, Hukum & Pe 
ngetahuan Masjarakat di Pa- 
dang bakal mendapat tambahan 
dosen baru sebanjak 3 orang 
terdiri dari Prof. Slamet, Drs. 
Sumiati Takdir Ali Sjahban- 
dan Mr Prawoto Kusumo jang 

memberikan  kulijah 
Cul- 

| tural Anthrovology dan Hukum 
Atjara Pidana. — (Ant.) 

  

Pemerintah Belanda dalam pu 

da itu tidak dapat membenar- 

kan tindakan sefihak jang telah 
diambil Indonesia itu dan menja 

| takan protes terhadapnja. 

Menteri Luar Negeri membe- ! 
narkan telah diterimanja nota | 

Djakarta tg. 14-2 dari Pemerin 
tah Indonesia dan disampaikin- 
nja nota tg. 21-2 kepada Ke- 

. menterian Luar Negeri Belanda. 
Pemerintah Belanda dengan 

rasa sesalan jang dala mene- 
rima pemberitahuan tentang ke- 

putusan Pemerintah Indonesia 
untuk menarik diri dari Uni dan 
menganggap tidak lagi terikat 

i pada Unistatuut serta persetu- 
djuan2 dan pertukaran surat jg 

terikat padanja. $ 

Dengan pembatalan  setjara 

sefihak perdjandjian2 jang de- 
ngan chidmat didjadikan dalam 
tahun 1949 pada Konperensi 
Medja Bundar dengan “bantuan 
UNCI, Indonesia telah bertindak 

dengan volken- 
tindakan 

unilateral itu tidak dapat dila- 
jakkan karena Nederland selalu 

2 | berusaha sedapat mungsin un- 

(te sedjaukkelajakan jang da 
pat diharapkay mememuhi semu 
3 keinginan Indonesia mengenai 
pengubahan 'hubungan antara 

kedua negara, dan - bahwa Ne- 

"deriand telah dapat menjetudju 

| pembubaran Uni seperti .terni? 

ta dari “pemarapan Protoko' 

1954”.   
“dapat disambungkan dan di 

Tapi Pemerintah Belanda ma- 

sih selalu bersedia dari pihak 
nja kedua fihak, bagi hubungan 

ad, antara kedua fihak, ter- 
masi uk be! ik hubungan Siplo- 

5 aja keadaan me- 
   

  

sinkannja. 

Dalam. pada 
Be anda menjetudjui « sk: 

diplomatik. 

itu Pemerintah 

  

nja hubungan 
Demikin isi nota. Belanda 

te.Sabhut -——.Ant. 

PEMANTJAKR RADIO ATOM 
JANG PERTAMA DIDUNIA 

Dibuat di Swedia, 
tslah membuka jang 

stasion pemantjar 
pertama di- 

pe- 

Swedia 

disebutnja 
radio atom jang 
dunia, Stasion inj dengan 
'mantjarnja merupakan gedung 
jang bertingkat.dua. Gedung ini 

didirikan - didalam . sebuah gua 
besar jang . digali dalam. padas 
diluar kota Stockholm... 

Daiam. stasion «itu tidak -di- 

butuhkan pegawai. Progiama2 

  

tuskan dari. gedung radio pusat 

di Stockholm, jang 6 mil djauh- 

nja. 
Hanja “dua buah antene me- 

rah dan putih jang merupakan 
bagian? dari stasion itu jang 

kelihatan dari atas tanah. 
Rtr. 

  

E konomi & Uang: 
  

Perintjian pendapatan itu se- 

bagai berikut: Penerimaan ber- | 
hadapan 

Rp. 2.448.714.179,— Pendapatan 
padjak berkohir /tidak berkohir 
Rp. .4.450.600.600,—, Pendapat- 
an padjak bumi.Rp. 850.000,—, 
Pendapatan bea dan tjukai Rp. 

4.573.000.000,—, Pendapatan 

pacht dan lisensi Rp. 876.500, 
—, Pendapatan padjak lelang 

Rp. .2,500.000,—, Pendapatan 
padjak und.an uang Rp. 3.626 

500,—, Pendapatan -. TPI dan 
TPT Rp. 5.400.900.000.—, Pen- 
dapatan perusahaan negara IBW 

Rp. 431.000.000.—, Rupa2 penda- 
patan Rp. 1.198.0283.500—, Exim- 
bank Rp. 220.000.000.— Coun- 
terpartsfunds Rp. 100.000.000.— 

Djumlah seluruhnja 

Rp. 18.653.595.679.—. 
Dalam rangka penerimaan TPI 

dan TPT sebanjak Rp. 5.400.000 
000.— itu, tidak termasuk bea 
tambahan pembajaran transfer 
jang dilakukan oleh maskapai2 

minjak asing, jang dalam hubu-   

ram. Tiada kesempatan beker- j 2 

dja jang tertentu dan mereka '! Kel. P.S.K.I Jogja 1 19 

merupakan orang2 nganggur jg | Kel. SR VI Blunjahan, : 

hidupnja banjak tergantung da- Bantul Jogja S0 d2 

ri sokongan. Apa ditransmigra- | Kel. P.O.M.G. dan 

sikan? Mereka segan2, karena Murid2 SR VI Pr. 

masih mempunjai sawah dan Gedongtengen 

halaman jang ditjintainja. " Ia- | Jogja ».. 162.80 
lah jang mereka ingin kerdja- | Perusahaan Dagang 

kan lagi, tapi tak mungkin ka- Nasional, Tugu 

rena selalu dapat gangguan dari Kidul 9 Jogja me SO 

gerombolan pengatjau itu. Da- | Sdr. Mahmoed Djaja, 

lam keadaan mondar-mandir da Asri Jogja » 3,33 

ri kampung halamannja ketem- | Para Anggota PICTN 
pat pengungsian dan kemudian Jogja /Kedu Ola 
kembali ketempatnja semula | Persatuan Wanita 

dan lagi ketempat pengungsian Arisan Kap. Sanden 
itu, merek, para rakjat taniitu | Jogja s3 30, — 
hidupnja serba kurang dan ge:i- | Sdr. Madsarip, Wiro- 

sah dan sudah barang tentu ke bradjan I Jogja 2 5,50 

sehatannja lambat laury  ter- | para Siswa Kursus 

ganggu, hingga mereka ter-| Penilik Pendidikan 
djangkit hongeroedeem. Menu- Masjarakat Jogja ,, 55,— 

rut keterangan djumlah mere- | Asrama Mahasiswa 

ka dikabupaten Tjilatjap kini Putra Ngampilan 11 

75.000 orang. Dari itu jang per- Jogja ie da 
lu ditolong kl. 45.000 orang, ta- | Keluarga Siswa. Djetis 
pi hingga kinj jang telah dito- 16 Jogja ” 25, — 
iong baru 250 orang sadja. sdr. Vatonah, Sajidan 

an 38 Jogja 5, — 
HAKIM? SURABAJA KERDJA Mn na 

KEMBALI. 6 salin, Judonegaran 
Ketua Pengadilan Negeri Su- 54 Jogja A 2,— 

rabaja, Mr Abd, Rachman, me Sdr. R n Sugito, Peg. 
nerangkan, sesuai dengan pe- |” njapen Kab. Ea 
ngumuman pemerintah jang ranganjar Solo x 10,— 
minta kepada Hakim2 seluruh Madrasah Krapyak" 

Indonesia untuk menangguhkan Jogja MEI 
untuk sementara waktu pemo- Tan Ne 1 

! gokannja, maka 9 orang - Ha- Pe Bae Sean 

kim2 jang bekerdja pada Penga raat J 1 99,99 

Anggota Persatuan 
Peg, Pol Rep. Indo- 
nesia Katj. Turi 

Jogj a ” 50,— 

Bhajangkari Tjabang 

  

  

Sleman Jogja 1 29, — 

Sdr. Nj. Martosuwig- 
njo dengan Murid2- 
nja kls III A SR VI 

Djambon Jogja 4 12,50 
P.N.I, Ranting Kota 
Magelang Barat 
.d/a Soenarjo, Dji. 
Diponegaran 8 Ma- 
gelang Ha 10,— 

S.R. Djetis PSD 
Godean Jogja sh 15,50 

Kel, Djetis Pasiraman 
269 A Jogja Yi 10,— 

Rp. 1.400,72 
Djumlah kemarin »26.289,17 

Djumlah hari ini Rp. 27.689,89 
(Dua puluh tudjuh ribu enam 

ratus delapan puluh sembilan 
89 /100 rupijah).   
  

ngan ini memang tidak dikena- 
ia pembajaran TPT apabila 
maskapai2 minjak asing itu me 
lakukan transfer keuntungannja. 

Lagi pula taksiran tersebut da- 

pat berobah apabila, pemerintah 

jg akan datang mempunjai ke- 

putusan lain mengenai pemungu 
tan TPT ini terutama untuk pe- 
rusahaan2 Belanda, 

Konsesi pertambangan. 
Tidak. diperoleh ' keterangan 

mengenai spesifikasi pendapatan 

negara dari konsesi2 pertamba- 
ngan ini meskipun hanja merupa 
kan taksiran pendapatan pada 
tahun 1956, Tetapi pendapatan 

mengenai hal ini sudah termasuk 
dalam rupa2 pendapatan negara 
jang pada tahun ini ditaksir ber 
djumlah Rp. 1.198.028.500. Disam 
ping itu dalam pendapatan tsb. 
djuga termasuk rekening2 sisa 
dari LAAPLN. 

Pengeruaran dinas modal 
dan dinas biasa, 

Disamping pendapatan terse- 
but pemerintah dalam tahun '56 
merentjanakan pengeluaran seba,   njak Rp. 3.686: 038. 800 untuk die 

  

Pendapatan negara 
MASKAPAI2 MINJAK ASING BEBAS DARI T.P.T. 

MENURUT keterangan jang diperoleh dari Direktorat Umum 
Juran Negara Kementerian Keuangan pendapatan negara dita- 
hun 1956 ini ditaksir berdjumlah Rp. 18.653.595.679,— 

th. 56 

nas modal dan Rp. 15.967.561.879 
untuk dinas biasa. Dari pengelua 

dengan pengeluaran | ran Ginas modal sebesar itu fer- 
| dapat penerimaan sebesar Rp. 

805:650.000,— hingga ter aan 
minus untuk dinas modal “se 
djumlah Rp. 2.880.883.300, 

Dari pengeluaran untuk dinas 

biasa berdjumlah Rp. 15.967.561. 
879 terdapat penerimaan sebesar 
Rp. 17.847.645.679 hingga terda- 
pat surplus sedjumlah Rp. 1.880. 
883.800.— 5 

Angka tersebut menjatakan 
bahwa deficit kita seluruhnja pa 
da tahun 1956 ditaksir Rp. 2.880. 

883.800. — Rp. 1.880.883.800 — 
Rp. 100.000000. — 

Investasi, 

Untuk pengeluaran dinas mo- 
dal belum dapat dinjatakan spesi 

fikasinja. Tetapi dinjatakan pula 

| bahwa dalam. djumlah tersebut 
terdapat antara 15 — 20 pCt. pe- 

ngeluaran jang ditudjukan utk. 
investasi. — Ant. 

HARGA EMAS   Tgl 6-3-1956. 
Jogja: 22 krt. emas No. 1 

d'ual Rp. 48:—, heli Rp 46,—, 
emas No.2 22“kri. djual: Rp. 
47,5, beli Rp. 45, 
Semarang 3 24 karat djual 

Rp. S1-—, beli Rp. 50,— Emas 
22 Ikrt. djual “Rp. 48, . beli 
Rp. 46,—, | 

Djakarta: 24 karat djual 
Rp. 50,25, beli Rp. 49,25. 
Surabaja 4 24 karat djual 

Rp. 50,504 beli Rp. 49,50. 
Solo: 'emas 22 karat djual 

Rp. .48,—, beli Rp. 46.—. 
Keadaan pasar sedang. 

Toko emas HOK SING- Jogja. 

  

  

x Koor guru batiasa Dani 
gris di Jogja mau mentest 
murid?nja ja, diam dalam 
asrama, pi tidak . didalam 
kelas, bukan setjara tertulis, 
tapi.....dengan telpon 
dari rumahanja ke-   asrama, dat satu per satu it 
murid dafang- pegang pesawat 

  HA Me DI KMR A  Gi Ta Ag GA MUAT



   

  

      
            

   

      

da 

   
   
    

nanti dalam 

  

AN      

  

ria jaksa. Aka ini mengadakan landjutan 
an p: 2, maka ia sudah g K 1 

pemerintahan. Berdasarkan 

djelas, bagai- 

  

parlemen dan 
daan Lengan dent & Saur akan membentuk kabinet ba- 

  

   

   

    

   

    

   

    

   

        

   

Ati 

x 

Ta arik Men in yabiba 
Ba boot Ba 

'udjian, Bukan itu 

sangi 

engan peta 

inna 

2 “adat 1 i pada # Ad: 

n cbih ek dari jang € u? : 
3 bin ajo baru bisa Pe an ko- ' 

Aa bo Bi Tidaklah sepantas- 

sampai NN pepatah    

BoNa mas dng SNN Tata 
1g ae Sa Klep “apar 

ilan ini hanjalah bisa di- 
baik dan harmonis dian- 

x “gampang” ditjapai mengingat perdjo- 
mana geaan taraf sekarang ini, tidak ada. 

tjara Na and take”, 

    

a pemerintah, seperti sering 
1 »dongkraktan” jg mulai 

menguntungkan kepa- 

: 
1 

Sena jasmani. 2 

Ba Beberapa tentamennja djadi vervallen, 
hingga perlu dimintakan verlenging kepada mahaguru Jana Han Ne 

: Mungkin sekali sang . mahaguru terlalu banjak Hn 

Mungkin terlalu Panja. Bak Kemen testimonium jang harus diperiksa 

nja. Maklumlah, ja harus pula mengadakan persiapan? untuk 
bahan kuliahnja. Mungkin djadi pusing kepala karena tumpukan 
pekerdjaan jang dihadapinja.. 

Tapi kalau sampai lebih 7 bulan para mahasiswa belum tahu 
hasil testimoniumnja, hingga dengan begitu mereka tidak dapat 
menempuh udjian, maka hal itu tidaklah pada tempatnja dibe- 
bankan kepada para mahasiswa itu. 

Baiklah ditjarikan tjara lain. Atau mereka diperkenankan 
menempuh udjian, dan kalau psrlu nantinja mereka diberi ke- 
sempatan testimonium lagi, kalau ternjata hasil testimonium jg. 
belum diketahui sekarang ini kurang mentjukupi. Kalau ternjata 
baik, tidak mendjadi soal, 

Kita menghendaki supaja lekas terdapat hasil? Gadjah Mada, 
agar makin banjak jang bisa menjumbangkan tenaganja untuk 
pembangunan negara dan masjarakat. Tapi tjara jang sampai 
sekarang dihadapi para mahasiswa itu tidaklah memberikan 

sumbangan kearah itu, bahkan merugikannja. Karena tidak ada- 
lah artinja sama sekali diberikan verlenging kepada tentamen2- 

  

nja, kalau toh ia tidak aan menempuh udjian. 

PIKIRAN PEMBAIJA 

soNG CONT EST SAMA | 
Berhubung akan diadakannja 

perlombaan menjanji bagi para 
mahasiswa Gama Jogja, mu- 
dih2an perlombaan tersebut di- 
ee betul2 oleh mahasiswa? 

ma sendiri sekarang 
masih" nanas AB mudan2 
an mahasiswa2 jang sudah pin- 
dah atau keluar dari Gama (Ke 
Kursus BI dil.) oleh panitia 
djangan sampai diperbolehkan 
mengikutinja, karena. mereka 
sebetulnja sudah tidak berhak la 
gi mengikutinja.. Kemudian ha- 
rap mendjadikan maklum kepa- 
da panitia. 

: “Rahardjo 
Bimuran Jogjakarta. 

MUTU SEKOLAH 
PARTIKELIR.. 

Udjian penghabisan sudah de- 
kat. Tahun peladjaran baru ham 

pir datang. 
Jogja terkenal sebagai kota 

peladjar. Memang Jogja adalah 
salah satu kota dari seluruh In- | 
donesia jang mempunjai sekolah 
landjutan jang terbanjak. Apa- 
lagi sekolah partikelirnja. Ini 
sudah selajaknja, bahwa tiap 
kota jang ada Universitasnja | 
'tentu banjak sekolah artikelir. 
Historisch sedjik djaman Belan- 
da terkenal sebagai schoolstad.. 

Sajang diantara sekolah2 par- | 
tikelir itu masih ada jang belum   merupakan ikatan. Untung se- | 
kali, Ia, disini sudah ada | 

Suara 

Ikatan Sekolah Menengah Atas 
Partikelir (ILSM.A.P.). Tetapi 

ii melulu untuk S.M.A., 8.M.P.- 
nja belum ada. 
Dengan adanja LS. M.A.P. ini 

saja mengharapkan, bagaimana 
djalan sebaiknja untuk mening- 
gikan mutu Sekolah? mening” |iang: 
terutama S.M.A. 
Dibawah ini saja menjaran- 

kan beberapa hal jang sekiranja 
dapat — gn sebagai men anan 
LS.M.A.P. 

1. Penerimaan murid. 
a. Sjarat minimum mempu- 

njai idjazah Partikelir. 
b. Anak jg tidak naik keke- 

las jang lebih atas, kalau 
|. pindah kelain sekolah dja 
“ngan diterima dikelas jg 

lebih atas. 
2. Udjian Sekolah. 

Hendaknja “udjian sekolah 
LS.M.A.P. jang membuatnja. 
Biar ada unif or miteit 
antara sekolah2 partikelir jg 
tergabung dalam LS.M.A.P. 
Djadi merupakan Exa - 
menbond. Tentang pe- 

laksanaannja terserah kebi- 
djaksanaan I.S.M.A.P. 

S8. Idjazah. 
Idjazahpun hendaknja I.S.M. 
AP. jg mengeluarkan Seko- 

.lah2 Partikelir. ig tergabung | 
dalam LS.M.A.P. tidak boleh 

mengeluarkan nigaaak, selain 
IL.S.M.A. P. : 

2g Lempnjangwing! No. 7 

Pers: 

  

Selama demisioner harus 
diawasi dengan teliti 

ABADI 1! alam tadjuk taat 

nanja antara lain mengandjur- 

kan kepada semua partai supaja 
paridai membatasi diri untuk ti-: 

dak meramaikan suasana dgn. 

pelbagai statement, Kerjaan 
atau interview, karena tindakan2 
tsb. tidak mempermudah, malah 
an me sulit pembentukan Lag" 
binet jang akan datang, 

»PROKLAMASI" perhendgpat" F 
bahwa utk. mentjapai stabilisasi 
dalam dunia politik dimasa da- 
tang maka “kabinet baru nanti | 
harus berintikan , PNI, Masjumi 
dan NU dan supaja kita dapat 
membatasi : diri dalam mengeluar | 
kan “pernjataan, “sehingga apa | 
jang kita kehendaki itu dapat | 

ai 2 : 
gan- (bisa disusun begitu rupa, 

  

     
mt &misioner ini, te 

n pengeluaran uang. 
J ngeluaran uang itu 'bu- 

kan 'hanja digolongkan pada sio 
        ”. 

  

   

  

     

  

   

               

     

  

    

   

binet adalah suatu putusan jang 
bidjaksana, karena disamping ke 
kemanfaatan, pembentukan ,,ca- 
re-taker cabinet” djuga bisa me 
nimbulkan keadaan jg tidak di 
ingini. Jaitu apabila diantara par 
tai2 besar tidak SPAN, Pa 
ajian. 

— Achirnja Dita Mesfarakat me 
la jatakan, bahwa segala. apa jg. 

adi sedjak penjerahan man- 
: sampaj terbentuknja kabinet 

baru akan diawasi dengan teliti 
“dan Pp sesuatu jg dianggap me 
|ajimpang tidak lagi ragu2 akan 
dibatalkan. » 

»SULUH INDONESIA" iber- 
pendapat, bahwa bagaimanapun 
djuga segala pihak harus beru- 
saha supaja kabinet baru nanti 

se- 
hingga dalam banjak hal dia 

isa mendjamin suasana. tenang 
“bagi masa jang akan aa ne 

| Djuga kabinet demisioner 
daa ini bisa Aa 

, asa 4 

   

    

   

        

   2 Ta pat dir 
maka On 2 Ka 
ngeruhkan suasana. Djika de- 

pita maka harapan rakjat jg 
digantungkan “kepada 'kabinet . 

ja tetap merupa-: 
    Hen nanti 1 

  

: Ma belaka. Reminjan Su 

| Wilajah Djoteng 

: MAGELANG 

itulah | 

| mansoka Magelang 

telah 

  

  

Hanana Ka | DE KOCH 
DITIKAM DIPONEGORO 
Menurut pengaduan jang 

disampaikan kepada pa- 
mongpradja,- didesa Indro- 
silo, ketjamatan Kaliang- 
 krik, seorang pemain keto- 

| prak telah ditikam oleh la- 
| wannja dengan pisau belati 
dan mengenai bagian kepa- 

| Janja. : 
Adapun sebah2nja adalah 

sebagai berikut : 
- Pada suatu malam hari 

II baru2 ini didesa Indrokilo, 
Kaliangkrik (Magelang) te 
lah diadakan pertundjukan 
ketoprak dengan tjeritera 
Pelaku Pangeran Dipone- 

| goro dipegang oleh se- 
orang jang bernama A. 
dan Djenderal de Koch di- 

pegang oleh seorang jang 
“bernama B. Perkelahian di 
panggung sandiwara jang 
semula berlaku sebagai pu- 
ra2, kemudian  mendjadi 
sungguhan, dan Djenderal 
de Koch telah ditikam be- 
nar-benar dengan pisau be- 
lati oleh Diponegoro, hing- 
ga de Koch mendapat luka2. 
Menurut penjelidikan, per 

buatan A. itu dilakukannja 
dengan sengadja karena ja 
mempunjaj rasa tjemburu 
pada B., berhubung dengan 
jang tsb kemudian sering” 
mengganggu isteri A. 

— (Ant).       

MALAM PERPISAHAN DGN. 
KOM. SUBOWO 

Malam Achad jl. digedung Ta 
diadakan 

pertemuan perpisahan dengan 
kepala polisi kab. Magelang ko- 
misaris Subowo jang dipindah 
ke Purworedjo. Selesai pidato2 
dan penjerahan tanda mata, la- 
lu diadakan hiburan dagelan 
Mataran. — Kor. 

KURSUS KADER KOPERASI 
DI KEDU 

Dalam usaha memperbanjak 
tenaga badan2 koperasi, di- 

Mertojudan, kab. Magelang 1| 
Maart jbl. telah - dilangsung- 
kan upatjara resmi 
Kursus Kader Koperasi daerah 

Kedw”. Kursus tersebut jang di 
usahakan oleh tjabang Insvek- 
si Koperasi Magelang jang per 
tama kali untuk tahun 1956 di- 
ikuti oleh 46 orang anggota pe- 

ngurus badan2 koperasi seluruh 
Kedu. Dari djumlah tersebut di- 
antaranja terdapat 8 orang wa- 
nita dari kabupaten Temang- 
gung dan Kebumen. Menurut ke 
terangan Sudowo Kepala tja- 
Ne meta Koperasi Mage- 

an Me Sapyata diadakan 
an mata pela- 

Bas meliputi Neta naa il- 
mu koperasi, perusahaan, pembu 
kuan, tata negara dan budi pe- 
kerti. f 

Mereka bertempat tinggal da- 
lam asrama. Mereka jang lulus 

dalam latihan itu, sekembalinja 
didesanja masing2 diberi tugas 
bekerdja dalam gerakan kopera- 

si atau berusaha utk mendirikan 

koperasi. Menurut rentjana da 
lam tahun ini kursus seperti di 

atas akan diadakan 3 kali de- 
ngan biaja Rp 18.000,. Tahun 
1955 diadakan hanja 2 kali, de- 

ngan diikuti oleh 52 orang se 
lama 2 bulan dengan Pa seba 
rjak Rp. 9.000,—. — (Ant) 

PURWOKERTO 

NU MEMBANGUN GEDUNG 
SEK, LANDJUTAN 

NU Tjabang Purwokerto me-. 
mutuskan a.l. herrdak  memba- 

ngun gedung sekolah landjutan 
dgn rentjana beaja Rp. 750.000. 
“Untuk pelaksaaan ini telah di 

bentuk suatu Panitya. — Kor, 

PENDUDUK MEMBANGUN 
GEDUNG SR | 

Penduduk desa Purwokerto-Ri 
dul, Ketjamatan dan Kawed. Pur 
wokerto, telah membangun ru- 

mah SR dengan beaja Rp. 14.000, 
Ig Rp. 12.000,— didapat dari pa 
ra pemilik sawah pekulen dan 
“penduduk lainnja jg berhasrat, 
sedang jig Rp. 2000,— bantuan 
dari P.O.M.G. 

- Selain itu penduduk desa tsb 
membangun Balai Pertemuan De 

sa jg menelan beaja Rp. 42.000,— 

dan uang ini didapat dari pendju 
alan tanah suksara (milik desa) | 
seluas 1 bau. — Kor. 

PENAN PEMUDA TAHUN 
INK 5 

Mr Soepardo, Ketua Jajasan 
Sentrum Pemuda, jang kini 

| memusatkan usahanja kedalam 
| penjelenggaraan Pekan Pemu- 
da memberikan keterangan- 
tertulis, Bung Karno pada per- 
temuan dengan Pengurus Jaja- 

| San Sentrum Pemuda tg. 27 /2- 
1956 dengan njata telah menje- 
“tudjui dilaksanakannja Pekan 
Pemuda tsb. malahan mengan- 
djurkan untuk diadakan tahun 
“ini djuga. Sebagai - pernjataan: 
tegas, Bung Karno telah me- 

| njumbangkan Rp. 160.000,— 
Demikian Soepardo. 
'Menurut Mr. Soepardo selan- 

Dajutnja, hasrat dan pikiran un- 
tuk menjelenggarakan ' Pekan 

| Pemuda sebagai pelaksanaan 
Nasional utk membangkitkan 
daja kemaripuan dan tjipta un- 
tuk pengisian Indonesia merde- 
ka dan berdaulat, pada dasarnja 

mendapat  persesuaian 
“peridapat dan pikiran antara 
|organisasi2 pemuda, peladjar 
“dan @ksponent2 dari dunia Ke- 

Untuk memenuhi kehendak dji 
wa otonomi perlu adanja bangun 
an dan peralatan baru jang di- 

daerah. Hal ini mengingat, bah- 
wa pada waktu clash ke II kare- 
na siasat bumi hangus dan tak- 

tik gerilja mempertahankan dae- 

rah, daerah2 tersebut menderita 
kerusakan2 hebat jang mengaki- 
batkan sebagian besar dari ba- 
'ngunan dan peralatan Pemerin- 

tahan tidak dapat lagi diperguna 
kan. Kini terpaksa menggunakan 
peralatan dan bangun?2an jg sa 
ngat tidak memenuhi sjarat2nja. 

Dasar minimum eis” 
suatu daerah otonoom 
tingkat Kabupaten Ko 
ta-Besar. 

Dalam pendjelasannja Panitya 

Inhaalplan” jang dikemukakan 

pada pertemuan pers di Sriweda- 

ri Senin jl. mengenai hal itu da- 

pat disimpulkan, dasar ,mini- 

mum eis” suatu daerah otonom 

tingkat Kabupaten /Kota-Besar 

rah: a. Gedung DPRD (ru- 

ang sidang): b. Kantor Pe- 

merintahan Daerah , 

2. Kesehatan : a. Kantor Dinas 

Kesehatan - Rakjat, b. Ru- 

mah Sakit umum: c. Rumah 

Sakit Pembantu, 

Pe 

tor dan gudang Pusat: 

Kantor dan gudang PN 

tren, 
Djalan2 dan Djembatan: ' 
Kantor Usaha Daerah , 
Rumah Pemotongan One- 
wan : 
Air Minum, 

Listrik : 
Pasar: - 
Pasanggrahan dan pangi- 

napan : 
Balai Pertundjukan , | 
Tempat hiburan: a. Taman 

Kanak2: b. Lapangan olah- 

raga, 

Perlengkapan: a. stoomwals: 
b. Kendaraan bermotor: 
“truck, jeep, pick-up, auto: 
sepeda motor, ambulance, 

kereta mati. 
Rumah Dinas: Untuk Kepa- 
la Daerah, Ketua dan Wakil 
Ketua DPRD, anggauta2 
DPD: Sekretaris DPRD: Ke 
pala usaha Daerah, Dokter, 

Kepala P.U. Kab. 

n
a
 

S
N
N
 

10. 

Ia. 
12. 

13. 

14. 

. Paling sedikit butuh 
Rp. 178 djuta. 

Berdasarkan atas minimum 
eis” tersebut - masing2 daerah 
Kabupaten telah mengadjukan 

rentjananja, menurut - urgensi 

masing2 daerah, jang dalam per 
perintjian garis besarnja adalah 
sebagai berikut : 
Lea Bojolali membutuh 
am Rp. 34.200.000,—: Kab. Kla- 
Ta Rp. 13.880.000,— : Kab. Suko 

hardjo Rp. 25,000. 000, Kab. 
Wonogiri Rp. 33.745.000,— : Kab. 
Karanganjar Rp. 52.700. 000, — 
Kab. Sragen Rp. 18.621.750,—. 
“Djumlah seluruhnja Rp. 118.146. 
750,— jang dimintakan untuk di 
“berikan subsidi istimewa . oleh 
Pemerintah Pusat. 

Ditekankan pada pemberian 
subsidi istimewa itu, karena su- 

'atu kenjataan jang terdapat pa- 
da daerah2 otonom diwilajah Ka 

Iresidenan Surakarta dewasa ini 
terbukti, bahwa hasil daerah da- 

ri sumber2 jang ada pada ke- 
kuasaannja sendiri ditambah de- 
ngan subsidi jang diberikan oleh 
Propinsi hanja dapat mentjukupi 
untuk keperluan gadji pegawai 
dan pembeajaan sekadarnja. 

' Dapat ditambahkan, bahwa da 
| lam Panitya sInhasivlan” tsb. 
duduk seorang DPD beserta wa- 

PALEMBANG. Dihalaman 
Kantor CIAD TT-II, pagi ini 
telah dilangsungkan timbang 
terima - djabatan - Komandan 
CIAD TT-I antara Major Hasan 
Kasim dengan Kapten Idham 
Danal, Timbang terima djaba- 
tan ini djuga dihadiri oleh ak- 
'ting Panglima TTM, Letnan 
Kolonel Ibnu Sutowo. 

“Seperti diketahui, Major Ha- 
san Kasim telah diangkat men- 
djadi wakil Kepala CTAD pada 
Staf Hasan Kasim telah diang- 
kat mendjadi wakil Kepala 
-CIAD pada Staf Umum Angka- 
tan Darat. 

'Tg. 5-3 Major Hasan Kasim     hudajaan dan olahraga jang te- 

4 lah dihubungi, t. sin berangkat. ke Djakarta berhu- 

sesuaikan dengan perkembangan 

paling sedikit harus mempunjai : 

1. Gedung2 Pemerintahan Dae- 

da. Bala: | 

Se Peka aBan Tium! Aa. Kat 

RAKJAT 

  
  
| 
| 

     

. 

Wali cota Sudiro Hakan njonja hari Senen petang telah mengun 

djungi pembukaan Gelanggang Dagang: Wanita jang ke 4 ber- 

tempat di Gedung Pertemuan Umum, 
Temenggung sedang melihat-lihat barang jang dipertundjukkan 

Bana Gelanggang Dagang Wanita. 

/Inhaalplan" diperdioangkan ke KDN 
'SEDIKITNJA DIBUTUH KAN Rp. 178 DJUTA 

(Oleh : Wa UR ai 

Oleh Konperensi Antar DPD Kabupaten? dan Kota Besar 

dalam wilajah Karesidenan Surakarta jang teiah beberapa kali 
diselenggarakan telah disusun suatu rentjana jang dinamakan 

»Inhaalplan” jang kini sedang dalam taraf untuk diperdjoangkan 
pada Kementerian Dalam Negeri. Pada pokoknja maksud dari 
»Inhaalplan” tersebut jalah untuk mengedjar ketinggalan? jang 
dialami oleh daerah otonom dalam wilajah Karesidenan Surakar- 

ta, agar dapat sedjadjar dengan daerah? otonom lainnja diluar 

Karesidenan Surakarta jang telah lama mendjalankan otonomi. 

diantar oleh nj. Datuk 

(Gambar Antara). 

Solo). 

kil2nja dari tiap2 Kabupaten 

dan dari Kota Besar Surakarta 

jang diketuai oleh sdr, Suparmo 
dari Bojolali. . 

DPD sebagai penasehat 
Bupati. 

Sebagai atjara pertama dlm 
konperensi pers dengan DPD an- 
tar Karesidenan Surakarta Se- 
nin jl. itu telah dikemukakan 
soal Urusan Pemerintahan Desa, 
jang djuga merupakan persoalan 
penting dalam konperensi2 antar 
DPD Karesidenan Surakarta. 

Jang djadi pokok persoalan ja 
lah belum terlaksananja DPD 
“ikut serta mengurus urusan Pe- 
merintahan Desa sesuai dengan 
bunji UU no. 13 tahun 1950. Ke- 
njataan jang ada sekarang, DPD 
paling banter hanja sebagai pe- 

nasehat Bupati dalam urusan Pe 
merintahan desa, misalnja me- 
ngenai pengangkatan2 (persona- 

lia desa), pembangunan desa, pe 
ngeluaran keuangan kas desa 
asb.-nja. 

. Soal2 kedesaan sedemikian ba 
gi daerah2 otonom diluar Kare- 
sidenan Surakarta sudah dapat 
Gilaksanakan dengan adanja 
ILG.O. 
donantie) jang berlaku sedjak 
diaman Belanda bagi Kabupa- 
ten2 diluar Karesidenan Sura- 
Ienenta 53 

Kalau hal itu ada didjafankan 

didaerah otonom “dalam - wilajah 
Karesidenan Surakarta adalah," 
karena ,,bestuursbeleid” semata2 

dari Bupati jang bersangkutan, 
mengingat bahwa hal itu setjara 
formeel wettelijk belum diserah- 

kan. . 
Belum penuhi), ,,tuntutan 

revolusi” ? 
Dalam pada itu dikemukakan 

setelah daerah Karesidenan Su- 
rakarta dinjatakan sebagai su- 
atu daerah Karesidenan biasa 
tahun 1946, sebagai ,,tuntutan 
revolusi” itu dikehendaki Bu- 

pati2, supaja diganti dengan te 
naga? jang diambil dari luar 

Karesidenan Surakarta jang pro 
gresif dan berpengalaman, 

Tapi tidak semua Bupati? da- 

(Inlandse Gemeente Or-. 

  

- 

  

  

Sengketa Djawatan K PPK: 5 
  

Diantaranja mendjawab perta- 
njaan sdr, Wisnusubroto dikata- 
kan, bahwa DPD telah ambil tin- 
dakan terhadap pegawai2 jang 
melanggar norma2 kepegawaian. 
Tentang pertanjaan mengenai 
uang sebesar Rp. 390.000.— di- 
njatakan, bahwa sebagian dari 

  

pat menjesuaikan diri dengan 

kehendak itu. Idinjatakan, bah- 
wa dewasa ini dari 6 Bupati, 4 
Bupati jang dapat memenuhi re 
volusi” sebagai jang dimaksud, 
sedangkan 2? Bupati lainnja, mes 
kipun dari luar daerah Surakar 
ta dinjatakan ,,tidak progresif”. 

Dengan adanja kenjataan? itu 

maka dianggap perlu untuk 
memperdjoangkan pada fihak 
atasan, mengenai pertjampuran 
DPD untuk semua urusan desa 
sesuai dengan ketentuan dalam 
UU no. 13 tahun 1950, 

  
Sekitar pemb. kabinet : 

PRI HENDAKI KABINET 
JANG SETABIL 

Ketua Umum Partai Rakjat 
Indonesia, Sutomo, Menteri de- 

misioner, dalam  statementnja, 
menghendaki adanja suatu pe- 
merintahan jang stabil sebagai 

rus dapat memerintah terus- me 
nerus selama 4 th., sampai ti- 

ba saatnja pemilihan umum jg 
berikutnja. 
Dalam menghadapi pembentu 

kan kabinet stabil jang diharap 
kan itu ia menjarankan supaja 
mulai saat menghadapi hearing 
dan penundjukan formateur (s), 
dihentikan segenap pengelua- 
ran pernjataan2 resmi atau ti- 

dak resmi jang bersifat destruk 
tif, dengan lisan maupun de- 
ngan tulisan, dari pihak siapa- 

pun djuga, jang menginginkan 
tertjapainja kerdjasama antara 
PNI, Masjumi dan NU dalam 

kabinet jad.”, ,,dilupakan sega- 
la sesuatu jang dimasa lalu te- 
lah menimbulkan ketegangan2, 
sebagai akibat daripada perten- 
tangan2 antara pihak pemerin- 
th2 dan pihak oposisi2 sedjak ta 
hun-tahun sesudah  berdirinja 
Republik Indonesia” — Ant. 

  

KEKUSUTAN DALAM DJA- 
WATAN KEHUTANAN 

Sedjak beberapa hari ini oleh 
pihak jang berwadjib telah di- 
tahan 3 orang pegawai Kantor 
Kehutanan Inspeksi III di Se- 
marang karena disangka telah 
membuat kekusutan dalam soal 
memberikan idZin pendjualan 
kaju. » 

Bagaimana duduknja perka- 
ra dan siapa jang dirugikan ki- 
ni masih dalam penjelidikan, te 
tapi menurut kabar kekusutan 
tersebut dilakukan pada tahun   1954. — Ant. 

  

Pekan Sosial Masjarakat Pe- 
ladjar dan Masjarakat Buta 

BALAI Persiapan Pekerdja an Sosial Jogjakarta berikan 
pendjelasan mengenai Pekan Sosial Masjarakat 
Masjarakat Buta sbb.: 

Atas inisiatip BAKOPDI, di- 
bantu oleh Balai Persiapan Pe- 
kerdjaan Sosial, Djawatan Bim- 
bingan & Perbaikan Sosial Ba- 
gian Bimbingan, PSIM, CHTH, 
Akademi Seni Drama & Film, 
Kementerian PPK Bagian Pe- 
ngadjaran lLuuar Biasa dan ba- 
gian Kesenian, serta lain2 ba- 
dan lagi, 10 Maret 1956 akan di 
selenggarakan “demonstrasi se- 
pak “bola orang2 buta dari 
Muntilan dilapangan Kridosono. 

Tanggal 12 Maret 1956 akan 

Gilangsungkan malam kesenian 
anak buta dari Temanggung di- 
gedung C.H.T.H. Jogjakarta. 
Maksud pertundjukan tersebut 

ialah: 

1. Memberikan hiburan pada 
para penderita buta. 
Perkenalkan masjarakat 
awas dengan masjarakat 
buta agar dapat tergalang 
pengertian jang baik, peng- 

hargaan jang sewadjarnja 
selaku manusia dengan hak- 
hak 
sama, j 

Molbangi demonstr: si: Se 

II. 

sat kewadjiban2 jang 

Peladjar & 

bala, perlu  didjelaskan bahwa 
perkataan ,sepak bola” ini pada 

hakekatnja kurang tepat. Jang 
benar ialah ,,mentjari bola”, 

Hal ini penting sekali guna mu 
latih pendengaran para penderi- 
ta buta serta untuk memperte- 
bal kepertjajaan pribadinja se- 

hingga tidaklah perlu. mereka 
itu selalu menggantungkan :na- 

sibnja kpd pertolongan orang 
awas. 

Bagi masjarakat awas mung- 
kin hal itu kelak dapat memba- 
ngunkan pengertian serta me- 
nambah pengetahuan, bahwasa- 
nja tidaklah bidjaksana, bilama- 
na masjarakat buta ini selalu 

dihudjani ,,belas kasihan” jang 
berlimpah-limpah. Belas kasihan 
jang tidak pada  tempatnja ini 
bahkan banjak mempunjai segi 

jang merugikan daripada  me- 
nguntungkan bagi penderita 
buta jang dimaksud. 
Dajam hubungan ini diminta 

kepada masjarakat ramai agar 
ada pengertian seperlunja serta 
diminta akan adanja rasa ikut 

merasakan (medelewing) sehing   sa tertjiptalah suasna jg sehai. 

TANAH AIR 
  

bung dengan kepindahannja itu. 
—. Ant, 

SURABAJA. Pihak poiisi Su- 
rabaja jang bertugas  dipela- 
buhan Surabaja, Tandjung Pe- 
rak, tg. 4-3 sore. berhasil me- 
nangkap seorang penumpang 
kapal ,/Tjiluwah” jang akan 
bertolak keluar negeri bernama 

Goei Kok Jang tinggal di Djl. 
Pandegiling, Surabaja, karena 
sewaktu - orang tsb. digeledah 

kedapatan ia membawa barang2 
perhiasan jang akan diselundup 
kan keluar negeri,   

Barang2 tsb. berupa 12 tjin- 
tjin mas dan dua pasang gi- 

wang berlian jang segera disita 
.polisi, Terdakwa ditahan polisi 
Seksi VI dan mengakui kesa- 
lahan atas perbuatannja. 

Harga barang2 itu ditaksir 
meliputi puluhan ribu rupiah. -- 

Ant, 

BONDOWOSO, Didaerah 
Djember, jakni di-desa2 Tjang- 
kring, Djatisari dan Kemuning- 
sari Kidul dewasa ini terdapat 
»honger-oedeem”, 

80 Orang sudah terang men- 

DPRD bentuk Panitya Paaansian 
DALAM 2 BULAN SELESAI ? 

DJAWABAN DPD Ist. Jogjakarta atas pemandangan babak 
ke-II DPRD telah diberikan kemarin dalam sidang pleno terbuka. 
Seperti djuga jang sudah2, djawaban DPD itu hanja berupa pen- 
djelasan?2 terhadap beberapa pertanjaan jang dikemukakan da- 
lam pemandangan umum babak ke-II itu" 

  
hasil pemilihan umum, jang ha | 

uang itu dian di Bank dan 

dari bunga dibelikan alat potret. 

Setelah djawaban DPD, sidang 

dilandjutkan dengan pembitja- 

raan mengenai 2 usul jang dia- 

djukan oleh Istiadjid dkk. dan 

Fahrudin dkk. jang masing2 me- 

ngusulkan dibentuknja Panitya 

Enguete dan Panitya Penjelesai- 

an, jang menurut keputusan si- 

dangnja jang terachir supaja 

usul2 itu Gmajinan setjara ter- 

tulis. 

Setelah sekedar pendjelasan 

dari para pengusul, sidang di- 

schors untuk memberi kesempa- 

tan kepada para pengusul untuk 

mengadakan kompromi. Hasil 

kompromi jang diadakan oleh 

kedua pengusul tsb. ialah me- 

ngawinkan kedua usul tadi. 

Sidang pigi ini akan melan- 

djutkan masalah tsb. diatas. 

PENJAKIT Ba 
3. 

Menurut tjatatan $ i 

3-3 jk eatan Kesehatan 

Rakjat Daerah penata pe- 

njakit typhus terdapat dike- 

mantren Mergangsan, Minggir 

dan Gamping masing2 seorang 

penderita, dan dikemantren | 

Pakualaman seorang menderita 

bace. dysentri. : 

DJLIS TABLIGH MUHAM- 

N MANAH KE DAERAH? 

Madjlis Tabligh Muham- 

madijah Pusat di Jogjakarta Se- 

djak beberapa waktu jang lalu 

telah mengirimkan orang2-nja 

untuk menindjau kegiatan? or- 

ganisasi tsb. dalam lapangan 

tabligh dan sji'ar, terutama da- 

lam peringatan Isra” dan Mi'radj 

ini, disamping penjempurnaan 

organisasi mendjelang Mu'ta- 

mar Muhammadjah ke 33 jang 

akan datang di Palembang. ' 

Kota2 jaang dikundjungi an- 

tara lain di Madiun, Salatiga 

dan Muntilan Sena esa 

uta2 jang menindja 

en Sa atas RH. Dju- 

raimi dan K. Nursalim. 

KONGRES RAKJAT AKAN 

TENTUKAN SIKAP 

Dari: etariat Dewan Hari- | 

an Kongres Rakjat Daerah Jo- 

gjakarta didapat keterangan, 

bahwa badan ini tgl. 11-3 jad. 

akan mengadakan pertemuan 

dengan partai2, organisasi mas- 

sa, dan tokoh2 terkemuka di- 

daerah Jogjakarta di Taman 

Siswa, Wirogunan, mulai djam 

09.00. Jang atjara penting ialah 

menghadapi kabinet jad., meng- 

hadapi pelaksanaan pembatalan 

perdjandjian KMB dan akibat2- 

nja, serta menentukan organi- 

sasi aksi. Selandjutnja Kongres 

Rakjat Daerah Jogjakarta akan 
mengirimkan delegasinja ke 
Djakarta untuk menjampaikan 

keputusan2 pertemuan tsb. 

    

SERUAN DPP PERGERAKAN 
MAHASISWA PROGRESIP 

INDONESIA : 

Untuk konp. Maha- 
siswa Asia /Afrika. 

Karena waktu penjelenggara- 
an Konperensi Mahasiswa Asia / 
Afrika di Bandung jad, sudah 
mendesak, maka Dewan Pim- 
pinan Pusat Pergerakan Maha- 
siswa Progresip Indonesia di 

Jogjakarta 
kongannja terhadap  initiatip 
Concentratie Mahasiswa Jogja- 
karta' (C.M.J.) untuk memben- 
tuk bocaal Preparatory Commit 
tee di Jogjakarta, Pula diseru- 
kan agar organisasi2 mahasiswa 

di Jogjakarta turut mengambil: 
bagian dalam pembentukan dan 
tanggung djawab LPC. 

Diandjurkan djuga agar LPC 
diusahakan untuk mendapat du- 
kungan organisasi2 mahasiswa 
seluas-luasnja. Utk itu kesem- 
patan tersebut tidak hanja di- 
berikan kepada organisasi (tja- 
bang) pendukung National Pre- 
paratory Commitee di Bandung 
(pusat) sadja melainkan djuga 
pada segenap organisasi maha- 
siswa setempat jang karena for 
malitet dan technis serta suatu 
dan Jain hal tidak dapat lang- 
sung menjatakan dukungannja 
pada National Preparatory: Com 
mitee di Bandung, 
Andjuran ini sesuai  de- 

ngan salah satu azas penje- 
lenggaraan  Konperensi Maha- 
siswa Asia /Afrika sendiri jang 
menjatakan menghidupkan /ne- 
melihara rasa persahabatan dan 
persatuan antar mahasiswa, 

aman cp 

derita ,,honger-oedeem” dan me 

reka itu kini dirawat dirumah 
sakit Balung. 

Disamping itu “masih terda- 
pata 109 orang jang berada da- 
lam keadaan ,,ondervoed”. 

sn 

Baru2 ini telah datang di 
Djember 3 orang ' mahasiswa 
dari Universitas Gadjah Ma- 
da” Jogja, untuk mempeladjari 
goal angket agraria jang kini 
sedang sibuk dikerdjakan dise- 
Taruh daerah Besuki. Daerahs 
jang mendjadi objek dari keti- 
ga mahasiswa itu meliputi de- 
sa2 diketjamatan Bangsalsari,   kawedanana Tanggul. 

(KAPENA) 
| Jogjakarta 

menjatakan . s0-: 

| skr, 

| STAR : 

  

HALAMAN - 

Ape ylmana? 
x Sidang DPRD djam 10.00 

dengan atjara usul keputusan 
Mr Purwokusumo dkk. tentang 
kekuasaan daerah mengenai 
kedesaan. 

  

KAPENA MENINDJAU SE- 
LURUH WILAJAH JOGJA 
Kantor “ Penerangan Agama 

Daerah Istimewa 

sedjak tanggal 20 

Pebruari jang lalu telah menga 
dakan penindjauan ke Kapane- 
won-Kapanewon 5 Kabupaten 

dalam wilajah Jogjakarta, dan 
baru akan berachir pada tgl. 12 
Maret 1956 jang akan datang. 

Maksud dari penindjauan ini 
ialah untuk ' mengetahui dari 

dekat  kegiatan2  organisasi2 
Islam dalam perajaan2 Isra' 

dan Miradj Nabi Muhammad 
s.a.w., serta memberikan tun- 

tunan dan sambutan2 dalam pe- 
ringatan2 tsb. jang dititik-berat 
kan 'kepada adjaran2 dan tjon- 

toh-tjontoh serta inti-sarj jang 
harus diambil dan diamalkan 
dalam kehidupan sehari2 oleh 
setiap ummat Islam, 

ATJARA WAKIL PRESIDEN 
SELAMA DI JOGJA 

Atjara Wakil Presiden Drs H 
Muhammad : Hatta selama di 
Jogjakarta antara lain telah di 
atur sebagai. berikut. 
Rabu 7 Maret djam 06.30 me 

| ihat2 Kebun Raya dan Kebune 
Binatang Gembira Loka, 19.30 
hadiri peringatan Isra' dan Mi' 
radj Nabi Muhammad s.a.w. 
untuk angkatan perang jang 
diselenggarakan C.P.R.A.D. 
Garnizun Jogjakarta di Gedung 
Sonobudojo. Bung Hatta akan 
memberikan amanatnja, 

Djum'at 9 Maret djam 12.00 
| bpersembahjang Djum'at di Mas 
| djid Sjuhada' dan djam 20.00 
| memberikan tjeramah di Page 
“laran, Sabtu 10 Maret 1956 di. 
09.00 hadiri peringatan Dies Na 

talis ke XI University Islam 
Indonesia (OLI) diruang Ku- 
liah Masdjid Sjuhada', Achad 14 
Maret 1956 pagi menindjau Pa 
rangtritis dan malamnja djam 
20.00 menghadiri peringatan 
Isra' dan Miradj Nabi Muham 
mad saw, jang diselenggarakan 
oleh PHBI di Gedung Agung, 

Senin 12 Maret 1956 dj. 19100 
sampai djam 21.00 menghadiri 
peringatan ulang tahun  Ma- 
djalah ,,Gadjah Mada” di Me- 
rapi 16 dan Selasa 13 Marc: 
1956 djam 13.30 bung “ Hatta 
dengan rombongannja kembali 
ke Djakarta. 

SIAPA PENGGANTI H.J. 
SUMARTO ? 

“Berhubung dengan telah dipi- 
lihnja sdr. H.J. Sumarto anggo- 
ta DPD Jogjakarta seksi kepe- 
gawajan merangkap anggota 

fraksi Katholiek dari DPRD 
Jogjakarta, mendjadi anggota 
DIPR Pusat, maka sebelum ke- 
dudukannja jang baru itu di- 
tempati, kedudukannja sebagai 
anggota DPD Jogjakarta itu 
akan ditjarikan gantinja. Sia- 
pa jang akan menggantinja, 

kini belum diketahui. 
Dalam pada itu menurut ka- 

langan DPRD, soal pengganti- 
an sir. H.J. Sumarto ini bisa 
dilakukan menurut ranglijst pe- 
milihan dulu atau dipilih lagi 

oleh DPRD. Seperti diketahui, 
ranglijst jang dulu diadjukan 
oleh Front Statement Bersama 
(PNI, BT, Katholiek, SSPP dan 
PIR) terdiri dari sdr. Dr Sahir, 
Susanto, HJ. Sumarto dan La- 

baningrat. Sistim ranglijst ini 
dulu jalah untuk mengatasi ke- 
Sulitan jang ditimbulkan oleh 
sengketa dalam pemilihan ang- 
gota DPD. Tetapi kini ranglijst 
itu telah terisi semua. Oleh ka- 
rena itu menurut kalangan DP 
RD, pemilihan ini bisa dilaku- 
kan melalui UU no..7 karena 
kini sudah tidak ada sengkeia 
lagi, atau memberi hak lagi ke- 
pada Front Statement Bersama 
untuk mengadjukan ' tjalonnja. 
Diduga dengan djalan jang de- 
mikian itu pemilihan anggota 
DPD pengganti sdr. Sumarto 
tidak akan mengalami kesulitan. 

“BERITA ORGANISASI 
Pengurus baru B.TI. Tja- 

bang Jogjakarta adalah Sbb. 

Sekr, umum I sdr. Sumarto, 
Skr. “organisasi sdr. Sumadi, 

“pendidikan | penerangan 

sdr. Tondowitono, skr, sosek 
sdr, Kartowijardio. 

sk Keluarga Tunas Ummat tg. 
18-3 jad. akan mengadakan Sim- 
posium tentang ,,Realisasi kese- 
nian Islam di Indonesia” dengan 
pembitjara sir. Muhammad Di- 
ponegoro sedang penjanggahnja 
sdr. Sudjoko Prasodjo. 
  

Nonton mana ? 
JOGJA 

SOBOHARSONO : Kiss Me 
Deadly”, Mickey Spillanes. 

SENI SONO : ,,Skabenga”. 
RAHAJU : Vistavision . ,White 

“Christmas”, Bing Crosby. 
INDRA: ,,Air Pasang”, Netty 

Herawati, 
REX: »Desiree”, Marlon Bran- 

“do, Jean Simmons. 
LUXOR : "Hung Sou”, film 

RRT. 
WETAN BETENG : , Malu? 

kutjing” Sri Uniati. 
KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 

»Pangeran Mas", 
SOLO 

U.P." Baar of no Return”, 
Marilyn Monroe. 

»City for Concuest”, 
Ann Sheridan. 

SRIKATON : ,/Boole Bhatke”, 
Bhagwan. 

“INDRA: ,,Antara Dua Kekasih” 
film Tionghoa. 

BIOS SRIWEDARI : Prince in 

the Red Mask”. 
W:O. "SRIWEDARI : ,,Kumbo- 

karno leno”, 
'BLATEN   ROXY : About Face", 
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sjumi mengambil putusan me- 

— “Apa hasil jg pos 
ga mede Pa ayat 

    

    

  

      

  

    

    
    

Dntahosor Jie 
nja, dibantu press Aitacha sar. 
Hardojo. Tn 

Dan Havaojo jang mondjadi 

5 
: 2 

     

    

   

bali gark Perantjis menjalar: 
-kan sebuah pilem, sedang Sik 

Sdr. Baha (kiri) selesai njanii. Bag lens Ta 

1 Bari Tana jang 
5 pen aan “juga bin- 

ng lain sedang tidak 
waktu itu. 

   

    
   

  

n | halang an,   31 "$ 2 in Ih 
ing kin dalam tahunsini djuga. 

Tapi ae rga oat rmulaan 
tahun depan. nas ea di 
Djakarta, “seperti disini. 

i tuan2 sudah 'Tapi sebentar lagi 
kembali dit x air sendiri, ti- 

dak k : na seperti di       
signorita tldak 'mfengapa 

banten Indonesia, ketika per 
gi Djepang tahun 1955 mengha- 
Giri pekan pilem di Tokio ?” 
Ah, itu”, djawab Pampanini. 

"Nanang saja kepingin betul   

Iardjo. 
Tn R. 2. 

Masjumi agak tertolong 
(Oleh : Wartawan SKR? Djakarta). 

DJIKA Prestasi saka memulai hearing dengan partai? 

pada hari Selasa jl, hearing mana meliputi 10 partai jang ma- 

sing2 wk. sedikitnja 4 korsi dalam Parlemen Baru, 

maka situasi adalah sebagai berikut: 

Agak tertolong. NU dan PNIL. Tokoh seperti Dr. 

Pengembalian mandaat kabi- |$ 
net BH jang lebih tjepat dari 
keinginan partai2 ketjil pendu- 
kung kabinet, ternjata agak me- 
nolong melepaskan Masjumi da-| 
ri isolasi PNI dan NU. Seumpa- | 
ma kabinet mengembalikan man ' 
datnja sebelum tg. 28 Februari, | 
jaitu tanggal jang menjedihkan 
dalam sedjarah parlementarisme j 
kita itu, maka kerdja-sama an- 
tara Masjumi- NU - PNI, tidak- 
lah meragukan lagi. Tapi kare- 

buat demikian, maka ketegang- 
an tak dapat Mean Sana, se- 

kali. 
Sesudah peristiwa tg. 28 Pe- 

bruari, dimana ketua dan wakil 
ketua II Parlemen meletakkan 
djabatannja dan disusul deng 

keluarnja pula seluruh angg 

  

   

fraksi opposisi dari keanggotaan 
Parlemen, sekali lagi NU mem-| | 
perdengarkan suara dan mem-. 
peringatkan kepada Masjumi 
supaja djangan 
memperpandjang masa berkuasa 
nja sampai Parlemen Baru .ber- 

' sidang. Memperpandjang masa 
berkuasanja, bukan sadja berarti | 
ketegangan bertambah, melain- 
kan kemungkinar kerdja-sama 
sudah ditutup untuk selama2nja.. 
Dan rupanja atas pertimbang- 

inilah terutama maka Ma- 

merintahkan menteri2nja untuk 
mengembalikan mandaat pada 

3 el 2 “Maret, hal mana baru di | 
laksanakan pada Ta 3 Maret 
djm 10.00 pagi. 

   
   

   

— Tindakan ini ra @iberikuti 
dengan Ka Kg fihak Ma- 
sjumi mendekati uli “NU, 

Ba 

. gal) 
3 tidak Ta Sar hat Ikan 
hati Peka Ta 
2 waktu, lampau. 

| Ingin da tokdli Ma- 
0 sjumi lainnja jg muntjul. | 
Meskipun demikian baik, NU 

pun PNI nampaknja segan | t 
|  melajani tokoh " 
maw 

Maa ja 

  

     

  

  

meneruskan | 

dari usaha | 

Ga satu dua suara lai 

Sukiman. disebut2 sebagai tokoh 

jang acceptable buat mereka. 

Bukan faktor jang me- 

nentukan lagi. 
tah sebagai akibat Mar 

| ketegangan2 selama ini, andai 
kai Pn antara Ma- 

sjumi- NU - PNJ dapat diusaha- 
kan kembali, namun satu hal jg j 

“terang | lah bahwa Ma- 
dalam Z Keran se- 

utnja, lagi. dapat 

  

  

   

        

ng menentukan. Sebalik 

menentukan jalah NU 
sehingga bukan miuis- 

'tahil bahwa Masjumi akan ter: 
Gesak untuk lebih banjak mem- 
berikan konsesi kepada kedua 

nja jang 
# dan ! 

partai tersebut, djika Masjumi 
menganggap masih mutlak ada-   
nja 'kerdja-sama. 

NU dan PNI sudah djauh2 

hari mempersiapkan diri mereka 

| dalam bentuk kerdja-sama jang | 

konkrit menghadapi pembentuk- 

an kabinet baru. 

bagai akibat adanja kerdja-sama | 

jang erat antara NU dan PNI, 
maka urut-urutan kedudukan 

masing2 “partai. 
sepsi baru jalah : nomor “satu 

PNI, nomor dua NU. dan baru- | 

lah noraor tiga Masjumi. meski- 

pun Masjumi mendapat korsi le- 

lemen Baru. ' 1 

Djika Masjumi ahaha 

semua perkembangan ini dgn 

pengertian bahwa memang tidak 

ada sonaetarah Pen sena 
akibat pnja selama Mmemim- 

pin kabinet BH. maka kerdja- 

sama Masjumi-NU-PNI masih- | 

Tah dapat diharapkan. Sebalik- 

“nja djika Masjumi 

djadi lain lagi. 
“Dan djangan dilupakan bahwa | 

IPNTI-NU cs. dapat mengumpul- 

Ikan lebih separo suara dalam | 

    
  

  

emen Baru nanti, Jana se- 

  

    

NB 59. PR 39. : 
B8 PPBRTI te peti ona 1! 
CARA 
“Ini sadja sudah: merupakan 
156 suara, belum lagi diperhi- 

utan pasti alan memihak 
Ne, |   

| Maladi, Sumantri dan R. Pir- 

na Masjumi tidak bersedia ber- | mengharapkan Tai merupakan : 

tlah dikatakan bahwa Kes | 

menurut kon- 

bih banjak dari NU- dalam Par, 

memaham- | 

| kan sikap NU-PNI diatas seba- | 

| gai tamparan. situasi akan Pan 

innja |“ Dewan 

datang Hala 
sempat, tidak gan Pa karena 
saja harus buru? : 

      

nona bikin 1” 

| belum banjak”. 

»Pilem mana Ea paling baik?” 
,Itu bukan jang harus | 

| mengatakan. Tuang dan para | 
-penontonlah punja urusan. Ka- 
lau penonton bilang baik, : 
tentu saja terima. Kalau dibi- 
lang tidak bagus, ja, saj ja harus 
tidak Maa “babi jang 

Presidente”, sedang LN 
terachir ialah ,,Bella Roma 
(Gadis tjantik). Ada lagi" ata 
pilem Italia dan satu pilem Pe- | 
rantjis saja buat dan sudah se- 
lesai, tapi belum ada nama". 

,Kepingin ke Hollywood ?” 
»Tidak”, “djawabnja pasti. 

»Tidak. Kalau orang2 sana mau 

mereka datang ke Italia. Saja | 
sendiri tidak ada nadi LATIN 3 
pergi kesana”. . 

,Ada 40”, kata Silvana. ,,Ke- 
'dengarannja banjak, tapi sebe- | 
tulnja belum. Ah, tidak 'banjak, | 

bikin pilem bersama saja, biar | 

itu, tapi DE | 

untuk |' T " 
menjelesaikan seb as pilem. |, 
'Tentu tuan2 bisa bahasa Dje- | 

- 

a13 

'pa- 3 

ling saja sukai kalah Sian Ip “ra 

: Aa 

    

Lana kawin ?" 

ga" 

Bag Bekali" it 
Dikemukakan kepada saja oleh 

pang, bukan " Ta “hanja bisa | 
satu dua kata : ato gozai- |  ,,Sul 
masu”, sambil “diburgkUkkan m 
nja badannja. jang Jangsins ber-|n 

Jisi itu. 
Ia ketawa. # 
Semua ketawa. 9 
Sudah berapa pilem jang 

tuan2, soal kawin 

sangat ernstig. 
“Suht sekali, 

serious, 

| begitu sadja. Betul. sangat pelik, 
hin 
kirkannja. 
'Tjoba to ekali kawin, 
meng R3 ikatan ' dgn 

      

C kemikirkannja”, diulangnja 
sekali lagi 

$ “Djustru karena pelik, 'maka 
“itu harus dipikirkan”, pera, se- 
-orang kolega. : 

.Djangan “didesak an saja", 

  

| bersama. g 
Kami bersalaman tepat djam 

| 5 sore, karena Pampanini ada 

perlu segera, 
Berkata Sia waktu berajabat- 

an tangan : Sampai ketemu di   Indonesia”. 
  

Paku aa Baru KO! 
  

Ketua an 
Wkl. Ketua I: an 

Bendahari : Jumarsono, 
Anggauta? : 

  

AKAN PAN PANTI 

yang Pagu gaga Bemke. @yronjafe Indonesia : 

age - TEA 

Wkl. Ketua II : Didi Kartassumifa 
Skr. Umum : Wim Latumeten, 

Dr Azis Saleh, Puro Martodipuro, Sudirman, 
Mr Ali Budihardjo, Tomasoa, Dr Eri Sudewo, 
Rorim Pande, W. Suprajogi, E. Osman. 

  

Rapat pleno Komite Olym- 
piade Indonesia (KOI) jang di 

langsungkan digedung Olahraga 
Djakarta, kini telah berachir de 
ngan mengambil keputusan? 
antara lain diterimanja permia 
taan berhenti dari ketua KOI 
lama Dr Halim dan pembentuk 
an pengurus KOI baru dengan 

S.P. Paku Alam Mena a ketua- 
nja. 

Maitimena lainnja. 
Diantara 9 keputusan2 lain 

jang telah diambil ialah: 
Menjetudjuj rentjana2 persi- 

apan2 Olympiade, mempergiat 
usaha dalam lapangan keuang 
an dan latihan2,para atlit, mem.. 

| bentuk sebuah panitya penjeli- 
dikan sjarat2 nominal Olympia- 

de jang terdiri dari ketua E. 
Osman, anggauta2 Dr. A. Saleh, 

ngadi, dengan tugas pekerdjaan 
nja dalam waktu seminggu se- 
lesai, 

Tetap memperdjoangkan se-: 

kuat tenaga tuntutan Indonesia 

jang diadjukan dirapat Asiade 
11951 dan Asian Games Mani- 
la, supaja Asian Games tahun 
1962 diadakan di Indonesia. Se 
buah panitya persiapan telah di 
bentuk dengan Maladi sebagai 
.ketuanja. 

Tempat PON IV. 
3 Menentukan kota Makassar 
sebagai tempat PON IV dalam 
tahun 1957 dan kota Jogjakar- 
ta dan Djakarta sebagai kota2 
'tjadangan. Dalam waktu sing- 
kat mengirimkan rombongan 

ahli2 untuk ikut mengatur per- 
siapan2 PON. Menerima baik 

penetapan pembagian Wilajah 
Kalimantan dalam 3 daerah 

“tendioKa ON. 
Mempergiat usaha Rentjana 

“Olahraga Nasional dengan pem 
“bentukan sebuah panitya jang 
terdiri dari ketua Puro Marto- 
dipuro. 

Y Pengakuan Pertjasi. 
(Mengenai permintaan penga- 

kuan pengurus KOI terhadap 
organisasi tjatur (Pertjasi), 
'KOI berpendapat tidak dapat 
'menjetudjuinja, sebab  penga- 
'kuan tersebut akan membawa 

“konsekwensi2 lain jang akan 
'membawa kesulitan2 dalam pe- 

nentuan sjarat2 keuangan KOI 
| sebagai suatu organisasi keolah 
Hebat — Te 

Tuntutan Asian Games. | 

|   

  

UNDAN G2 PEMILIHAN BARU 
g MESIR. 

Kabinet Mesir terah menerima 
baik undang2 pemilihan baru jz 
membolehkan anggota angkatan 
perang berusaha supaja dipilih |: 

      

         

  

     
        

   

    

a Wakil PP & K, 

    

  

para wartawan dari mana sadja. |: 

mungkin dilangsungkan 

a saja. tidak berani memi- f 
— Atau belum berani. 

Ja Da 
orang 

n jan tidak gampang diputus 
'sadja. Saja belum be 

katanja, ,.mari kita bergambar | 

dan memberikan kepada kaum: 
wanita hak memilih. 

Undang2 itu akan memungkin | 
kan PM Gamal Abdul Nasser 23 
dan anggota2 Jainnja dari junta | 
memerintah negara tanpa keluar 'besa 
dari angkatan perang. 
Undang2 pemilihan “baru itu 

akan mulai berlaku tanggal 23 
Djuni Menara netang2 dasar |: 
geng pe 

3 : 1930 mendjadi 
man 'Silvana. aa -saja | $ 

, at "pertanjaan itu 
ii ini. Su- 

U saja" dengaar. 

Kedokteran Hewan 

      
   

  

Pa aa br Moh. Mansjur : ia 
  

Meri 
“mu OF M 

esmian pengangkatan 

dokteran Hewan di Bogor. 

|.Moh. Mansjur, jg sedjak th. 
dokter hewan 

(keluaran Ned. Ind, Veeartsen 
School), dan pada th. 1949 men- 
.dapatkan studie-opdracht ke 
Nederland, tg. 27 Maret 1954 
mendapatkan gelar Doctor sete- 

'mempertahankan dissertasi- 
nja mengenai ,Penjakit Ingusan 
di Bali dan Lombok” dan se- 
Gjak April 1955 diangkat seba- 
gai guru besar dalam ilmu pe- 
Ba menular pada Fakultas 
edokteran Hewan di Bogor. 

   

ini ia berpidato tentang ,,Bacte-' 
rial and Viral Infections of Men 
and Animals and their control”. 
Perlu ditjatat, bahwa gelar doc- 
tor tsb didapatnja dari Fakultas 

di Bogor 
Gan ia adalah jg pertama jang 
diangkat sebagai guru-besar pa- 
da fakultas itu djuga... 

Pokok2 pidatonja. 
“Bila pada manusia atau he- 

wan salah satu dari alat? tubuh 

tak bekerdja dengar baik atau 
keadaannja tak biasa lagi — de- 
mikian prof. dr. Moh. Mansjur 
— maka dalam kata sehari-hari 
orang sebutkan: maehluk 'itu 
sakit. Biasanja keadaan demiki- 
an didampingi pula dengan rasa 
tak senang (tak segan. Penja- 

pada manusia dan hewan 
adalah banjak sekali dan tanda2 
penjakit2 itu” beraneka warna, 
ada jang mempunjai sifat me- 
njergap hanja pada sesuatu alat 

| badan dan ada "beberapa jg sifat 
nja menular pada manusia mau- 
pun pada hewan dan jang dise- 

Ibabkan oleh bahan menular.. 

' Sedjak dari dahulu kala ma- 
'nusia dan hewan dapat ditulari 
Oleh penjakit2 menular: dahulu 
Orang mengira, bahwa penjakit2 
menular itu disebabkan oleh 
gangguan bentuk2 dari langit, 
jg abu2nja turun kebawah dan 
ada pula jg menjangka adanja 
Setan2 djahat. jang mempenga- 

ruhi seluruh dunia. Pemandang- 
an “demikian sekarang masih 
“terdapat sisa2nja dibeberapa 

rah negara kita pu di- 
luar negeri. 

“. Kuman? dan hareg (virus) 
& Menurut prof. Mansjur, achli2 

ita sekarang dengan jakin me- 

getahni adanja dua golongan 
r dari penular, jang tiap ha- 

Ti. tiap malam, maupun tiap me- 
   n |dan tiap detik dapat meng- 
g anggu kesehatan manusia dan 
    Wan. Jang pertama ialah go- 
longan kuman2 dan jang kedua 

  

|Apokah maksud Dulleske- 
liling di Asia? 

memberikan 

. 4 MARET HARI MENENTANG PAKT2 MILITER 

RRT Ta Kung Pao jang terbit di Tientsin telah 
omentar mengenai Seruan Dewan Perdamaian Se- 

'Yuruh India jaitu supaja tanggal 4 Maret diperingati sebagai 
hari menentang pakt2 militer dan terutama menentang pakt?2 
Bagdad dan SEATO. 

Seruan Dewan Perdamian ter : 
sebut meminta kepada Dewan2 
Perdamaian Setempat di India 
supaja minta kepada Dulles bi- 

sla-ia-tiba-di India dihentikan- 
nja oleh Amerika Serikat poli- 

tik mengikat perdjandjian2 mi- 
liter dan politik membela Por- 
tugal mengenaj Goa. 

Harian Tientsin itu setandjut- 
nja menulis bahwa maksud AS 
mengadakan perdjandjian2 mi- 
liter diberbagai bagian dari 
Asia ialah untuk - memperluas 
kekuasaan kolonial. AS. Seperti 
Ginjatakan oleh ketua Dewan 
Perdamaian Seluruh India, Dr 
Kitchlew, maka maksud AS ia- 

Jah untuk mempertahankan kon 
trol imperialis asing di Asia di- 
lapangan? politik, ekonomi. dan 
militer. 

Berdansa dipinggir dju- 
rang peperangan. 

Mendjelang sidang Dewan SE 
ATO tingkat menteri luar nege 
ri di Karachi, demikian 'harian 
itu, maka ,,/hari menentang per 
dgjandjian2 militer” itu mempu- 
njai makna jang istimewa, Ka- 
“rena pernjataan Dulles paca tg. 
28 Februari dalam konferensi 
peran, di P mehingtan dengan 

  

|. sama dengan: - Komunis. 

| Organisasi itu tatah menerima 
| baik sebuah resolusi jang me- 
ngatakan "bahwa perobahan sia- 
|sat Komunis baru2 ini sebagai 
'akibat kongres Partai Komunis 
'Sovjet Uni tidaklah memberikan 
'alasan untuk bekerdjasama de- 
'ngan partai2 Komunis. Dikata- 
'kan, bahwa sjarat minimum un- 
tuk mengadakan perundingan 

buruh jang bebas dalam negare2 
“dimana kediktatoran Komunis 

'ruh jang bebas itu. 

Sokong Israel. 

organisasi tadi telah 
Iraenyetuayui juga sebuah reso- 
“tusi tentang Timur Tengah jang” 

  “adalah diadakannja lagi gerakan 

Itelah melenjapkan gerakan bu- 

  

Sosint tolak kerdjasama dgn Msmnis 
POLITIK SOVJET SERANGAN Na ee na 

SOSIALIS “Internasional detak mengachiri pebtemmtsik aja se- 
“Tara $ hari di Zurich dengan pan menolak setiap kerdja- 

menjalahi politile Sovjet Uni bagi 
ketegangan dewasa ini di Timur 
Tengah dan menjerukan semua 
partai sosialis Supaja membantu 
israel. Resolusi ini mentjela ne- 
ngiriman sendjata oleh negara? 
“Barat untuk negara2 Arab jang 
'katanja, telah memperbesar ba- 
haja peperangan. 
Semua partai sosialis diseru- 

Tin Supaja mendesak kepada pe 
'merintahnja agar memberikan 
sendjata kepada. Israel untuk 
membela diri, agar pihak2 jang 

| bentrokan mengadakan peruri- 
dingan perdamaian dan menun- 
tut supaja Inggeris, Perantjis 
Gan Amerika Serikat membantu 
setiap negara jang djadi korban 
agressi. — Rtr, 

Gjelas menundjukkan bahwa AS 
akan memperhebat politik agre- 
Sif militernja di Asia dan ber- 
usaha menjusun suatu rentjana 
ekonomi untuk  memperbudak 
negeri2 Asia dalam sidang De- 
wan SEATO di Karathi. AS 
Sama sekali tidak akan meng- 
hentikan ',,politik adu kekuatan 
nja” di Asia dan AS akan ber- 
usaha melandjutkan merampok 
nja negeri2 Asia. 

Menurut harian tersebut se- 
Jandjutnja maka Sidang Karachi 
itu dan kundjungan2 Dulles se- 
sudahnja keberbagai?2 negeri 
Asia bermaksud untuk memper 
'keras penilikan AS atas negeri2 
Pakt SEATO dan pula untk 
mempergunakan antjaman2 mi- 
liter atau alasan2 ekonomi ter- 
hadap 'negeri2 lain jang tidak 
mau menjokong politik militer 
AS. — (EHsin Hua). 

  

MIRZA PRESIDEN REP. 
ISLAM PAKISTAN 

Iskander Mirza, gubernur 
djenderal Pakistan, Senin Jl. 
diangkat sebagai presiden jang 
pertama dari republik Islam 
baru Pakistan, 
Dewan konstituante Pakistan 

minggu jang lalu telah memu- 
tuskan bahwa Pakistan akan 
tetap dalam Commonwealth 
Inggeris dengan kedudukan se- 
rupa kedudukan India dalam 
Commonwealth tersebut. . Rtr. 

  

SUNGAI DONAU MELUAP 
Paling sedikit ada 1500 orang 

kehilangan tempat tinggal dan 
paling sedikit 400 buah ruman 
jang tergenang air akibat ban 
djir karena meluapnja sungal 
Donau sedjak Sabtu malam jl. 

Pada djam 02.30 Sabtu ma- 
jam, menggaumlah sirene tanda 
bahaja ketika permukaan air 
sungai terus meningkat. Pada 
waktu pagi djam 06.00 permu 
kaan air telah 15 kaki diatas 
permukaan biasanja. — AFP. 

  

KOMPETISI PSM 

Mulai April jad, PSM Madiun 

akan mulai adakan pertandingan 
kompetisi untuk tahun ini. Kepa 
Ga anggauta PSM baik jang la- 
ma maupun jg baru jg hendak 
ikut pertandingan2 kompetisi ha 
rus mendaftarkan namanja kepa,   da pengurus, —"Kor, 

lam inaugurasinja hari Senin " 

a
r
 

Bacterial and Viral infections 
AND ANIMALS AND THEIR CONTROL. 

DENGAN dihadirj oleh Presiden Universitas Indonesia, 
para Gurp Besar dan mahasiswa serta instansi? 

empat dan tamu? lain di Gedung Nasional di Bogor diadakan 
Dr Moh. Mansjur, kepala Balaj Penjeli- 

an Penjakit Menular, sebagai guru-besar pada Pakta 'Ke- 

golongan hama, kedua galongan 
itu merupakan sebab2 jang ter- | 
penting dalam timbulnja penja- 
kit2 menular, Dengan pandjang 
lebar prof. Mansjur mengurai- 
kan sedjarah penemuan golong- 
an2 itu oleh para ahli. 
Dikatakannja bahwa dasar2 

ilmu kuman modern timbul dari 
Louis Pasteur (1822-1895) dan 
Robert Koch (1843-1910). Ilmu 

tsb mempunjai hubungan jang 
erat dengan kesehatan manusia 
dan binatang. 

“Kemudian pada penghabisan 

    YP TEA Ter AT 

Ban kem makanan, 
kekurangan zat? vitamin dsb. 
Sebagai tjontoh diksamukakan- 
nja, bahwa manusia jang tefse- 
rang kedinginan lebih mudah di 
sergap oleh kuman2  pneumo- 

coccen. 
Dengan pandjang . diuraikan- 

nja hal2 sekitar soal tersebut 
dan achirnja  dikemukakannja 
kesimpulan. bahwa untuk men- 
djaga penjakit menular dapat- 
lah digunakan dua hal jang pen 
ting, jaitu : 

  

Pertama, mentjoba mendjauhi 

kuman2 dan hama2, sehingga 
tak akan terdapat contaminasi 

| dengan bahan2 penular itu, dan 
Kedua, dengan menambah ke- 

kuatan pada machluk2 jg akan 
ditulari itu dengan memberi ke- 
kuatan umum dan kekuatan 
Spesifik. 
Tentang semua ini diuraikan- 

nja berbagai hal2 tehnis. 

Hanja ada 140 dokter 
hewan, jg. diperlukan 
Ik. 1000. 

Pada achirnja diterangkan- 

abad ke-19 Beyerinck dapat me- | xx 
ngasingkan penular, jg menje- 
babkan penjakit ,,mosaic” pada 

tanaman tembakau: pun dalam 
th. 1898 Lioffler-dan Frosch da- 
pat mengasingkan penular dari 
penjakit mulut dan kuku. Bahan 
penular ini adalah lebih ketji! 
dari kuman2 dan diberi nama 
hama (Wirus): perkataan virus 
berarti ratjun atau bisa dan tak 
dapat diberi tingkat djamak 

(meervoud), dan dahulu orang 
memberi gelar virus itu terha. 

dap penular umum (ratjun), 'te- 
tapi sekarang perkataan virus 
itu diartikan chusus untuk pe- 

nular2 jg mempunjai sifat2 sbb.: 
1. Tak dapat diperlihatkan 

dengan mikroskop, hanja dengan 
mikroskop elektron. 

2. Dapat melalui saringan? jg 
biasa menahan kuman? dan, 

3. Yirus ifii tidak dapat dipu- 
puk dalam pupukan2 untuk 'ku- 

man. hanja dapat dipupuk dim 
pupikan2 hidup. jakni pipukan 

tenunan (tissue culture) dan te- 
lur ajam tertunas. Selandjiitnja 

banjak lagi virus jg kemudian 
diketemukan a.l. penjakir “de- 

mam kuning, influenza, encepha 

litis. “poliornyelitis, herpes, tra- 

choma (banjak lainnja disebut 
oleh pembitiara). 

Kekebalan dan dimana 
kuman? dan hama di- 
ketemukan, 

Kekebalan (immuniteit) jang 

ditimbulkan oleh kuman2. tak 

sama deradjat kekuatannja dgn 
ig dibentuk oleh hama. Keke- 
|balan jg diperoleh penjakit ku- 
man Sifatnja kurang sempurna 
(relatif) dan tak berlangsung 
untuk seumur hidup: pada pe- 

njakit2 virus immunitetnja da- 
pat dibagi dalam 3 golongan, 
jakni : - 

1. Kekebalan jg tetap (Kuat) 
dengan memperlihatkan ,,high 
grade immunity” dan tidak ter- 
tjap oleh perbedaan2 antigeen 
antara stam2?nja. Sebagai tjon- 

toh: runderpest, variola, fowl- 

pox. bof. mazelen: 
2. Kekebalan jg agak tjukup 

lama dan variasi2 antigeen an- 

tara stam2 dari virus jang sama 
Gapat diketahui pula. Tjontoh2 
dari golongan ini ialah : aphtae 
epizooticae, bluetongue dan hor- 

sesickness di Afrika, 
3. Kekebalan jang pendek sa- 

dja. Sebagai tjontoh dikemuka- 

kan 'a.l. influenza, ingusan, 
pneumonia infectiosa suis. 
Kuman2 dan hama itu dapat 

Giketemukan dim seluruh alam: 
didalam tanah, didalam air, di- 
udara, pada tanam2an dan pada 
hewan2. Jang telah diselidiki 
ada 1500 djenis, diantaranja 100 
djenis menjebabkan penjakit pa 
da tanaman-tanaman dan pa- 
da hewan2, kira2 50 djenis me 
njebabkan penjakit pada manu- 

sia. 
Kuman2 jang terdapat diatas |4 

dan didalam tanah adalah bera- |& 

sal dari kotoran2 manusia dan 
hewan (excreta, urine, faeces). 

Air permukaan dari kali, danau 
dan sumur “mengandung ku- 

man2 jang berasal dari tanah 3 
atau dari udara: air hudjan ha- 
nja sedikit mengandung ku- 
man2: air jang berasal dari 'su- | 
mur jang dalam, praktis ham- 
pir tak mengandung ' kuman, 
bila didalamnja terdapat kuman 

itu berarti, bahwa kita mengha- 

dapi adanja-zat organik, sedang 
kan adanja kuman coli membe- 
rikan kesan adanja penularan 

dengan faeces, 
Diudara terdapat kuman2 jg 

kebanjakan tak berbahaja utk 
manusia dan hewan, Disamping 
Hu terdapat pula penularan jg 
dipindahkan oleh udara, 
disebut penularan arogeen,  'se- 

Perti pneumonie, roodvonk,  in- 
enza, tbe, dsbnja. Semua ba- 

rang makanan mentah jang ber 
asal dari tumbuh2an dan hewan 
dapat mengandung kuman2, a.l. 
air susu mendjadi kotor oleh 
kuman2 jang berasal dari susu 
sapi, 

semua ' bersifat menjakitkan. 
'misalnja, 
banjak kuman2 jang berfaedah 
guna pentjernaan. 
Kemudian Prof. Mansjur dgn 

pandjang menguraikan berba- 
gai hal tentang ilmi-bacterie 
dan virus itu. " 

Kekuatan tubuh. 
Diterangkan oleh Prof. Man- 

sjur. bahwa tidak semua orang | 4 
jang dalam timbulnja “epidemie 

Gari penjakit cholera, bila ditu- 
lari oleh penular cholera. mem- 

perlihatkan tanda2 penjakitnja: 
hal ini tergantung dari beberapa 
faktor, a.l. kekuatan badan jg 
ditularinja. virulentie dari pe- 
nular dan hal2 jang mengurang- 
kan kekuatan tubuh, a.l. terlalu 
lelah, gangguan setelah makan 
bahan jang melemahkan (untuk |   manusia alkohol dan madat), ke 

jang | 

atati dari tangan sipeme- |4 
ras Susu. Tubuh manusia dan tu | Y 
buh hewan selalu mengandung | & 

'kuman2, jang tak selalu dan tak |8 

isi usus mengandung |   

  

SHALAMAN! 3 
na Ungu 

  

nja, bahwa dokter Lk jang 
ada di Indonesia sekarang hanja 
140 orang, sedangkan jang di- 
perlukan sebenarnja adalah L.k. 
1000 orang. Oleh karena itu da- 
pat dipahami bagaimana urgent 
nja pendidikan "untuk dokter he 
wan. Masih banjak tempat2 di- 
dalam praktek. “maupun. pada 
perguruan tinggi jang belum 

terisi. 7 

Dalam tahun 1929, oleh Mer- 
kens harga ternak besar dan ke 
tjil di Indonesia ditaksir seluruly 
nja 640.000.000 gulden: dalam 
tahun 1937, waktu harga? ha- 
njak turun oleh »kunst” penda- 

patan dari ternak besar dan ke- 

tjil setahunnja adalah 231.000. 
000 gulden. 

Setelah perang dunia ke II 
(1952) Indonesia mempunjai 

548.764 kuda, 4.460.750 'sapi, 
2.850:734 kerbau, 8.945.282 'ter- 
nak ketjil (kambing, biri2, babi) 
dan 20.000.000 ternak unggas, 
Gengan taksiran Hutamadi seta- 
hunnia dapat menghasilkan L.k. 

Rp. 5.000.000.000. — Ant. 

PENDAPATAN BARU. 
! Adalah sebagai bubuk makan kaju? 

Penjakit JIRIAN (Spermatorhoea) IMPOTENTIE, Tanda- 
Tanda Penjakit : Selalu Marah2, Muka Putjat, Makanan 
Kurang Hantjur, Perut Kembung, Kepala Pusing2, Lekas 
Tjape, Tidak Bisa Tidur, Kaki Tangan Dingin, Semutan, 
Pikiran tidak Tetap, 

Per Botol 

Takut-Takut, Djantung Berdebar-debar, 
Selalu Mimpi-Mimpi. Untuk itu semuanja kami 
OBAT-JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA : 
JARIANOKL, Spesial Untuk Laki-Laki. Per Botol 
AVUMATAZOL, Spesial Untuk Wanita Per Botol 
GALINUS, Spesial Untuk Batuk Darah of TB. C' 

sediakan 

Rp. 20,— 

Rp. 20,— 
Rp. 25,— 

TJAHAJA YUSUF, Buat Ilangkan Item2 “Djera: 
wat, Panu, Kukul, Kekolotan di Muka. 

BLACK HAIR DYE, 
No. 2 

10070 Garantie Tidak Luntur dari Harga ... 
Rp.10,— Rp.15,— Rp. 20,— Rp. 25,— 
Per Botol. 

(Obat Item Rambut) No.1 Rp. 25,— 
Rp. 10,— 
Rp. 5,— 

dan Rp. 30,— 

SULFANOIL, Obat Kudis Gatel Koreng Exceem 
GL. Per Botol Li... ea 

KATRAHI-NOOR, 
.seocomooo.cococomco. Rp. 3,— 

Spesial buat .Mata Kurang 
Terang Liat Putih2: dan Putih di.Mata asap 
atau tumbuh daging dan lain2. Per Botol ... 

NO HAIR LOTION, Buat Ilangkan Bulu-Bulu, 
dalam tempo 5 Menit. Per Botol 

Buat 'Rheumatik Sakit tulang2 AKREMPIL, 
Entjok. Per Botol 

Rp. 15,— 

Rp. 30,— 

AKSATAPIL, Buat Sesak Nafas Bengek. Per.Botol Rp. 30,— 

AKSOZAPIL, Buat Penjakit Berbahaja bagian 
kentjing dan NIER. No. 1 Rp. 50— No. 2 Rp. 25,— 

ZALF WASIR, Spesial untuk berentikan Darah 

dan mengetjiikan WASIR. Per Botol 
Obat makan untuk Ilangkan 

AKAR-AKARNJA WASIR 
JULAD WASIR, 

Rp. 15,— 

Rp. 50,— 
HOME DOCTER REAMEDY, Istimewa Upat 

untuk Laki2, Perempuan, Anak2 Minum dan 

Pakai Luar 
RADIUM GRAND STRONG Prs, Menjembuhkan Penjakit : 

(Urat Sjaraf Lemah), Muka Putjat, Perut Kembung 
Otak Lemah, Djantung Berdebar2, Telinga Berbunji- 
Bunji, Buah Pinggang Sakit,: Kaki Tangan Dingin of 

Semut-Semutan, Sering. Mimpi -atau “Takut, Marah2 
atau Lekas Lupa dan Tain-lain Penjakit, Maka itu kita 
sediakan Obat GARANTIE 1007, MANDJUR & MU- 

DJARRAB, 
Harga Per Botol Rp 10,— 

BADIUM LADY TONIC PELS, is the safest & surest Reme- 
dy, Spesial Untuk Wanita Supaja Datang Bulan a.c:c. 
Darah Berhenti tidak djalan, Badan Kurus, Pinggang 
Sakit Kepala Pusing, Marah2, Pikiran tidak Tetap, Ke- 
putihan dan lain-lain Penjakit. 

Harga Per Botol Rp.10,— : 
BRADIUM BEAUTY TEST CREAM, Guaranteed to make you 

more Beautiful, Ilangkan segala Noda2 di Bagian Muka 
Gan Bikin Tjantik Bersih Mukanja, 

Harga Per Botol Rp.15,— 
RADIUM CHARMIS FACE CREAM, Menghilangkan Item 

Djerawat, Kekolotan, Kukul, Pano2, of Bekas Tjatjar. 
Harga Per Botol ' Rp. 20,— 

RADIUM NAMI PUDER, Spesial Buat Njonja2 dan Nona2, 
Untuk Buah Dada. 

Harga Per Botol Rp. 10,— $ 
RADIUM NAMI CREAM, Spesial untuk anna Bagian « 

Buah Dada. 
Usnga Per Botol Rp: Luy— 8 

BADIUM NO HAIR PUDER, Ilangkan Bulu2 na 5 Teu 14 
jang Ming 

Asep dll. 

Harga Per Botol . Sp. Sy — 
O: BADIUM "EYE DROPS, Segala Penjakit "Mata 'Kurahg 4 

Terang, Kelihatan Putih2 dimata, Mata Merah seperti 4 

Harga Per Botol Rp. 5,— « 

RADIUM BLACK HAIR DYE, Fine Guality 10075 Garantie 

Garantie tidak Luntur. 

Tidak Luntur, Rambut Putih Djadi Item. 
Harga Per Botol Rp. 10,— 

RADIUM BLACK HAIR LOTION, Bikin Item Rambut 10077 ' : 

Harga Per Botol Rp. 15,— 
RADIUM BLACK HAIR DYOIL, Lantas Rambut Putih 1 

Djadi Item. 
Harga Per Botol tp. 12,-— 

MINJAK ITEM RAMBUT, Sepesial bikin item rambut dan 
bikin kuat rambutnja, dalam 1 Djam rambut Putih bisa 
mendjadi item bagus dan bisa djadi Bb 
Garantie tidak Luntur. 

NORMON CREAM, . 

100Yp 
Harga per Botol 25, — 
Harga per Doos .Rp.80,— 

MOON LIGHT CREAM. Spesial untuk ilangkan Djerawat, & 
Kekolotan, Item-Item, Panu2, Kukul, bikin halus dan 4 
Tjantik Kulit Muka, 

RADIUM OIL. 
HAIR TONIC CAPITOL OIL, 

Harga per Doos Rp. 15, — 
DEPILATO CREAM, Untuk ilangkan Bulu. 

Harga per Doos Rp. 15,— 
Harga per Doos Rp: 20,— 
Untuk menahan rontoknja 

rambut, bikin tumbuh rarabut banjak dan bikin keriting. 
Harga per Doos Rp.30,— a 

VETO OIL (spesial minjak untuk bikin keriting rambut dan ? 
'berombak-ombak) 

kepala. Harga 

Harga ...... 

ongkos kirim 15745. 

umi... Nhanusvenanaseonenan tewanannna 

WONDERFUL CREAM (bikin tumbuh rambut dan bikin & 
tumbuh rambut kumis dan bikin pandjang Kumianja. 

sowavaguuana 

Obat2 tersebut bisa dikirim keseluruh Indonesia, tambah $ 

20— 4 Bp. 
OBAT KUTU RAMBUT, bikin ilangkan kutu? rambut di- & 

Rp.10— 8 

ss.c.owo.cyom. j9 

PERSEDIAAN TERBATAS 
Bisa Dapat Beli Pada : 

WORLD FAMOUS PROF. THABIB FACHRUDDIN, 
Dji, Sawah Besar No. 14, Phone 3804 Gbr. Djakarta. 
TABIB HAJE G. A. FACHRUDDIN H. M. B. Medan, 
Phone 2939. 
R. M. MUHSIN, Toko Djamu Tjap Djago Tg Karang. 

Toko ,,KUKOPA"', 
Toko ,KUROPA”, Pasar Baru, Djakarta 

Bodjong, Semarang. 
Toko ,,MANIS” Oro-oro Dowo. No. 2, Malang. 
Toko ,D JAKARTA", Kajutangan 93, Malang. 
Toko ,98”, Pedjagalan 89, Surabaja. 
B. PIAR, Pasar Tundjungan 81-82, Surabaja. 
Toko ,,ASIA BARU”, Kebon Sajur, Balikpapan. 
Toko ,,PADANG”, Djl. Djawa, Padang. 
Toko ,FATEH”, Djl. Kemakmuran, Makasar. 
Toko ,/Obral MUSTADJAB”, Bandjarmasin. 
Apothik DJAJA, Kebajoran Baru, Djakarta, 
Tabib MAWM, Tamblong 40, Mk,   Koko DI ZON, Bandung 

AS SSS SUSU



      

   “IsiDbANG DEWAN SEATO DI 
KARACHI 

“Dewan Seato (organisasi per- 
djandjian Asia Tenggara) Sela- 

“| sa kemarin memulai sidangnja 
| di Karachi, ibu-kota Pakistan. 

kepa | Seperti diketahui, dewan ini ter 

  
    

  

     

  

kata ,,un- 

  

| Serba sulit wanita ini, kata 

— BERABE 

  

“Kira? 40.000 buruh dari 43 
buah perusahaan? dagang tlh. 
mengadakan pemogokan. Selan 
djutnja mereka dalam suatu ra 

pat umum telah memutuskan 

untuk mulai lagi bekerdja hari 

Selasa kemarin sedangkan per 

. sengketaan ' mereka. mengenai 

kenaikan upah akan diselesai- 

kan.oleh suatu badan perselisih 
an perburuhan industri. — Rtr. 

mm 

OPSIR2 INGGRIS DI JORDA- | 
2 NIA DIPANGGIL 
Dalam sidang madjelis ren- 

dah Inggris PM Inggris Sir An- ' 
thony — Eden - mengumumkan, 
bahwa Inggris bermaksud me- 
manggil kembali 15-orang opsir 

Inggeris jang kini bekerdja da- 
lam Legiun Arab “di Jordania 
untuk " menundjukan ,.penjesal- | 
an' dan kemarahan” Inggris 
atas tindakan Jordania meme- j 
tjat letnan. djenderal . John 
Clubb P' dari kedudukannja 

sebagai panglima besar legiur 
tersebut... S3 
“Eden selandjutnja mengata- 

kan bahwa kedudukan para op- 
sir Inggris jang . mengadakan | 
kontrak -dengan . pemerintah 

Jordania akan dibitjarakan de- | 
ngan Jordania, — UP. - Rtr. ' 

  

BABU 7 MARET 1956 
200 JOGJAKARTA 
.06:10 Bonangan Pagi: 14.10 

Hidangan Carry dkk.: 17.00 
Taman Kepanduan, 17.45 Tun- 
tunan Agama Islam utk kanak?, 
18.30 Peladjaran Lagu? Djawa, 
19.15 Penerangan Politik Untuk 
Rakjat, 19.40 Cello Recital: 
20.30 Seni Suara Djawa, 21.15 

Ruangan Djapendi Jogjakarta, 
21:30 Manasuka Utk. Angk, Pe- 
Tah ia Ng Ea . ja ip 

(SURAKARTA 
06:30 Irama - Krontjong oleh 

IKSJ: 13.10 Klenengan dari Pu- 
ro MNy 17.00 Dunia anak2 oleh 
Kanso:.. 17.50. Rajuan . sendja 

oleh Puspa Teruna: 18.15 Ru- | 
angan Angk, Perang, 19.30 
Imbauan - malam. oleh Wati, 
20.30 Irama Indonesia: 21.15 
Wajang Orang. ' Pa S3 

(Siaran A.P. dj, 1815 — 
| 06.30, Rajuan Pagi, 
Trio Nina Kirana: 
juan Siang, 17.00 Taman Kusu- 
ma, 17.30 Sandiwara Radio utk 
anak-anak: 19.30 ,,Tepat- 

Kah mess 5 
121.00 Rudjak Uleg Se- 

  

   

  

   

marangan, 21.15 Krontjong Ma- 
lam, 22.15 Irama Malaya. 

KAMIS 8 MARET 1956 
0. JOGJAKARTA . 

07.30 Pengiring Kerdja, 13.10 
Musik Siang Hari: 14.10 Petilan 
Langen-dr ,»Menak Djinggo 

,.Leno”, 17.00 Gelanggang Ka- | 
“nak? RRI Jogjakarta: 17.45 La- | 

  

“gu? Melaju, 18.15 Pengadjian 
| Al Gur'an 
“dengan Enam Sekawan,” 19.15 
“Tindjauan Mingguan Ekonomi , 

“19.40 Njanjian Seriosaj 20.30 
“0.K “Tjempaka Baru: 21.15 

. Mimbar Islam, 21.30 Motjopat 
Lolek Sonarti 00 

— 06.10 Genderan: 13.10 Konser | 
  : siang, 14.10 Pengantar makan 

Rajuan putri. oleh SKP. Moh.: 
19.30 Imbauan malam: 

Malam manasuka oleh  ROS: 
22.15 Irama Padang Pasir. 
S1 SEMARANG 

(Siaran AP: dj. 18.15 — 1900) 
. 06.30 Irama Pagi: 13.15 Gen 

deran Siang, 17.00 Rajuan Sen- 
dja, 18.15 Hidangan Orkes Dja- 

kad Terr. IV: 19:30 Dari Malu- 
u dan Sulawesi Utara, 20.40 

    

  

   

Malam, 21.00 Mimbar | 
Islam: 21.15 Dari dan Untuk 

    

Pa j PG 

   

| memetjat 

  

   

  

       
       

       
     
      

14.10 Ra-| 

273 20.30 Rajuan 

18.30 Dikala Sendja | 

   
00 Dunia anak?, 17.50 |    

20.30 

          

     

  

   

  

   

dengar: “22.15 Pembatjaan 

diri dari para menteri luar ne- 
1 | geri dari 8 negara anggotanja, 
Ijaitu Amerika Serikat, 

- | geris, Perantjis, Australia, New 
Zealand, Filipina, Pakistan dan 

Ing- 

Muang Thai. . 
Agenda dari sidang ini masih 

| dirahasiakan. 
Oa Dulles tiba. 
Menteri luar negeri Amerika 

Serikat, John Foster Dulles, Se 
| nen pagi jl telah tiba di Kara- 
chi untuk "memimpin delegasi- 
nja. 
'Dalam keterangannja singkat 

kepada pers ia antara lain me- 
Injatakan, bahwa Amerika Seri 

| kat dengan penuh perhatian mc 
| ngikuti. kemadjuan2 jang di- 
| alami oleh Pakistan dilapangan 

| politik ekonomi dan pertahan- 
an. —AFP. 

  

RADJA HUSSEIN SUDAH 
LAMA 

Ingin petjat Djenderal 
Glubb. 

Kolonel Abdel Kader Hatem, 

direktur djenderal kementerian 
penerangan Mesir, menjatakan 
Gi Kairo, bahwa Radja Hussein 

ig- | dari Jordan sudah sedjak naik 

tachta ingin memetjat djenderal. 
John Glubb dari Legiun Arab. 

taraan Iordan. 

lam bulan Agustus 1952, 
tetapi baru memegang kekuasa- 
an penuh sebagai radja sedjak 
berusia 18 tahun, jaitu dalam bu 
lan Mei 1953. — Rtr. - 

  

Seperti diketahui, Radja Hus- 
| sein pada hari Djum'at jl. telah 

Glubb Pasha dan 2 

orang opsir Inggeris lainnja dari 
djabatan mereka dalam keten- 

Radja Husein” naik tachta 
menggantikan Radja Talal da- 

akan 

Memperkuatkan gegindj 

KONP. REGIONAL UNESCO 

Persidangan 
UNESCO (Organisasi PBB un- 
tuk Pendidikan, “Keilmuan dan 

ah resolusi. 

djui dalam. persidangan selama 

konperensi umum UNESCO di 

New Delhi, bulan November 
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regional Asia 

Kebudajaan) di Tokyo telah me 

ngadakan sidangnja jang tera- | 

| chir, sesudah menjetudjui 30 bu. 

Resolusi? jang sudah disetu- 

5 hari ini akan diadjukan kepada 

: PARAMOU NT'S 

P.. ENISTA VISION 

LT yuni Bait! 
JO IRVING-BERUNS "JL. 

|“ AWite Christina 

: 
PRESENTED THROLGH 3 

VISTAVISIO 
manox meruar | HiGa-fiptulY 

  

    
) 

Tak BIN 

! CROSBY " KAYE « CLOONEY 
5. VERA-ELLEN : reciwicoror 
B....DEANJAGGER..o rr 

“netiasts ROBERT EMMETI DOLAN so-ewae MICHAELCURTIZ Sa 

Oanean 881 Maguot Memberi Sogad by Pabe Aren » Wotanfer Ag soeen ni NORMAN # RAT "A as 

NORMAN PANJAMA' ang MEWIN FMANK » A FAPANKGUNT MCTURL PN t— 
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NOISIA VLSIA NOISIA VLSIA NOISIA VLSIA NOISIA V.LSIA ' 

/ 1 / / ! ! ! 1 / / ( / / / / ' ( ' / / ( / ( / ( ' / / / / / | | 

perkuatkan c el. Tua dan muda memakan obat kuat: 
GOLES, tenaganja pasti bertambah lipat-ganda. maen enciano 

    
ja.d. 

pat : x , 

? 1. Saran untuk memperbaiki 

keadaan sosial, ekonomi dan ke 

budajaan dinegeri2 Asia. 

2, Disalah satu negeri Asia 

supaja didirikan sebuah pusat 

studi bahasa Inggris dan Peran 

tjis. AA : 
“8. Supaja dilakukan usaha2 

guna mempertjepat pemakaian 
tenaga atom guna maksud2 jg 
bersifat damai. — Rtr. 

VISTA VISION VISTA VISION VISTA VISION VISTA VISION j 
ea KA aa AAN Pauh 3 MAAN TAN TAPD Sain AA MA Da Ta 2 MY Maa 9 Mr 
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dalam anggautanja jang 

“ Z 
MERE AA MEN) 

  

Goles 

sana ia mendjadi dan kian 

. timbul lagi.     
  

AGEN: 

ENG NJAN HO, Pat   
Goles Lup 

RADJA OBAT : GOLES KIDNEYING TABLETS. 
RADJA OBAT KUAT : 

Kaum prija jang ingin tetap tinggal sehat dan kuat tubuhnya. 
Haruslah selamanja memakan : 

GOLES KIDNEYING TABLETS. 
Mendjaga tubuh tetap tinggal sehat adalah lebih utama dari pada mengabati penjakit. Wa- 
laupun demikian GOLES KIDNEYING TABLETS, untuk menjembuhkan sakit lama dan 

baru, dengan sering pemakaan obat GOLES akan menjegah penjakit huah pinggang, me- 

mw'ihkan kesehatan, membangkitkan nafsu makan. Terutama bagi orang jang selalu le- 

mah dan malas kerdjanja, udah lama penjakit lemah itu, seperti: pusing Kepala, Suka 

: Lupa, Pinggang pegal, kerdja lekas tjapai, Pikiran kurang terang, 

Han GOLES. KIDNEYING TABLETS, dapat menolongi menghilangkan penjakit? 
: hingga achirnja berbaiki mendjadi orang jang selalu sehat dan kuat tubuhnja. 

(Made in London). 

.. 'GOLES SISTERING TABLETS untuk Wanita. 
- Untuk wanita, menjotjok kedatangan bulan, Hilangkan kepegalan pinggang, 
sing,kurang darah, mules perut, Kurus lemah, Obat ini kerd 

kurang sehat. : 

5 Sering membeser karena mimpi adglah penjaki 
bagi kedua belah pihak. 
Karena penjakit demikian bisa men 
dan serta menggampangkan kedatangan penjakit2 lain. 
NER TABLETS dengan sekedjab mata dapat menghilangkan kebiasaan itu. 

Brainer Pills 
« : (OBAT MENGUA TEKAN OTAK) 

Manusia OTAK-lah jang terpenting sekali, ialah penerbit segala pikiran: 
“dan djuga penjimpan ingatan. Kepintaran atau kebodohan sesuatu orang ' 

itu sangat bersangkutan dengan otaknja. Kian sehat otaknja kian bidjak- 
tadjam pikirannja. 

»GOLES BRAINER PILLS” diperbuat dari ramuan2 obat jang paling baik 
untuk menjehatkan otak, menambahkan kepintaran dan pikiran, 
menguatkan ingatan. Djika dibiasakan memakai obat ini otak senantiasa 

sehat, dan segala penjakit disebabkan oleh kelemahan otak tidak 

Love Friend 
| (OBAT. LUAR). . 

Untuk member kesentosaan dalam rumah tangga. 

Pertengkaran dan perkelahian diantara Suami. dan Isteri, sehingga adalah 
kedjadian jang sangat menjedihkan hati keduanja. 
tsb. itu datanganja dari lantaran kurang kuat. 
Kedjadian dem kian itu kini bisa dihindarkan atau didjauhkan dengan mem- 
biasakan memakai ,LOVE FRIEND” Obat jang telah menolong beribu-rihu 

kelamin hinggadapat mereka hidup jang sentosa dan berbahagia, 

TEK AN TONG, Patii nan 8! — Jogjakarta. 

: IJAP jinan 75 — Jogjakarta. 
Bisa dapat beli di TOKO OB AT seluruh INDONESIA. 

UNTUK LELAKI. 

ja dengan otomatis berdjalan 

uliner Tablets 
“- (OBAT BESER) 

gurangkan darah dan melemahkan ba- 

suka marah, darah 

tersebut 

Kepala pu- 

jang  membahajakan 

GOLES  LUPULI- 

serta 

  

  . akan 

Kebanjakan kedjadian 

  

  

  

“Diantara resolusi? tadi terda | ? 

    

  

Pentj abutan iklan. 
Dengan ini, iklan saja tgl. 5 Maret 1956 saja tjabut kem- 
bali, dan kesalahan? saja pada iklan? jang lalu djuga telah 

saja akui. Saja minta ma'af se-besar?-nja dan telah di- 
maafkan oleh jang berkepentingan. 

Selandjutnja segala persoalan telah kami selesaikan atasda- 

sar kekeluargaan jang memuuskan kedua belah pihak. ' 

Mengetahui : 
Drs. KOESWOLOGITO. ADJISOEDARMO. 

  

  
GELI ESSSSESIIII 

    

  

Seonkkaalah Plak jang paling baik. 
Bisa dipesan ,,VIOKY IV” 1956. Hanja harga Rp. 3.900,— 

Spedamotor jang telah terbukti terbaik, terkuat / termurah. 

Harga Rp. 4.390,— H.M.W. TRAVELLA 1956 

dengan telescoop muka dan belakang, model terbaru, dgn. 

Tya u Toko ,,IMEXI" 
PERSEDIAAN : Tugu Kidul 29 — Telp. 600. 

Mesin Djahit Linda Samudra @.L.L, Kreidler K S1, 

Mobylette 1956, B. M. W. dgn. origineel zijspan, Norton, 

Mobiel Zephyr Six 1953 dan lain-lain, 
  

  

LUXOR:- 
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MALAM INI suatu film RRT. (Tiongkok) 

»FUNG SoOU” 
(PANENAN BARU) : 

Mempertinggi hatsil pertanian jang: dipimpin oleh ' . 

CHEN CHU YUAN. 

DJAM : 17 — 19 — 21. — Segala UMUR 

UTJAPAN TERIMA KASIH 
Dengan ini kami menghaturk im banjak terima kasih ke- 

pada Sdr.2, Sobat-andai jang telah ikut menjatakan ber- 

duka tjita serta bantuan, sumbangan berupa apapun djuga,: 

Lian, — Karangan bunga pala waktu meninggalnja isteri 

kami : 

Ni. LIE BOEN YOEK (Liauw Jeng Yin) 
dan memerlukan menghantarkan pemakamannja, pada tgl. 

28: Februari 1956 jl, dikubutan Sagan — Jogjakarta. : 

' “Hormat kami : : 

Suami : LE BOEN YOEK. : 

Keluarga Paberik ,,TON”. 

TELAH LAHIR 

Anak kami jang pertama - 

Eddy Darmanto 
dirumah kami pada tanggal 6--3-1956 djam 140 malam. 

Atas pertolongan Bidan Sismi Widodohadi dan nasehat? dari 

Prof. Soekiman selama dalam kandungan kami mengutjap- 

kan terima kasih. NN Pe Bei Ga ERP Tan 

S Las Keluarga: Re 

SARDI HADIPRAJITNO 
S3 

Lempujangan Dn. 5/ 245 
| Jogjakarta. 1 

BUKA PRAKTYK:. 

  

SPEC. ASTROLOOG, OCCULTIST, «Lebih 25.th... ber- 

praktek INDOCHINA, MALAYA, NEW DELHI 

Menerangkan segala hal? Penghidupan, - Peruntungan, 

Pertjintaan, Keselamatan 'iang akan datang. » Tanggung 

memuaskan, djuga sedia obat untuk segala penjakit. 

Djam bitjara: PAGI 8 — 1. SORE LAI. 0 

Tidak menerima surat - menjurat, .- : 

“Hafe ,, SARUDA" 
Kamar No. 17 — Jogja. 

  

  

  
“at Ta TE TE Ta Te TE   

Ma NA ET AA TN MEN MET KEL ME Tin MEA NAGA 2 AL Na AMA, 

Occultist ,,Prof. Alahi'" 

  

  
SURAT-2 PUDJIAN 

Dengan djalan ini kita sampaikan kita punja TERIMA- 

'KASIH dan penghargaan tinggi kepada sekalian Tuan2 dan 

Njonja2 jang dengan sukarela telah kirim SURAT2 PUDJI- 

AN tentang kemandjurannja obat2. jang dikeluarkan oleh 

DC PHARMA LTD: Bandung. 

Perlu pula diterangkan bahwa kita tida. muat surat2 pu- 

djian dalam surat2 kabar sebagai alat2 propaganda sebab 

kita pertjaja bahwa obat2 jang mandjur dan.-baik kwalitet- 

nja tiada memerlukan komentar apa2. 

DIRECTOR 

Dr. S.D. CHOHAN 

: i M.D.   
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RADJA OBAT KESEHATAN BADAN 

VIRANOL 
VIRANOL TANGGUNG SEMBUHKAN : 
Segala matjam penjakit seperti : Buah pinggang, Djan- 

tung berdebar - debar, sakit urat2 seluruhnja, otak (brains). 

Ini Pil menambah darah dan Semangat bekerdja. Baik un- 

tuk orang jang bekerdja berat, bekerdja dikantor dan jang 

suka sport, dan kasih kuat semua kelendjar2 disemua ba- 

dan (glends). Alesan penjakit : badan-lekas tjape, makanan 

tidak hantjur, sering marah2. kepala pusing, muka putjet 

kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, 

penjakit pikiran (zenuw) tida bisa tidur, dalam tidur se- 

'ring takut2, sakit pinggang, kurang makan dan semangat 

bekerdja ta” ada, untuk itu kita bikin : PIL VIRANOL 

jang tanggung 100 BERHASIL. 

Harga 1 botol Rp. 20,—. 

Djuga ada sedia lain2 obat jang mandjur. 

Radium Viranol Tonic Pills, menambah darah ... Rp. 30,— 

Pil Istimewa co Kanan ana PA RU akad ee Ha 1, — 

Minjak Istimewa see esensi PENUAAN APA TIA 10, — 

Pi Vifamin | saXivern sekabennenen PENA AA PI PERAN, an 

Pil Wanita untuk wanita tua ..... bihan PAN ear 3.30, — 

Salp 'Tjantik, menghilangkan hitaman - dimuka 

  

panu, kukul djerawat No. 1 Rp.20,— No.2 ,, 10,— 

Blossom Face Cream, menghilangkan noda2 hitam ,,- 15,— 

Sultana Figure Cream, membikin bagus badan... ,, 30,— 

Pujer bikin hitam rambut, tanggung tida Juntur 5 

22 BraM Lies Rp.10,— dan 5 graM cs... An 

No Hair Powder, menghilangkan rambut ............ HO, — 

Minjak pandjangkan rambut, tahan yontok Vihitina. k03 

' Minjak: Telinga, kurang MENJENgJAT oom 10,5 

Salp Wasir (aMbeien) ....oocoo.cooooadk » 10,— 

Salp Exceem untuk kudis, gatal, luka2 10, — 

Pil Diabetes (sakit gula) |... kn 80,— 

Pil Entjok Linu? ......... Bebi BER age Mi San ia 925, — 
Obat 'dikirim sesudah terima uang tambah-ongk. kirim 15Y4 

- TABIB MAWN Tamblong 40, Telp. 4941, Bandung. 

1 Djl. Djatinegara Barat 2 C — Djakarta. 

Obat:Obat bisa- dapat beli disemua Toko Obat TIONGHOA 
diseluruh INDONESIA. 

AGEN-23 4 SMA BUNGA 

Toko SOLO, Djl. Sosrowidjajan . No. 5 — Jogjakarta, ' 

Toko Obat TEK AN TONG, Patjinan 81 — , 4 

Toko Obat ENG NJAN HO, IS — $$ 

WARUNG MOELJO, Djl. Judonegaran 17 — 5 

Toko Obat ENG TAY HO, Paftjinan 58 — W 

Toko JUNIOR, Djl, Malioboro 93 — 5 

Zindabad House, Nonongan No, 77 — Solo, 
Toko Obat HOK AN, Djl. Raya 114 — Magelang. 

Toko Obat ENG TAY HO, Pekodjan 101 — Semarang. 

Toko Obat NGO HOK TONG, Gg Pinggir 1 — sh 

Toko Obat SHANGHAI & SINGAPURA 

j : . Pasar Djohar — 3 

Toko Obat A.A. Gang Pinggir 9 2. sj 
UNIVERSAL STARS, Bodjong 6B |". unit 

..Toko. HAPPY, Alun2 15 — Kudus, ....., 
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—. PENGUMUMAN 
Diberitahukan kepada Chalajak Ramai, bahwa pada hari 

— Saptu, tanggal 10 MARET 1956 (Miradj Nabi Muhamad 
5.a.W.). 

Bank Indonesia 
Bank Negara Indonesia 
Bank Soerakarta M.A. B. 

Indonesian Banking Cor- 
poration 

ditutup untuk umum. 
112-3 

MA MU LL Ta MAL Ta PT LL TE LL LL TE EA 

UNDIAN UANG BESAR 
JAJASAN DANA BANTUAN 

BULAN APRIL 1956 (IV) 

Sebesar Rp. 4.500.000,- 
Terbagi atas.450.000. Surat. Undian & Rp. 10.— jang berno- 
mor 10.001 sampai dengan 460.000 dan selembar Surat Un- 

dian terbagi lagi atas surat? Undian seperempat Rp. 2,50. 

  

  

| Djumlah HADIAH besarnja Rp. 2.250.000,— jaitu : | 
| 1 Hadiah dari Rp.150.000,— - Rp. 150.000,— | 
| beras pn 125.000,— 2 M5000:— | 
| na pn 115-000, — e 75-000,— | 
| 8... pn 50.000,— 2 150.000 | 
| At Na Dah 4 5100.000,— | 

| 30, pn OMOO,— “,.  300-000,— | 
| 60... nm. 5:000,7— »... 300.000,— | 
| .150 am 1.000,— » 150.000,— | 
| 800 ,, Gn 500,— A3 aoaooo 
| 2000. ,, rr 250,— ». 500.000,— | 

| : | 
| ! ' 8050 hadiah ' Djumlah Rp. 2.250.000,— 

L 5 1 

MULAI PENDJUALAN PADA TGL. 3 APRIL '56 
1. dengan pembajaran tunai pada tjabang - tjabang. 

BANK RAKJAT INDONESIA. 

di: Bandung, Tjirebon, Tegal, Semarang, Jogjakarta, Su- 

rakarta, Kediri, Surabaja, Malang, Djember, Tandjung - 
| karang, Palembang, Padang, Sibolga, Medan, Pontianak, 
Bandjarmasin, Makassar, Menado, Den Passar dan un- 

tuk Djakarta di Djalan Tanah Abang Barat No. 2. 

2. dengan memesan liwat poswessel kepada tjabang? Bank 
Rakjat Indonesia tersebut diatas dengan tjatatan, bahwa 

poswessel utk. Djakarta harus dialamatkan kepada Bank 

Rakjat Indonesia Djl. Kunir No. 5 Tromolpos No. 704 

Dak. Djakarta- Kota. (Tidak kepada tjabang B.R.I. di 

Djl. Tanah Abang III No. 4 Djakarta Gambir), 
Seorang atau sealamat maximum 10 lembar. 
Tiap lembar atau seperbagian harus ditambah Rp. 1,— 
untuk ongkos kirim dan bea administrasi. 
(minimum ongkos kirim Rp. 2,—). 

Djika djumlah surat undian jang disediakan untuk diki- 
rimkan telah habis terbagi semua, maka poswessel jang 
diterima sesudah itu dapat ditahan untuk undian uang 

jang berikutnja, tetapi demikian ini dilakukan menurut 

pertimbangan Bank Rakjat Indonesia. 

4. PENARIKAN DI DJAKARTA PADA TGL. 26, 27 dan 
30 APRIL 1956. 

Dilakukan dihadapan Notaris R. M SOEROJO, ketjuali 
djika tanggal ini dipertjepat oleh Menteri Sosial. 
Djika surat? undian tidak terdjual habis, maka hadiah? 
akar dikurangkan menurut perimbangan. 
Diminta perhatian bahwa daftar penarikan dalam surat? 
kabar tidak boleh dianggap sebagai daftar resmi. 
Daftar? penarikan jang resmi dapat dikirimkan oleh 

Bank Rakjat Indonesia dengan pertjuma atas permintaan ' 
dengan surat atau kartupos, 

& 
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Untuk menjembuhkan penjakit kotor jang sudah lama 

atau baru. Penjakit ini didjadikan oleh baksil2 namanja Go- 

nokokan jang lekas suka menjerang sel-sel dan kalendjar2, 

menimbulkan lain rupa2 penjakit seperti Entjok dan sakit 

tulang2 djantung berdebar2 dan kotor. darahnja. Maka ke- 

lemahan umum terdjadi. GONOCIDAL ditanggung sembuh- 

kan penjakit ini segera dan basmikan kutuh2. 

Harga 84 Rp. 20,— 

ASTHMA CURE 
Untuk sembuhkan penjakit dari pipa2 angin dan paru2 

seperti Bengek, batuk kering | basah, banjak slijm| riak dan 
batuk darah dan sesak napas. Harga .......... uh 
SEXALIN untuk wanita jang sakit kotoran Rp. 20,— 
SEXAN OL - Untuk laki2 jang lemah badan ana 
'APHRODIN, Untuk oba Iuar serecocoororo.. 2 10, — 

' CLEANSING CREAM Untuk bersihkan paras 
muka dan hilangkan make-up 9 10 — 

“ SPROSSEN-CREME Untuk hilangkan tanda2 
hitam, merah atau kuning dimuka atau 
dilain bagian badan : Soe 

DC CREAM Untuk kekolotan panu2 dan kuk:i Ih 

BARYLTINE Umtuk tumbuh rambut, tjegah 
rontoknja dan bikin kerinting, kilap dan rapi ,, 10,— 

.NO-HAIRPOWDER Untuk hilangkan rambut NO pala 

ATOM HAIRDYE Untuk menghitanikan rambut 
putih., Tanggung tidak luntur dan istimewa 
kwalitetnja. 3 Gr. Kp. 10,— 5 Gr, Rp. 15,—, 
10 Gr. Rp. 25,—, 1 pak Rp. 5,—. 

DC PHARMA LID. 
BANDUNG — DJAKAKTA. 

Agen? di Djawa Tengah : 

Toko Pakistan Tugu Kulon 465, Tako obat Tek An Tong, 
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 Pekodjan 
BEMATANG, uk ena 

Sa 

bin sakoliwaskka Balkjat?" AM6L | KEL LA | d2, 

Name Ie Sai : # snasitabia 
Aan yag Menata Pa pa pan HA 4 Mn naik 

! ya wajan F Be BA AB ka Li s 6     
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