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ACHMAD HUSEIN DAN 
BARLIAN TAK DATANG 
Presiden Sukarno dalam ke- 

Gudukannja selaku Panglima 
Tertinggi Angkatan Perang 
akan memberikan amanatnja 
dihadapan Panglima2 se-Indo- 

nesia jang berkumpu di Dja- 
karta untuk mengikuti rapat di 
nas dengan pimpinan Angkat- 
an Perang. , 
'Menurut keterangan2, rapat 
nas tersebut akan dimulai 
iw 'at ini besar kemungkinan 

SMakuk: — di Istana Dja- 
: man se.an selaku 
» —uglima ggi akan ber- 
hadapan langsung dengan Pa- 
nglima T.T. serta mengutjapkan 
pmanatnja. 

Husein dan Barlian 
5 tak datang. 

“ “Dalam pada itu menurut RD 
semalam, Komandan Daerah 
Militer Sumaters Selatan Over- 

ste Achmad Husein dan Pd Pa- 
nglima TT II Overste Barlian 
tidak datang hanja akan me- 

ngirimkan wakil2nja. Apa se- 
bab2nja tidak didjelaskan da- 
lam berita jtu. ' 

  

JSAHA2 MEMPERTEMUKAN 
SUKARNO - HATTA 

Ruslan Abdulgani kemarin 
siang dulu atas panggilan Pre- 
siden Sukarno mengundjungi 
Istana Merdeka dan mengada- 
kan pembitjaraan2 dengan Pre- 

siden. Sebelum itu paginja Rus- 
lan Abdulgani menemui Wakil 
KSAD Gatot Subroto. Kemarin 

ia mengundjungi bekas Wakil 
Presiden Mohammad Hatta. 

Menurut keterangan2, kun- 

djungan2 Ruslan Abdulgani ke- 
pada Presiden Sukarno, Moh. 
Hatta dan Gatot Subroto itu ada 

hubungannja dengan usaha2 utk 
mempertemukan Sukarno 

Dr Sjech H. Djalaludin » 

DAPATKAH DEWAN NASIO- 

NAL DIDJADIKAN SENAAT? 

Anggota DPR Dr Sjech Djala 

luddin mengadjukan pertanjaan 

kepada Pemerintah sebagai be- 

rikut: & 

Bersediakah Pemer h me- 

ngusulkan kepada P esiden Su- 

karno, supaja Dewan Nasional 

jang ditjiptakan Bung Karno, 
dapat berbentuk /berdjiwa atau 

bersifat Senaat ? 2 

Bersediakah Pemerintah me- 

ngabulkan tuntutan Komando 

| TT-VII, seperti jang telah di- 

siarkan itu ? 

widakkah Pemerintah sepen- 

ipat dengan penanja, bahwa 

, Inja peristiwa2 di Sumate- 

"lawesi baru2 ini sebe- re 
na1. a' “ akibat daripada 

tidak -.. lagi kewibawaan 

Kabinet jang sekarang ditam- 

bah lagi dengan keinginan selu- 

ruh masjarakat dan Angkatan 

Perang untuk utuhnja kembali 

Dwitunggal Sukarno - Hatta ? 

Djika tuntutan dari Komando 

wilajah TT-VII tersebut, tidak 

mendapat perhatian Pemerintah, 

dapatkah Pemerintah menduga- 

duga akibat apakah jang mung- 

kin terdjadi ? — Ant, 

  

BUS DAMRI. TRUCK UMUM 
DAN JEEP WEDANA 

Ditjegat dan dibakar 
gerombolan. 

Tiga kendaraan, jakni autobus 

Damri, truck umum dan jeep di 

tumpangi Wedana Karangnung- 

gal. (Tasikmalaja), baru2 ini te 

Jah ditjegat, dirampok dan kemu 

Gian dibakar gerombolan bersen 

djata dekat kampung -Adawar- 

na, ketj. Tjibalong (distrik Ka- 
rangnunggal). 5 

Berapa kerugian akibat pem- 
bakaran bus DAMRI, truck dan 
jeep tsb masih belum diketahui. 

— Ant,   Hatta. — Ant. 
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TJERAMAH VETERAN 

Baru? ini di Garuda 
Sragen diadakan tjeramah veter 
an. diselenggarakan Panitya 
Konggres Veteran Seluruh In- 
'Gonesia Daerah Kab. Srager, 

dan dihadliri Lk. 250 orang. 
| Dalam tjeramah  dikemuka- 

.kan pembahasan Rentjana Un- 
dang2 Veteran setjara luas.. . 

Bureau veteran dibentuk oleh 
Bureau Menteri untuk melaku- 
kan pendaftaran, koordinasi un 
tuk mendjamin veteran, mem- 
persatukan badan2 jang mengu 
rLs veteran. Hak v Da 
“(Ker.y F - : 

RAKJAT TANON MEMBA- 
Ta NGUN DAM 
Tanggal 12 Maret 1957 telan 

dilakukan upatjara perletakan 
batu-pertama oleh Bupati Sra- 
gen dengan diikuti beberapa Ke 
pala2 Djawatan niveau Kabu- 
paten Sragen, pada pembikinan 
»DAM BUDURAN” di kelurah- 
an Kalikobok, Ketj. Tanon, Sra- | 

gen. RA 4 
- Tinggi dam 6 m, mempunjai 

2 saluran (leiding) pandjangnia | 
4 Km. | 

Beaja pembikinan Rp. 248.000, 
didapat dari rakjat sendiri dan 
Rp. 160.000,— sumbangan dari 
Pemerintah. 
Dam itu nantinja dapat me- 

ngairi sawah 1100 Ha dan sele- 
sai dalam 3 bulan. — (Kor), 

  

RAKJAT MEMBUAT DAM 
Penduduk Banjusari, ketj. Wo 

nosegoro, kab Bojolali, telah se 
lesaikan bendusgan jang meng- 
airi sawah 62 ha. | 

Sementara itu penduduk Dam 
pingan dan Djetak telah mem 
'perbaiki saluran jang bobol aki 
bat air bah baru2 ini. — (D). 

MENGHADAPI KEMUNG- 

Adanja bahaja Gunung ' ana 5 daa ung 

Penduduk Djrakah, kerj. Selo, | 
Bojolali, sedang giat menjelesai 

menjelamatkan  dirinja  dfika 
nanti gunung Merapi sangat 

membahajakan, Penduduk dari 
8 pedukuhan nanti dapat mela- 
Juj djembatan tsb. — (D). : 

SALURAN AIR MINUM 
Penduduk Gebjok, ketj. Selo, 

Bojolali, telah' selesaikan salur. 
-an air minum “pandjangnja '3 
km, Ongkosnja Rp, 17.000,— 
Rakjat hanja dapat kumpulkan 
Rp. 9.000,— kekurangannja di- 
Mala kepada pemerintah 

'BANDJARNEGARA 
“DITANGKAP KARENA 

SIMPAN PELURU 

“Jang berwadjib di Bandjarne 

gara, telah menangkap sir. Sis 
woprajitno, penduduk Putjang 
Katj, Bawang, karena waktu ru 

njimpan peluru karabyn kaliber 

Ipjumbleng 

   

     

       
7,7 mm satu peti berisi 711 bu- 
tir Peluru itu, semula ditanam 

dikebunnja. Pada suatu hari ia 
menjuruh orang untuk men- 
tjangkul kebunnja. Oleh jang 
mentjangkul, kuburan peluru 
itu diketemukan kemudian dise 
rahkan dan disimpan sdr. Sis- 

woprajitno. 

Beberapa hari kemudian, jang 

mentjangkul tadi lapor kepada 

jang wadjib di Bawang dan se- 
terusnja dilakukan penggeledah 
an serta penangkapan. Dalam pe 
meriksaan pendahuluan sir. Sis 
woprajitno mengakui terus te- 

rang menjimpan peluru tetapi, 

katanja, lupa melaporkannja. 
Dari mana dan apa latar bela 
kangnja masih dilakukan pengu 
sutan, sebab peluru2 tadi masih 
dalam keadaan baik, Sdr. Sis- 
woprajitno bekerdja sebagai Gu 

ru Agama pada SR VI Blater 
dan mendjabat penulis dari sa- 
lah satu Partai Politik. — Kor. 

TJILATJAP 
81 ORANG SIAP UNTUK 

TRANSMIGRASI 
Di Balai desa Tjimanggu, Ketj 

Madjenang, telah diadakan pe- 
meriksaan terhadap kesehatan 
sedjumlah 81 djiwa dari 57 ke- 

pala somah jg akan berangkat 
kedaerah transmigrasi. 
telah siap untuk transmigrasi 

: Kalimantan, tinggal menunggu 
ketentuan waktu dari jang ber- 
wadjib sadja, — (Kor). : 

GEROMBOLAN 

22.00, desa Keleng Ketj. Kesu- 

TII bersendjata api. Lurah Ke- 
leng, Radimin Hadiwisastro, di- 

kan kembali. 

Dalam pada itu, 

habis2an. Kerugian belum dapat 
diketahui, korban manusia tidak 
ada. : 

Pagi harinja, oleh pendjaga ke 
dan 

kan 2 djembatan dalam usaha | hasil operasi tersebut belum dju 
amanan diadakan operasi, 

ga dapat diketahui, — (Kor). 

DI NUSAKAMBANGAN 

|ummat Kristen setempat 

latjap. 

raan. Susunsn pengurus geredja 
Sbb.: Ketua sdr. B. Palakua, 
Penulis /Bendahari Sdr. H. Su- 
pit, Anggauta sdr. O, Saherti- 
an, Madjelis geredja sdr.2 Im.   mahnja digeledah ternjata me- Pantow dan A. Thomas, (Kor). 

  

Mereka 

LURAH KELENG DITJULIK 

Malam Minggu jl antara djam 

gihan, diserbu I.k. 10 gerombolan 

tjuliknja, tapi kemudian dilepas 

56 rumah 
penduduk desa tersebut digarong 

PENABISAN GEREDJA BARU 

Tg. 10 Maret djam 08.00, di 
(Nusakambangan j, 

diadakan upatjara penabisan ge 
redja baru, dikundjungi I.k. 200 

dan 

para undang”n, a.l. Direktur Nu. 
sakambangan dan Wakil Pene- 
rangan Agama Kabupaten Tji- 

'Geredja ini mulai dikerdjakan 
dalam April 1955, selesai Pebru- 
ari 1957, ongkosnja Rp.75.000, — 

|jang Rp.6.500,— didapat dari $o- 
5 kongan djemaat Protestan, la- 

tinnja dari Djawatan Kepengja- 

Untuk 

     

PRESIDEN / PANGLIMA TER- 

TINGGI SUKARNO 

Aa Aksi subversief masih 

meradjalela 

PERTENTANGAN ANT 

MERADJALELA, DISUSUL 

KAN SELURUH NEGARA 

SELURUH KEKUASAAN J 

SEGENAP 
JAT PADA UMUMNJA. 

SELANDJUTNJA   
DJUANGAN 
AGUSTUS 1945. 
DEN /PANGLIMA 

Seterusnja tertudju kepada 

segenap alat2 negara Gan rak- 

jat umumnja ditegaskan, bahwa 

pernj:taan darurat ini bera:ti 

soal hidup atau mati bagi nega- 

ra. Send:2 negara. Serta negara 

kesatuan. Dan chusus kepada 

segenap Angkatan Perang dite- 

gaskan tanggung djawab negara 

dikuasakan Angkatan Perang. . 

Dalam hubungan ini kemudian 

Panglima Tertinggi itu membe- 

rikan instruksi kepada segenap 

anggauta A.P. dan alat2 negara 

umumnja, dari tingkatan tinggi 

sampai kepada tingkatan bawa- 

han, maksudnja, bagaimanapun 

djug. djanganlah mereka ada- 

kan atau kerdjakan perubahan2 

susunan ketata-negaraan, djus- 

tru kita sedang susun kembali : 

djangan adakan instansi2 baru 

disamping instansi2 jang ada 

dan sjah, djangan  memboros- 

kan tenaga dan keu:ngan nega- 

ra, djustru kita sedang melak- 

sanakan pembangunan , bertin- 

daklah tegas dan bidjaksana ke- 

  

SIDEN /PANGLIMA TERTINGGI SUKARNO 

ANGGAUTA ANGKATAN PERAN 

DALAM AMANATNJA ITU DITEGAS- 

KAN, KITA HARUS BERSATU UTK SELESAIKAN BEVOLU- 

SI KITA JG BELUM SELESAI! INI. 
KAN KEMBALI PERSATUAN DAN PERDAM-.i 

NAL, KITA HARUS LINDUNGI DAN TEGASKAN 

.RAKJAT BERDASARKAN 
MAKA UNTUK ITU SEMUA 

Ha TERTINGG! SELANDJUTNJA 

“kus AR GHORMATT SENDI? Pen TATA-TERTI! 

GARA HARUS KITA DJUNDJUNG 

    

 bentu 

| KEMARIN, 

|JTU ADA MEDEFORMATEUR, 

Semula diminta Ki Sarmidi 

Mangunsarkoro mendjadi mede 

formateur, tapi ia menolak de- 

ngan alasan ,terlalu berat tu- 

gas itu”, et 

Medeformateur Subandrio 

akan djadi perdana menteri me   
Kita harus tegakkan kembali perdjuan 

ASA INI MAKIN MENGHEBAT. 
EKUASAAN DIDAERAH2, DJIK ARA KITA SAMA KITA DEW 

PERISTIWA? PENGOPERAN & 

ARKAN BEGITU SADJA, MAKA SENDI2 NEGARA AKAN 

NEGARA KITA AKAN RUNTUH PULA. DALAM PADA Ir 

TELAH SERAHKAN MANDATNJA KEPADA 

AKAN MEMBAWA NEGARA KEDALAN K 

    

   
      

   

       
   

        

      

      

KITA HARUS TEGAL- 
AN NASIO- 

  

PR 
, KATA 
JA, KITA 

   

DEMIKIA 

DJUGA ALAT2 NEGARA DAN PEDJABAT?2 LAINNJA HA- 

RUS KITA HORMATI. 

TINGGI. 

jat dari segala golongan, ting- 

katan dan lapisan. 

Achirnja saja tegaskan kepa- 

da saudara? seluruhnja, bukan 

sekali ini sadja saj umumkan 

keadaan dalam darurat perang, 

tetapi kita sudah pernah alanii 

keadaan seperti sekarang. Dan 

kita selalu berhasil mengatasi- 

nj:. Karena Kita tetap setia 

terhadap negara prokiamasi ki- 

ta. Karena kita tetap menguta- 

makan negara daripada kepen- 

tingan diri sendiri, golongan, 

aliran masing2. Ki ini kita. 

djuga akan berhasil menerobos 

segala kesulitan itu, asal kita 

bertindak seperti dimasa jl, de- 

mikian inti amanat Presiden / 

Panglima Tertinggi semalam. 

Amanat? GKS. 

Selain Panglima Tertinggi, 

djuga Kepsla2 Staf telah beri- 

kan amanatnja djuga masing? 

ditudjukan kepada segenap ang- 

gauta Angkatan Perang dan   dalam sendiri. 

Presiden /Panglima Tertinggi se- 
landjutnja, dengan -berpedoman 

dan berpegangan itu semua da- 

lam tempo jang sesingkat2?nja, 

kita akan selamatkan dan 

amankan negara kita. Ini ber- 

arti, kita akan selamatkan se- 

genap alat2 negara, semua pe- 

djabat2? pemerintahan dan rak- 

Pengumum 
Mengenai 

istana Merdeka oleh Presiden 

selaku Panglima Tertinggi Ang- 

kaian Perang Republik Indone- 

sia telah diumumkan seluruh wi 

lajah negara Republik Indonesia, 

termasuk semua perairan terri- 

torial dalam keadaan darurat 

perang. Keputusan ini mulai ber 

laku pada tg. 14 Maret 1957 pu- 

kul 10.30, Lengkapnja sbb. : 
Keputusan Presiden Republik 

Indonesia no. 40 tahun 1957. 
Kami Presiden Republik Indo- 

nesia 5 : « 

Menimbang : 
Bahwa berhubung dengan ke- 

adaan keamanan dan ketertiban 
umum diseluruh wilajah negara 
Republik Indonesia pada waktu 
sekarang ini, maka perlu adanja 
keadaan darurat perang dalam 
seluruh wilajah tersebut, 

Mengingat : 
1, pasal 129 Undang2 Dasar 

Sementara Repub Indonesia , 
2. Regeling op De Staat van 

Oorlog en Van Beleg (Staats- 
blad 1939 No. 582) sebagaimana 
“telah diubah dan ditambah : 

8, Keputusan2 Presiden Repu-   
Dan dengan demikian, kata | 

PUKUL 10.30 kemarin di-blik 

Angkatan Darat chususnja. 

Dalam pada itu Overste Pir- 

ngadie telah berikan instruksi 

. kepada seluruh anggauta pimpl- 

nan Angkatan Darat didaeran2, 

supaja dalam mendjalankan tu- 

gas berkenaan dengan pelak- 

Sanaan SOB, segenap anggauta 

kesatuan dan keluarganja serta 

rakjat umumnj: didjaga benar2 

keselamatannja. 

an Presiden 
Tem un 

Indonesia : 

a) no. 174 tahun 1952 tg. 30 

Djuli 1952 : 
b) no. 176 tahun 1952 tg. 30 

pjuli 1952 , : 

c) no. 3 tahun 1955 tg. 6 Dja- 

nuari 1955 : 1 

d) no. 200 tahun 1956 tg. 23 

Desember 1956 : 

e) no. 201 tahun 1956 tg. 29 

Desember 1956 : 
£) no. 9 tahun 1957 tg. 24 Dja 

nuari 1957, 

Memutuskan : 
: Menetapkan : 

1. Dengan mentjabut keputus 

an2 kami: 2 

a) no. 174 tahun 1952 tg. 30 

Djuli 1952, 
b) no, 176 tahun 1952 tg. 30 

Djuli 1952, 
c) no, 3 tahun 

nuari 1955 , 

d) no. 200 tahun 1956 tg. 23 

Desember 1956 , 

e) no, 201 tahun 1956 tg. 29 

Desember 1956 
£) no, 9 tahun 1957 tg. 24 Dja 

1955 tg. 6 Dja- 

       

    

KAS DUTA BESAR INDONE5 

KOU, JANG KINI MENDJAB AT 

RAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI. 

SAJA. KEADA 

ERUNTUHAN. B 

DALAM KEADAAN DARURAT pi » X 

TG MELIPUTI SELURUH WILAJAH NEGARA KITA, 
0 

an ena KEMARIN MALAM DALAM AMANATNJA, JANG DITUDJUKAN 

& CHUSUSNJAWALAT? NEGARA, PEDJABAT?2 PEMERINTAHAN
 DAN RAK- 

          1957 : " 

he Fit Ar tadannsirk se 
An peluit? 
  

  

  

MALAM 

SEKRETARIS DJENDE: 

Sampafdjam 1 tadi malam, 

ada beh'tapa rentjana menge- 

naj usaha pembentukan kabinet 

baru. Satu diantara rentjana2 

itu ialah: formateur Bung Kar- 

no sendiri, dengan medeforma- 

Ke luar negeri. 

A KESEMUANJA ITU 

ur dr Subandrio. 

Kepastiannja jg. positif akan 
diperdapat siang ini. — 

di menteri ialah nj. Pudjobun- 
toro (sosial), dr Hardjowinoto 
(dari Djawa Timur). Tokoh2 
muda akan diambil, demikian 

juga dari daerah2. 
Dalam rapat para panglima 

se-Indonesia jang akan dimulai 
hari ini di Djakarta, akan bisa 

direroleh gambaran jang lebih 

ajelas tentang kabinet baru ini, 

jang diharapkan djadi zaken- 

kabinet. — Demikian wartawan 

spesial ,,K.R.” jang memperoleh 

keterangan dari sumber2 jang 

dekat istana dari Djakarta. 

  
INDONESIA DALAM S.O.B. 

gan berdasarkan proklamasi 1945 
SUBVERSIF TETAP AKSI 

DIBI- 

RUNTUH. KEWIBAWAAN NEGARA AKAN RUNTUH. DAN 

HARI KEMIS KABINET UNTUK KESEKIAN 

NEGARA KRISIS DAN 

KALINJA 

GENTING. KEKOSONGAN 

UNTUK SEMENTARA 
N 

t 

BIRD ASARKAN ITU SEMUA, MAKA SAJA TELAH UMUM- 

IRANG (DALAM KEADAAN SOB). 
ADA PADA SAJA, DEMIKIAN PRE. 

KEPADA 

  
  

'keadaan darurat Perang. 

“TI. Keputusan ini mulai ber- 

Ditetapkan di Djakarta pada 

ggal 14 Maret 1957. 

ssiden Republik Indonesia, 

da Sukarno, Perdana Men 

serangkap menteri Perta- 

anan ai demisioner ttd. Ali 
Sastroamidjojo. 

Presiden mengumumkan kepu 

tusannja ini dengan didampingi 

oleh Ketua Mahkamah Agung, 

PM merangkap menteri Perta- 

hanan ai Kabinet Demisioner 

Ali Sastroamidjojo, Wkl. PM Ka 

binet Demisioner Idham Chalid, 

Kepala2 Staf Angkatan Darat, 

Laut dan Udara, Kepala Kepoli- 

sian Negara, Djaksa Agung dan 

Ketua Parlemen. 

Sebelum Kepala Negara me- 

ngumumkan keputusannja ten- 

tang pernjataan keadaan Garu- 

ku pada tanggal 14 Maret '57." 

rat perang tersebut oleh Presi- 

den dinjatakan, bahwa sesuai 

dengan keputusan jang terachir 

darj sidang kabinet malam dulu 

Presiden telah menerima baik 

penjerahan mandat oleh Perda- 

na Menteri. Serentak dengan 

penerimaan kembali mandat ter 

Sebut oleh Presiden dinjatakan, 
bahwa para menteri dari Kabi- 

net Ali-Idham telah demisio- 

ner, Kepada mereka telah di- 

minta oleh Presiden agar tetap 

mendjalankan pekerdjaannja se 

hari2 sampai dapat terbentuk 

dan dilantik Presiden kabinet 

baru. 3 

Presiden Selandjutnja menjata 

kan harapannja, bahwa bermak 

sud selekas mungkin menundjuk 

seorang formateur guna dapat 

membentuk kabinet baru dalam 

waktu jang sesingkat2nja. 

"— RD. 
  

“Perdiandjian Jordania — Inggeris putus 

RAKJAT JORDANIA SELURUH NEGERI MERAJA- 
KAN HARI BESAR NASIONAL KAMIS — 

DJUM'AT & SABTU 

PEMERINTAH Jordania mengumumkan, bahwa hari2 Ka- 

mis, 

merajakan pembatalan perdjandjian Jordania — 5 

akan diadakan yawai? militer, mahasiswa, 

pandu2, polisi dan lain2nja, dan PM Nabulsi serta ke- Pada hari? itu 

peladjar, 
pala staf Jordania akan mengutjapkan 

Menterj negara urusan luar 

negeri, Rimawi, mengatakan 

bahwa dengan berachirnja per- 

djandjian ini, maka Jordania su 

dah melakukan langkah raksa- 

sa, ialah menempuh Nasionalis- 

me Arab, pintu kearah kebebas 

an, persatuan dan keadilan 

sosial. 

Seperti diketahui, perdjandji 

an dengan Inggris itu memung- 

kinkan Jordania untuk meneri- 

ma subsidi tahunan dari Inggris, 

tapi sebagai prestasi balasan 

Jordania harus membolehkan 

angkatan perang Inggris me- 

melihara pangkalan2 di Jorda- 

nia. 
Belum lama berseiang ini di 

tandatanganj persetudjuan anta- 
ra Jordania, Mesir, Syria dan 

S. Arabia, dlm mana ketiga ne- 

gara tersebut belakangan ini 
akan memberi bantuan keuang- 
an kepada Jordania selama se- 

' kurang2nja 10 tahun, 

Inggris tadinja punja pangkal 

an udara di Mafrak, Jordania, 

dan pangkalan armada di Aga- ' 

bah. Waktu Jordania minta per- 

tolongan angkatan udara Ing- 

gris karena wilajahnja diserbu 
Israel, Inggris mendjawab bah- 
wa permintaan itu harus diper- 
timbangkan dulu oleh parlemen 

Ti London, 

Penghapusan perdjandjian itu, 
diumumkan oleh PM Jordania 
Suliman Nabuls: Rabu jang la- 
lu. Dokumen2 dan surit2 jang 
bertalian dengan tindakan ini 
telah ditandatangani dan diper 
tukarkan oleh PM Nabulsi dan 
dutabesar Inggris Charles John 
ston, dalam sidang bersama ke- 
dua delegasi jang telah merun- 
dingkan pembatalan perdjandji- 
an ini. 

Penarikan kembali pasukan2 
Inggris jang ditempatkan di Jor 

  

Djum'at dan Sabtu ini adakah hari? besar nasional, untuk 
Inggris. 

pidato2. 

dania sesuai dengan isi perdjan- 

djian tersebut, akan selesai da- 

lam tempo 6 bulan. Menurut per 

djandjian ini, Inggris bajar sub 

sidi tahunan sebesar kira £ 10. 

000.000 untuk kenerluan2 mili- 

ter Jordania jang bertalian de- 

ngan perdjandjian tersebut. 

Disamping itu, 'ada persetu- 

djuan2 keuangan lainnja, jaitu 

dilapangan ekonomi. 

Achir2 ini diadakan perundi- 

ngan antara Jordania dan 3 Be- 

sar Arab, jang berhasil dengan 

adanja kata sepakat bahwa 3 

Besar Arab akan memberi ban- 

tuan keuangan dan militer ke- 

pada Jordania, hingga memung 
kinkan Jordania untuk melepas 
kan diri dari pasukan2 asing di 
wilajahnja. — Rtr. 

  

HAN SIPIL DAERAH GAZA 
Persetudjuan antara 
Bunche dan Nasser. 

Pembantu sekretaris djende- 
rah PBB Dr Ralph Bunch dan 
presiden Mesir Nasser telah men 

tjapai kata sepakat bahwa Mesir 
akan mengoper pemerintahan si- 

pil didaerah Gaza, 

Bunche dan Nasser pada hari 
tsb. mengadakan pertemuan Se- 
lama 1 djam di Kairo untuk 
membitjarakan krisis . antara 
UNEF dan Mesir. Sesudah per- 

temuan itu Bunche menerang- 
kan kepada pers bahwa pembi- 
tjaraannja dengan Nasser ada- 
lah sangat berguna dan konstruk 
tif. Tetapi Burns tak mau mem- 
beri komentar terhadap hal2 pen 
ting jang dikemukakan dalam 
pertemuan itu. Pertanjaan apa- 
kah UNEF mengoperkan peme- 
rintahan sipil daerah Gaza. ke- 
pada pembesar2 Mesir didjawab 
oleh Bunche bahwa ,UNEF' bu- 
kan suatu pasukan administratif 
di Gaza, 1, UP, 

  
  

Nama? lain jang disebut2 dja 

diturunkan keliang kubur. 

  
Gambar atas : Sebelum ditanam. 

VI di-istirahatkan di Bangsal Kasuwargan Surakarta. 
Gambar bawah : dengan katroi peti djenazah dengan chidmat 
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IRI FORMATEUR? 
(.zakenkabinet 

Subandrio djadi mede-formateur 
TOKOH MUDA & TOCOH DAERAH IKUT ari 

DALAM KABINET 
DENGAN INTERLOKAL 13TIMEWA TENGAH 

WARTAWAN SPE SIAL ,K.R.” MEMBERITAKAN 

DARI DJAKARTA, BAHWA BJNG KARNO SENDIRI AKAN 

MENDJADI FORMATEUR KASINET BARU. DISAMPING 

JAITU DR SUBANDRIO, BE- 

IA DI LONDON DAN MOS: 

peti djenazah Almarhum P.B. 

(Gambar: Fahmi). 

  

KOMUNIKE TERACHIR SEATO: 
    

    

MESIR OPER PEMERINTA-j 

bah besar”. 

bersendjata. 

Dikatakannja, bahwa djika ka 
um komunis telah memilih utk. 

melakukan penindasan sebagai 

taktik tidak dengan alat2. mili- 

ter pada dewasa ini, itu tidak 

berarti mereka tidak akan ber- 

usaha mengeksploitasi tiap ke- 

jemahan dari kesiapan militer 

Seato, 

Lebih landjut dikatakan, bah 
wa ,kerdjasama jang erat an- 

tara kekuatan2 dari negara2 
anggota telah dibantu oleh la- 

tihan2 jang realistis jang diren- 
tjan:kan oleh para penasehat 

Seato”. 
Ditambahkannja: ,,Para men- 

teri pertjaja, bahwa walaupun 
antjaman militer jang lang- 

sung terhadap perdamaian di 
Asia Tenggara telah berkurang, 
namun kekuatan komunisme in 

ternasional masih bekerdja ba- 

gi tudjuan terachir untuk me- 

nguasaj dunia”, 

Akan didirikan kantor 
perentjana militer tetap. 

Sebagai suatu hatsil dari pe- 
kerdjaan para penasehat militer 
Seaio pemerintah2 negeri2 Se- 
ato kini telah sefaham menge- 

nai sifat dari antjamin kaum ko 

munis didaerah Seato dan ber- 
sepakat mengenai tindakan2 mi 
liter jang perlu diambil guna 
menghantjurkannja. 

Rentjana militer adalah ren- 

tjana jang akan terus menerus 
dilakukan dan akan dibantu 
oleh sebuah kantor ' perentjana 
militer tetap jang akan didiri- 
kan di Bangkok (Muangthai), 

dengan staf mewakili semua 
negara anggota, 
Komunike tadi mengatakan, 

bahwa karena bertambah besar 
nja kekuatan Tiongkok dan Viet 
nam Utara, maka Seato tidak 
dapat mengendorkan kewaspa- 
daannja dan harus 'memperta- 
h:mkan kapasitetnja guna men- 

tjegah dan memukul kembali 
agresi. : 

Dikatakannja, bahwa ,dalam 

menghadapi antjaman jang ti- 

dak statis itu, negeri2 Seato de 

ngan usaha2 mereka jang di- 
persatukan terus menerus mem 

perbesar dan. mempersiapkan 
kapasitet mereka untuk melaja 
ninja”, 

Oleh komunike itu dikatakan: 
Dewan Seato pertjaja, bahwa 
antjaman militer terhadap wi- 
lajah Seato ditjegah oleh ada- 
nja Seato dan pertahanan ko- 
lektif jang mewakili anggota2- 
nja”. 

Achirnja oleh komunike itu 
dikatakan, bahwa ,,Taktik2 ko- 
munis telah berubah tekanan- 
nja, dari antjaman kekerasan 
setjara terang2an ke taktik2 jg 
lebih lunak jakni perembesan   
  

dan merongrongi setjara kuat, 

Komunike itu mengatakan, bahwa 
Asia pada hakekatnja jalah suatu front djutaan orang jang 

  

  

,Front# Perdamaian” 'di ASIA 
HAKEKATNJA FRONT DJUTAAN ORA 

BERSENDJATA Tara 
PARA menteri dari delapar negeri anggota Seato telah 

menjatakan dalam sebuah komunike terachir 

rensi mereka selama tiga hari di Camberra, bahwa kekuatan 
» Tiongkok komunis dan Vietnam Utara terus menerus bertam- 

tentang konpe- 

sfront perdamaian” di 

kadang2 disertai dengan penjer 
buan bersendjata”. — Rtr, 

Rentjana 3 pasal Seato. 
Selandjutnja diumumkan ren 

tjana 3 pasa) guna memperta- 

hankan Asia Tenggara terhadap 
,agressi dan subversi komunis”. 

Rentjana ini termuat dalam se- 

buah komunike jang mengata- 

kan, rentjana itu dimaksudkan 

untuk memperkuat kemadjuan 

jang diperoleh dalam memperta 
hankan kemerdekaan negara2 
Asia Tenggara, dengan djalan. 

(1) Terus mempertahankan 
kekuatan negara2 Seato untuk 
menghadapi agressi bersendjata, 

(2) Memperluas program jg. 
mengusahakan pengusutan dan 
pembanterasan subversi jang 
diatur dari luar negeri, dan 

(3) Memadjukan sumber eko 

nomi negara2 Seato, terutama 
sekali anggotanja negara2 Asia. 

Negara2 Asia jang djadi ang 
gota Seato adalah Muang Thai, 
Pakistan dan Filipina. Anggota 
lainnja, seperti diketahui, ada- 
lah Inggeris, Perantjis, New 
Zealand, Amerika Serikat dan 

Australia. — Rtr, 
  

SABTU HAMMERSKJOELD 
KE KAIRO 

Djurubitjara PBB telah mem- 

benarkan bahwa Hammarskjoeld 
bermaksud terbang ke Kairo ha 
ri Sabtu jang akan datang. Te- 
tapi perdjalanan ini bisa diper- 

tjepat atau diundurkan, tergan- 

tung pada keadaan, demikian di 
tambahkannja. — Rtr, 

  

HARGA EMAS 
(Tgl. 14 /3-1957). 

Jogja: emas 22 karat No. 1 
djual Rp. 46,—. beli Rp. 44,— 
No. 2 djual Rp 45,-: beli Rp 43,-. 

Semarang : emas 24 krt djual 
Rp. 49,60: beli Rp. 48,60. Emas 
22 krt. djual Rp. 46,— : heli 

Rp. 44,—. 
Djakarta : emas 24 krt. djual 

Rp. 49,50, beli 48,50. 
Surabaja : emas 24 krt. djual 

Rp. 59,50, beli Rp. 48,50. 
Solo :. emas 22 karat djual 

Rp. 46,—, beli Rp. 44,—. 
Keadaan pasar 'amat rarhat. 

Party besar 

  

Sungguh? terdjadi 
4 Pada petakan kemari 

djenazah almarhum Sasauhunani 
Paku Buwono VI di Imogiri ke- 

marin dulu, Ibunda $. P. Paku 
Alam tjari2 Pak Besut, setelah 
datang, lalu dipertontonkan kpd. 
segerombolan puteri? kraton Solo 
jang kepengin betul lihat bagai- 

mana wudjud Pak Besut jang 

  

obrolannja mereka setia dengar- 
kan diradio Jogja, 

  

PEMAKAMAN KEMBALI RANGKA DJENAZAH 
ALMARHUM SRI SUNAN P.B. VI. 

kosong, Os: 
Toko Emas ,HOK SING”, Jogja : 

Nina Dai dh 
Tea ea 

he taiki 

  

EH



     

    

   

   

    
     

  

   

      

  

1 jang telah 1 Tatu terdjadi tin 2 
an Wilajah setempat ? 

ama. kita beberapa wakcu jang lalu sudah meng- 

  

  

  

  

Ign 
   

    

n cabinet 
| ACHIRNJA An gong Sukarno kemarin 

ukan onesia. | keadaan darurat 
etulnja. djaah sebe- 

beberapa bulan 
1 “dibeberapa daerah untuk 
Bukankah pula pertentangan 

Lini s 

. B 

ana aa Oa ebi Te 
kita sependirian 

na tetap ditaati, 
eat Ma 

Haa Gs Iekas teratasi 
dialami negara dan bangsa kita sekarang 

naa presiden, bahwa kesulitan 
Pen gpaa mesmabatan diri atau 

jang memberontak | 'itu 
kepada pemerintah Ali. Pn /panglima 

dan kini    

ja. 
ana kemarin — 

mu antara Bung 

Gek belad” Ma dalam keadaan 
sdah sebakala. untuk" selekas-lekasnja memben- 

      

  

    

  

  

    

dupnja t 1 
sal, maka atas dasar peri- 
kemanusiaan, maka apa 
PN San Ma 
taan pidana itu hanja didjatuh- 
kan pada mbok Muljo sadja, se- 
dang Pak Muljo jang 
terang mendjadi sum 
ber kedjahatan itu 

  

SIARAN DAERAH 

JOGJAKARTA 
Saja sarankan kepada Djapen 

d Jogjakarta dan RRI Studio 
Jogjakarta, supaja Siaran Dae- 
rah Istimewa Jogjakarta jang 
sedjak dimulai tanggal 15 Pe- 
bruari djam 21.00 dirobah wak- 
tunja. mendjadi djam 20.30 atau 

2045. 

"BIKIRAN PEMBATJA 
tersusul berita2, 

Hor dgan, maupun centraal. 
Hiburan ketoprak pun mendjadi 
vacuum terlalu lama dgn adanja 
perobahan itu, Praktis warta 
berita djam 22.15 lebih djarang 
didengarnja. Seperti diketahui, 

 laing studio tidak demikian, 
Djokoharsojo 

pengingat R.S. Bea Jogja. 

TEMPAT DUDUK Di 
GEMBIRO LOKA 

Tambahnja penghuni Gembiro 
Loka jaitu dua ekor gadjah me- 
nambah, ramainja pengundjung, 
lebih2 pada hari Minggu. Dari 
banjaknja pengundjung tadi dgn 
sendirinja mengurangi tempat 

duduk jang sudah disediakan di 
Gembiro Loka, 
Berhubung dengan itu kami 

"mengharap kepada jg berkepen-. 
tingan agar ditambah tempat 

duduk untuk melepaskan lelah 

dan berteduh. 
5 Mamer Z 

Sindunegaran 38 /2E 
Jogjakarta 

kas ad 
 FNASIB: PEMILIK "RUMAH | 

Memang benar apa jang telah 

dibentangkan oleh sdr. Nj. O. ' 

Prawironegara, Djl. P. Dipone- 
gara 107, Jogjakarta, jang di- 

muat dalam Pikiran Pembatja 

KR. tg. 11 /3-1957. 
Sangat kami sajangkan mes- | 

150, 55 dan 57 Undang2 No. 19/ kipun jang menjewa itu Badan 
ataw Instansi Pemerintah dgn 

pakai perdjandjian dan perba-   - Siaran itu tjukup 15 menit sa- 
Gja, Saran ini didasarkan pula, | 
2 warta berita bahasa Dja- ' 

kembali lagi mendjadi djam 
el 

  

           

  

200. Siaran dirobah djam 22.15 
bih itu sangat djanggal. 

baik sekali buat Wi- | 
ig sedjak djam 19-00 te- ' 

tasan waktu, tetapi sukar pelak 
sanaannja. Kami mohon dan 
mengharap agar jang berwadjib 
memperhatikan soal2 tersebut. 

R.D. Sihkadarman 

Dj. Tang R.S. »Bethesda”, 
No. 8 

Jerjakarta 

inet Kembalikan 
. Mandatnja 

MEN ERI? P:S.l:I. UNDURKAN' DIRI SEBELUM 
5 KABINET AMBIL PUTUSAN 

MENGENAI — dikembalikan- 
nja mandat kepada Kepala Ne- 
gara, lebih landjut dapat Gdika- 

barkan sbb.: Sidang Kabinet 
malam Kemis Kemis, berlangsung sam | 
pai djam 24.00, teiah mengambil 
keputusan untuk mengembali- 
kan maindatnja Mean: Presiden 

Sukarno, . 

Pengembalian mandat.itu di- 
lakukan Perdana. Menteri Ali 
Sastroamidjojo 

10.00 di Istana Merdeka. 

Sementara itu 10 menit. sebe- 

lum Kabinet. "mengambil. kepu- 
tusan. tersebut, Menteri2 PSII 

Marhiban dan. Sudibjo 

te lah mengundurkan diri dari 
Kabinet. 

Perdana Menteri Ali ketika 

ditanja, apakah ia masih sang- 

gup memimpin kabinet lagi an- 
daikata diminta, katakan »wait 
and see”, 

    

Pengumuman resmi jang di- | 
siarkan kepada pers sesudah si. 
dang. Kabinet adalah sbb. : 

L. Komunike resmi. 
mianknik dengan keadaan 

politik dan situasi umum dalarn 
Negara kita pada dewasa ini 

1 

  

ipat Bing DPR tari 
g31 13/2 jang lalu, telah diusa- 
hakan reshuffle setjara integral 
untuk  menjempurnakan dan | 
memperkuat susunan Kabinet, 
supaja dapat meneruskan ke- 
nanang, politiknja untuk 
mu vikan masalah2 jang 

j Jaran bidjaksana,     

Balam pa in “baik ah" 
dansa Jon oleh | 

Kemis djam , 

  

Wakil Perdana Menteri dengan 
“Presiden, dan sudah berkali- 

kali diadakan pula perunding- 

'an2 diantara Partai2 Pemerin- 
tah, akan tetapi ternjata bahwa 
usaha me-reshuffle Kabinet se- 

“bagai tersebut diatas tidak ber- 
(hasil. Maka dari itu Kabinet 
memutuskan untuk mengemba- 

likan mandatnja kepada Pre- 

£ siden hari Kemis tgl. 14 /3-1957. 
Keterangan Marhaban. 

Menteri Muda Pertanian 
Sjech Marhaban menerangkan, 
Menteri2 PSII telah mengundur 
kan diri dari kabinet, karena 
tidak terdapat persesuaian pen- 
dapat mengenai beberapa prin- 
sip terutama mengenai soal 

reshuffle integral. 
“Dapat ditambahkan, sebelum 

kabinet mengambil keputusan 
tersebut, sidang telah dischors, 
dan Marhaban ' pergi menemui 
Dewan Partainja.— Ant. 

  

' MAJOR ANDI JUSUF 
TEMUI KAHAR 
MUZAKKAR 

Kom. Resimen Hasanuddin 

| Major Andi Jusuf 12 Maret jl. 
dari djam 02.00 sampai dj. 05.00 
berhasil menemui Kahar Mu- 
zakkar disalah satu tempat di- 

$ perbatasan Sengkang Bone dan 
dalam pertemuan tersebut se- 

| gala pokok persoalan dibahas 
“| setjara mendalam dan dihilang- 

Ikan segala kesalah pahaman 
serta berhasillah ditjapai 

| dasan unvuk memulai pertemuan 
pendapat hingga ditjapam perse- | 
tudjuan bersama. 
Dengan persetudjuan bersama 

itu Kahar Muzakkar akan me- 
njampaikan hasil pertemuan 
itu kepada seluruh anak-buah- 
nja untuk mendapatkan keten- 
tuan guna merealisir kembali- | 

 Inja. Kahar Muzakkar dengan 
seluruh anak-buahnja ketengah2 
masjarakat. Sulawesi Tenggara 
Selatan — Ant, 

| Rp: 115.572— 
iuran 1,3 sen buat tiap2 rupiah 

ian- 

  

  

| “KONGRES AERO crus 
— NASIONAL 

Tanggal 15, 16 dan 17 Maret 
Jimi di Solo akan dilangsungkan 

| Kongres Aeroclub Nasional selu- | 
ruh Indonesia. 

| Kongres tersebut akan diha- 
|diri wakil2 dari Perkumpulan2 | 
Penerbangan Olahraga diseluruh | 
Indonesia dan dimaksudkan un- 
tuk menjatakan Perkumpulan? | 
"Penerbangan Olahraga jang ada | 
dalam satu Organisasi Aeroclub | 
Nasional, 

“Djuga akan dibitjarakan soal2 
jang mengenai hubungan selan- | 
Gjutnja antara organisasi terna 
but dengan AURI. | 

KONGRES IBRI KE-I 
“RES. 15 

| Malam Kemis jl. di Balai Pe- 

|radjurit Solo telah dilangsung- 
kan resepsi penutupan Kongres 

Ikatan Bintara “Republik Indo- 

nesia (IBRI) Resimen 15, disak | 

sikan beberapa Pendjabat Mili- | 

ter en Pemerintah Daerah se- | 

“Sambutan? diutjapkan , 

oleh Komandan Res. 15, 

| Wakil2 Residen, Walikota dan | 
Ketua DPRDP serta wakil IPRI. 
Kongres IBRI ke-1 tsb telah | 

| perban mengesahkan susunan 
nisasi dan Pengurus Pu- 

| kerdja. — (Kor). 

MAGELANG 
PANITYA PENJELESAIAN 

'PUNTUTAN RAKJAT. 

Oleh Dewan Pemerimtan Dae 

rah Peralihan kab, Magelang, te 

lah dibentuk sebuah  Panitya 

jang anggota2nja terdiri dari 

anggota2 DPDP seksi2 I, Iti 

dan V. Pendirian itu bermaksud 

mentjari “penjelesaian setiara 

seksama mengenai tuntutan rak 

jat desa2 Krogowanan dan Se- 

ngi (Dukun) dan sekitarnja. 
Tuntutan rakjat tsb. jang te- 

lah ditsrima jang berwadjib di 

'kab. Magelang menghendaki, 

agar pada rakjat jang berhak, 

diberikan pergantian uang me 

ngenai tanah2 jang telah di- 

gunakan buat pelebaran djalan2 
gan rusaknja tanaman2 serta 

pergantian kerugian2 tenaga. 

Djuga dituntut adanja batu2 
jang disediakan untuk perbaik- 
an djalan2 ,,Merapi”, akibat2 
'@aktivitet GG. Merapi jang kim 
ternjata mendjadj sarang2  ti- 

kus, dengan harapan, agar pe- 
masangan batu2 itu dikerdj: kan 

seperlunja. — (Kor). 

PURWOREDJO 
KEPUTUSAN? SIDANG 

D. P. R. D. P. 
Sidang ke-6 DPRDP Kab. Pur 

woredjo tgl. 5 s/d 9 Maret jl. 
| (dalam 8 persidangan) mengam 
(bil keputusan2 sbb.: 
Memberi kekuasaan DPD 2 

untuk mengeluarkan uang RP. 
17.500,— guna membeli rumah 
beserta tanahnja didesa Winong 

uatuk Balai Pengobatan /Kcn- 
suitasi Biro. j 
Menetapkan Peraturan Daerah 

untuk melaksanakan pasal 46. 

195€ (Undang2 Pemilihan Ang- 
gota DPRD). 
Menetapkan Peraturan Dae- 

rah tentang tjara mengumum- 
kan daftar tjalon tetap dan daf 
tar terpilih termaksud dalam pa 

sal 84 dan 54 Undang2 No. 19/ 
1956. 
Membentuk Panitia Istimewa 

jang bertugas menjelidiki setja- 
ra mendalam dan membuat sua- 

tu.rumusan jang dapat menam- 
pung suara2 mengenai J.U.B.M. 
(Waktu bekerdjanja harus se- 
lezai sebelum sidang jad). 
Menetapkan anggaran biaja 

Perusahaan Bank2 Desa dalam 
daerah Kab. Purworedjo tahun 
1957 dengan djumlah sokongan 

dan pungutan 

pindjaman selama masa bulan 
September 1955 s/d Agustus 56. 
Menetapkan Peraturan Dae- 

rah tentang pemotongan ternak 

dengan tjatatan DPRD /P mem 
beri mandat kepada DPD /P un- 
tuk mentjari istilah jang tepat 
mengenai nama Kirmister. 

Mengenai laporan tentang ber 

hentinja kereta-api kilat Sura- 
baja — Djakarta p.p. di setasiun 
Kutoardjo diputuskan membuat 
resolusi dan mengirim delegasi 
terdiri dari Sdr2 A.D. Prawiro- 
broto, Samsoel Bachri dan Kjai 
Zahidi Showy dengan tjatatan 
dapat mengadjak fihak DKA se 

bagai penundjuk djalan dalam 
memperdjoangkan  tugasnja ke 
Bandung dan djika perlu ke.Ke 
menterian Perhubungan, 

Menetapkan pembaharuan na 
ma2 djalan dan gang dalam ko- 
ta bi lenenip dan Kutoardjo 

RAKJAT” 

  

WALAMAN 2 
  

. « telah dilangsungkan tjeramah 

P.. 

han makanan oleh sdr, Harsono dimuka para mahasiswa. 
wanita? dari berbagai organisasi, Gambar diatas nampak sdr. 
Harsono sedang menguraikan tentang tjara mengawetkan buah 
djambu klutuk jang banjak mengandung vitamine itu. 

  

      

  

Kemarin pagi difakultas Pertanian & Kehutanan UGM di Sekip 
dan demonstrasi pengawetan ba 

dan 

(Gambar: Tiong). 
  

»Batari” 

BERKENAAN dengan adanja 

Kooperasi Batik ,,Batari” Solo, 
sebagai grossier mori untuk se- 
luruh daerah Surakarta tidak 
dapat memenuhi keinginan? 
dari fihak2 jang berkepenti- 
ngan, fihak ,,Batari” djelaskan, 
sebagai grossier mori tak be- 
da2kan antara semua pengusaha 
batik jang menerima mori dari 
»Batari” » pendjualan mori dila- 
kukan dengan mengikuti tjara2 

induknja, jalah G.K.B.I. 

Mulai permulaan bulan Pe- 
bruari jl. pendjualan morj diatur 
sedemikian rupa sehingga sega- 
la kebutuhan semua pengusaha 

pi, dengan djalan : 

Kepada masing2 pembatik 

mori kwaliteit tertentu (Japan, 
Holland. Prima, Biru, Primissi- 
ma) sebanjak 60x dari djatah 
jang ditentukan. 1 

Tiap2 pendjualan ditutup me- 
nurut habisnja bulan dan dimu- 

lai pada bulan berikutnja dengan 

lum dimulai : para pembatik da- 

membeli habis mori jang telah 
disediakan dan dikerdjakan ha- 
bis sebelum masa 1 bulan, dapa 
minta. kepada Pengurus 'supaj: 

disediakan. Bila pembelian tarni- 
bahan tsb. habis dikerdjakan. 
pengusaha dapat minta legi.ke- 
pada Pengurus dengan tjara 
jang sama. Tiap2 pembelian 
tambahan tidak boleh leibh dari 
60” dari ketentuan djatahnja, 
sedang kawlitet untuk tambahar: 
aksn ditentukan nanti sesusi 
an adanja stok. 

Stok koson g. 

Selandjutnja dikemukakan, se- 

djak bulan Pebruari jl. dan pa- 
da bulan2 sebelumnja ,,Batari” 
tidak pernah kekosongan stok 
mori. Kalau ada kekosongan itu 
terdjadi karena kesalahan tehnis 
Galam soal angkutan. 

Dzlam pada itu diantara para 
pengusaha batik-ada. jang me- 
milih-milih kwalitet mori, hing- 

ga sering terdjadi pengusaha 
batik menunggu beberapa hari 
karena menanti kwalitet mori 
jang disukzinja. ,,Batari” tak 

dapat menentukan kwalitet itu 
.karena hal ini diatur oleh gu- 
dang G.K.B.I. di Semarang. 

  

Gengan perobahan2nja atas da- 
sar hasil pekerdjaan Panitia 

Penindjauan kembali nama2 
djalan, . 

Menjetudjui diadakannja reso 
lusi maksudnja mendesak kepa- 
da Kementerian PP dan K agar 
segera didirikan gedung S.M.A. 
Negeri di Purworedjo. 
atau tidaknja mengirim delegasi 

ke Kementerian PP dan K ter- 

Sdr. Pamoedji. 
Memutuskan memberi kuasa 

djoangkan kepada DPD /P Pro- 
pinsi Djawa Tengah agar Seko- | 
lah Tani 2 Tahun di Purworedjo 

didjadikan Sekolah Negeri, 
— (Kor).     
  

'ketjaman2 ditudjukan kepada: 

pendjualan jang dilakukan oleh 

batik akan mori dapat ditjuki- 

untuk masa 1 bulan disediakan 

pengumumman Pengurus sebe-! 

pat membelinja setjara sekali- 
gus atau berangsur2. : 

Para pengusaha jang telah 

   

    
    

   

     

  

Mp hap. mann lagi se- lp   

    
ra mengisi 1 Me mene jang telah 

Perlu. 

gantung dari taraf penjelesaian | 
ini setelah diperdjoangkan oleh | 

kepada DPD /P untuk memper- . 

djual” mori 
'ikuti tjara GKBI 

KEKOSONGAN STOK MORI KARENA KE- 
Orga | SALAHAN TEHNIS SOAL ANGKUTAN 
sat, A.D.: A.R.T. serta program | 

Persediaan lebih banjak. 

Mengenai pendjulaan mori 
oleh ,,Batari” pada beberapa 
bulan achir2 ini dapat dikemu- 
kakan sbb. : Dalam bulan De- 
sember 1956 telah didjual kepa- 
da pengusaha2 batik di Sura- 
karta sedjumlah 1.497.809 yari, 
bulan Djanuari 1957 : 1.681.509 
yard, bulan Pebruari 1957 : 
1.497.34,50 yard jakni: a. jang 
berdasarkan 60” dari kebutu- 
han 1.204.637,50 yard dan b. 
mereka jang minta tambanan 
292.705 yard. 

Padahal persediaan mori un- 

tuk bulan Pebruari ada 
2.318.823,30 yard, atau masih 
ada sisa 821.480,80 yard. De- 
ngan demikian maka persediaan 
dalam bulan itu lebih banjak 

dari pada jang dibutuhkan oleh 
pengusaha2. — (Kor.) 

  

hewan. 

Beaja untuk pembangunan ru 

mah gadaj baru ini serta peru- 
mahan pegawai sebesar Rp. 1 

djuta lebih, diatas tanah kurang 
lebih 1.000 m2 dan dikerdjakan 
sedjak tahun jang lalu. Bangun 
an rumah gadai ini berbentuk 

baru menurut gambar2 jang di 
buat oleh Djawatan Pegadaian 
sendiri, jaitu lebih praktis, mo- 

dern, tjukup penerangan, kare 
na banjaknja djendela, disertai 
kluis2 jang kuat. Istimewanja 
ialah bahwa para pengundjung 

rumah gadai tidak akan nam- 
pak dari muka gedung, karena 
ditutup. 

Kotagede mempunjai 4 
rumah gadai. 

Dengan dibukanja rumah ga- 

dai Basen itu, maka dalam ling 

kungan Kemantren pamong pra 

dja Kotagede terdapat 4 buah 
pegadaian 'jaitu 2 dari negeri 
dan jang 2 lainnja milik parti- 

kelir. 

Dalam pidato peresmian ru- 
mah gadai itu, Kepala Djawat- 

nerangkan, 

rumah gadai di Basen merupa- 

kan rangkaian dari pembangu- 
nan rumah2 gadai di Djawa Te 
ngah selatan. Ia telah membuka 

rumah2 gadai di Surakarta di 3 
tempat, dan sesudah Jogjakarta 

ini akan dibuka rumah gadai 

Parakan dan Temanggung, dan 

selandjutnja di Kutoardjo dan 
Kroja.   

  

MENGENAI riwajat P. B. VI 
lebih landjut menurut Panitya 
Penjambutan: Djenazah PB VI, 

dapat dikemukakan sbh. : 

““,Sampejsn Dalem Ingkang 
inuhun Kandjeng Susuhunan 

(Paku Buwono Senopati Ing Nga 
Togo Pep ag Sajidin 
Panatagama ingkang kaping 

'VI”, demikian nama dan djuluk- 
an lengkap dari almarhum, di- 
lahirkn malam Achad - Wage 
tg. 10 Sapar tahun Dje 1754, 

Wuku Waringgalit, atau tg. 26 
Apri 1807. Pada saat lahirnya 

diberi nama Bandara Raden Mas 

Sapardan. 
Adalah putra sulung SP Su- 

suhunan PB ke-V dari Ibu Ra- 
den Aju Sosrokusumo, bujut Ka 
den Adipati Sosrodiningrat jang 
dimakamkan di Manggadua, Dja 

  
karta. Setelah ajahanda wafat 
beliau dinobatkan hari Senen 
Kliwon. tg. 9 Suro tahun Dal 

1751 atau 15 September 1823. 
Tepat pada masa itu berko- 

barlah pemberontakan  Pange- 
ran Diponagoro melawan keku- 
asaan “pendjadjzhan Belanda. 
Kandjeng Susuhunan jang ma- 
sih muda usianja itu dan mem- 
punjai tjukup semangat perdjo- 

|angsn, bersikap sympatik pada 
perdjoangan P. Diponegoro, mes 
kipun pada permulaan beliau ha 

nja dapat memberi bantuan se- 
tjara diam2. Rupa2nja hal ini di 
ketahui Belanda, hingga Be'lan- 

da mengambil beberapa tinda- 
kan jang sangat mengurangi ke 

kuasaan Kandjeng Sunan, 
Pada suatu malam beliau itu 

setjara “diam2 meninggalkan | 
Kraton untuk bermusjawarat : 
dengan HP. Diponegoro disuatu i 
tempat didaerah Gunung Kidul 
tentang siasat dan langkah per- 

  
| djoangan selandjutnja. Beliau 
pergi utas undangan P. Dipo- 
negoro. 

Pada orang2 Kraton jang per- 

Iu mengetahui bepergiannja di-   
bertap» di Imogiri dan Mantji- | 
ngan untuk ' memohon supaja 
Permaisuri Dalem Kandjeng Ra- : 
tu Anem, jang kemudian mengi- 

| kuti beliau ke Ambon dianuge- | 
rahi putera laki2. Djadi jang 

| mengetahui maksud bepergian- 
nja jang sebenarnja hanja be- 
berapa orang sadja. 

Tetapi malang, sepab koerier 

katakan Kandjeng Sunan akan | 

Sekedar riwajat perdjuangan 
P.B.s VI 

dari P. Diponagoro jang mem- 

bawa undangan diketahui oleh 
anak Bupati Klaten. - Setelah 
anak itu melihat Kandjeng Su- 
nan djuga menudju ke Selatar, 
maka hal ini dilaporkan pada 
Residen. Segera mohon bertemu 
dengan Kandjeng Sunan-sendiri, 

kamar tidur adalah sebuah ,,zu 
ling” dibawah selimut. Sepasu- 
kan Dragonders dikirim untuk 
mentjari Kandjeng Sunan. Dra- 
gonders mendjumpai Kandjeng 

Sunan jang dalam perdjalanan 
kembali dari bermusjawarah dgn 

P. Diponagoro. Ditawsnlah be- 
liau itu oleh Dragonders dan pa 

da beliau kemudian diberi tahu, 
Pemerintah djadjahan Belanda 

bermaksud mengasingkan beliiu 
ke Ambon, Setibanja di Karta- 

sura beliau tidak di-izinkan lagi 
ke Kraton, melainkan dibawa 
terus ke Semarang. 

Di Semarang menggabungk.n 
diri Permaisuri Dalem Kan- 

Gjeng Ratu Anem dengan putri- 
nja Kandjeng Ratu Timur dan 
berangkatlah ke Ambon. Beliau 

oturun tachta hari Kemis Kl: 
| won tg, 18 Besar th. 1757 atau 
11 Djuni 1829. Setelah 20 tahun 
didalam pangasingan  Kandjeng 
Sunan wafat hari Achad Pon 
djam 5, tg. 12 Redjeb th. Wawu 
1777 atau tg. 5 Djuli 1849. Djaci 

mentjapai usia 43 tahun. Sei2 
lah wafat beliau dikenal djuga 
ne SUNAN BANGUNTO- 
Ok : 

Pada berangkatnja ke Am- 
i bon ditinggalkanlah dalam kra- 
ton Permaisuri Dalem Kandjeng 

| Ratu Hemas, kemudian berganti 
nama Kandjeng Ratu Ageng. 

jang sedang mengandung. Se- 
lahirnja anak itu diberi nama 
Kandjeng Gusti Pangeran Pra- 
buwidjojo, kemudian bertachta 
sebagai Sri Paduka Kandjeng 

| Susuhunan P.B. ke-IX, 

  
  

Rupa2nja hubungan antara 

| Kandjeng Sunan dan P. Dipona- 
| goro tidak putus meskipun ke 

dua2nja telah hidup dalam pe- 
ngasingan. Salah seorang putra 
dari P. Diponagoro diangkar men. 

| aja di putra oleh Kandjeng Su- 
| nan. Putra inilah jang kemudaia:. 
aa aa Astana Ambon sain- 

pai keturunannja sekarang. -— 
It (Kor.) 

an Pegadaian Pusat Achmad me ! 
bahwa pembukaan ' 

tetapi apa jang ia ketemukan di' 

  
  

Rumah gadai Basen dibuka 
PRINSIP KURANG BAIK, TAPI MASIH 

DIBUTUHKAN 

PENGAN mendapat perhatian jang tjukup besar dari pem- 

besar? daerah dan kotapradja Jogjakarta, kemarin siang Ke- | 

pala Djawatan Pegadaian Pusat Achmad telah. membuka dgn. 

resmi rumah gadai negara jang baru di Kotagede dengan diberi 
nama Rumah Gadai Basen, tetaknga in selatan pasar. 

bo 

Djuga di Lamongan Djawa Tpi 

mur dalam minggu depan akan 

dilakukan pembukaan rumah ga 
dai baru. 

Didjelaskan, bahwa walaupun 

dalam prinsipnja djumlah ru- 
mah gadai harus dikurangi, ka- 
rena dapat mengakibatkan me 
rosotnja perekonomian dikalang 
an penduduk, tetapi ternjata pa 
da sa'at ini rumah gadai masih 
dibutuhkan. masjarakat. Rumah 
gadai masih bisa. hidup dan di- 

hari kemudian djika sudah tidak 
diperlukan, 'bangunan2 rumah 
gadai bisa digunakan untuk ke- 
perluan lain, misalnja. 'bank2, 

bank koperasi asrama dll. 

Sambutan? para tamu. 

Sambutan Walikota jang di- 
wakilkan pada KRT Judaningrat 
pada pokoknja menghargai usa usa 

ha pembangunan rumah gadai 
baru di Kotagede itu. Didjelas- 

kan, bahwa prinsipnja Walikota 
kurang setudju adanja banjak 

rumah gadai di Jogjakarta. 
Ketua DPRD “Peralihan DIJ 

Siswosumarto' dalam pada. itu 
mengharapkan agar pembangu 

nan rumah? gadai baru itu di- 

sesuaikan . dengan kebutuhan 
ra'jat. Memberi sambutan dju- 

ga wakil darj SB Pegadaian Jo- 

“jakarta Timur. 

  

ANDJURKAN PRESIDEN 
TARIK KEMBALI 
KONSEPSINJA 

Delegasi K.A.P.I. be- 
rangkat ke Djakarta. 

Kesatuan Aksi Pemuda Islam 
(KAPI) Jogjakarta jang didu- 

kung oleh 17 organisasi pemuda, 
peladjar, mahasiswa dan pedjuw- 
ang2 Islam bekas bersendjata jg 

dibentuk beberapa waktu jl. di 
Jogjakarta, hari Rabu 13 Maret 
jl. telah kirim Delegasi ke Dja- 
karta terdiri dari 5 orang untuk 
menjampaikan pernjataan jang 
telah dikeluarkan baru2 ini ke- 
pada Presiden Sukarno, Bekas 

Wakil Presiden Dr Hadji Mu- 
hammad Hatta, Ketua Parlemen, 
Dewan Pimpinan Party2 di Dja 

- karta jang maksudnja mengan- 
djurkan agar Bung Karno me- 
narik kembali Konsepsinja itu. 

PERKARA PERDATA RUMAH 
NGADIWINATAN 40 

Pengadilan Negeri di Jogja- 
karta — Hakim Mr R. Bam- 

bang Soebekti, Panitera Peng- 

ganti Boediono — kemarin te- 

lah melandjutkan pemeriksaan 

perkara perdata atas gugat pe- 

milik rumah didjalan Ngadiwi- 
natan 40 Khoe Tjay Goan cs jg 

didalam hal. ini memberi kuasa 
kepad: pengatjara R.M. Sosro- 
kusumo terhadap penghuni ru- 

mah tersebut jalah Pengurus 

Masjumi wilajah Jogjakarta jg 
didalam perkara ini diwakili 
oleh kuasanja ialah sdr. Pawi- 
roherdjo selaku wakil pula dari 
pengatjara tergugat Mr HLA. 

Kasmat jang berhalangan da- 

tang. Tuntutan penggugat ke- 
pada Pengadilan Negeri supaja 
tergugat (Pengurus Masjumi) 

karena masuknja didalam ru- 

mah tersebut tiada seizin dari 
pemilik rumah. itu, pula tanpa 

izin dari K.P.J, (Kantor Peru- 
mahan Jogjakarta) supaja dihu 
kum mengosongkan rumah ter 
sebut dengan semua orang2 jg. 

turut tinggal didalam rumah itu, 

pula suraja tergugat  memba- 

jar kerugian kepada penggugat 

sedjumiah Rp. 6750 sebagai 
uang kerugian mulai Oktober 

1949 sampai Djuni 1953 ditam- 

bah Rp. 150 tiap bulan mulai 
Djuli 1953 sampai tergugat me 
njerahkan rumah tersebut kepa 
di penggugat. 

Karena tergugat mau adju- 

kan beberapa saksi, maka si- 

dang selandjutnja diundur sam 

pai tgl 28 Maret jad, untuk 

mendengarkan saksi2 al. Moh. 
Saleh Wali Kota Solo (dulu 
Wali Kota Jogjakarta). 

  

    

Suasana di, Istana P.B. IX dalam Makam Radja" Imogiri pada waktu pemakaman kembali. Mewakik pahlawan Nasidpat Bri Sunan 

hari Rebo tg. 13 Maret jl, Upatjara kebesaran imi diikuti oleh keluarga Almarhum, beserta para Abdidalem, Gambar kiri:   Paku Buwono VI pada 
pemimpin upatjara Kol. Djatikusumo 

Se , menjaksikan pemakaman djenazah, Gambar tengah: para Abdidalem Prabunatan siap MANA bunga, Gambar kanan: dua putri Sola berpakaian 

engan Aa TT jang manis menghadapi lensa djuru portret yes 

|CONVAIR DENPA, 

Maguwo, karena baling2 
satu terherti. 

kanan ang 

Ak & sin aan 
sk Djam 17.00 diruang 1, . i- 
hinggil diadakan pertemuan an 
tara Dekan Fak. Hukum dengan 
para mahasiswanja membahas 
bahasa Belanda. 

k Perskonperensi dengan Pe- 
merintah Daerah di Presroom 
djam 10.00. 

:k Kompetisi PSIM 56/51, 
antara Ps: POP-II lawan Sa- 
trija-II, di  Kridesono,. djam 
16.45. # : 

  

AR — DIA 
KARTA T (LANG. 

Kemarin siang “Convair Den 

  

   

(Pasar — Djakarta setibanja di 
lapangan terbang   g Maguwo me- 
ngalami kerusakan baling?nja. 
Pesawat tsb, ketika sudah naik 

diudara selama 10 menit terpak 
sa turun kembali dilandasan 

jang 
Para penumpang 

dapat meneruskan perdjalanan 
nja sesudah kerusakan itu da- 
pat diperbaiki kembali. 

K.A JOGJA — MAGELANG — 

PARAKAN PP DITAMBAH. 

Mulai hari ini Djum'at 15 Ma 

ret 1957 DKA menambah kesem 

patan lagi bagi para penum- 
pang Jogja /Parakan dengan di 

djalankan lagi k.a. No. 665 K.a. 
jang berangkat dari Setasiun 

Jogja - Tugu djam 10. 30 dan 
datang dj Parakan djam 14.35. 

Ketjuali itu djumlah kereta- 

api ugjuk penumpang Mage- 
lang (Jogjakarta djuga ditam- 

bah dengan k. a. no. 672 jang 
berangkat dari Setasiun Mage- 

lang-kota djam 15.00 dan da- 
tang di Setasiun Jogja-Tugu dj. 
17.15, 

LULUS PGA ATAS I 

Udjian penghabisan PGA Atas I 
(laki2) telah selesai. Djumlah 
pengikut semua 155 orang, ter- 
diri dari 124 murid PGA Atas I 

sendiri dan 31 orang extranei. 
Djumlah pengikut jang lulus 82 
murid PGA Atas I dan 4 orang 
extranei. Mereka jang lulus itu 
jalah nomer : 

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 183. 
19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 
32, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 
48, 51, 52, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 70, T1, 72, 13, 
TT, 19, 81, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 
91, 92, 94, 95, 96, 100, 101, 103, 
104, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 
13, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 

123, 167, 176, 181, 202, 14, 75, 76. 

ATJARA CHATIB DAN IMAM 
SEMBAHJANG DJUAM'AT 
Atjara Chatib dan Imam Sem 

bahjang Djum'at di Masdjid2 da 
lam wilajah Kotapradja Jogja- 

karta pada hari Djum'at 15 Ma- 

ret 1957 telah diatur sbb.: 
Masdjid Besar — Kauman: 

Chatib dan Imam K.H. Muham- 
mad Basjir, Masdjid Sjuhada' — 
Kotabaru : Chatib dan Imam K. 
Jusuf Abdul Aziz, Masdjid Paku 
Alaman: Chatib K. Muhammad 

redjan — Kepatihan: Chatib dan 

Imam K. Muhammad Djindar 
Tamimi, Masdjid Lempujangan: 

Chatib dan Imam K, Muham- 
mad Amrozi Hamidi, Masdjid 
Tagwa. — Suronatan: Chatib dan 
Imam K.H, Muhammad Dimjati 
Dachlan Masdjid Ngadiwinatan: 
Chatib dan Imam K.R. Muham- 
mad Djufri, Masdjid Karangka- 

djen: K. Hadji Abdul Hadi, Mas 
djid Kadipaten — Dalam Be- 

teng: Chatib K, Muhammad Dja' 
fardan Imam K. Afandi - Kadi- 
paten, Masdjid Langenastran — 
Dalam Beteng: Chatib K. Mu- 
hammad Sjamsul Bahri dan 

Imam K. Hadji Buchari, Masdjid 
Tagarruba' — Prawirodiredjan : 
Chatib dan Imam Wakil Senat 
Mahasiswa PTAIN, Masdjid Blu 
njah: Chatib dan Imam K. Mu- 

hammad Thajjib Masdjid Sang- 

gerahan — Batjiro: Chatib dan 
Imam K. Andi Lalo /Waswas 
(PHIN), Masdjid Demangan : 
Chatib K. Asrar Sjarbini dan 
Imam K.M.R. Amin, Masdjid 
Dongkelan: Chatib dan Imam. 
K. Muhammad Katsir, Masdjid 

Tawangsari: Chatib dan. Imam 
K. Muhammad Muhary, Mas- 

djid Mr H.R.A. Kasmat — Gan- 
dekan Lor: Chatib dan Imam 
K.H. Muhammad Chalil, Masdjid 
Madrasah Mu'allimin Muhamma 
dijah — Djl. Tamansari: Chatib 
Peladjar Mwallimin dan Imam 

K, Hadji Djazuli, Sembahjang: 
Djum'at dalam Rumah Pendjara 
Wirogunan: Chatib dan Imam 
K. Rachmat Kasim. : 

Sembahjang Djum'at hari ini 
disiarkan langsung oleh RRI Jo 
gjakarta dari Masdjid Sjuhada' 
— Kotabaru, pembatja Al @ur- 
'an sdr? Mazid Effendi, Fauzi 
Muhanna, Hajatullah Hasnani, 
Kasful Anwar cs., Mw'adzin sdr 
Mazid Effendi. 

Nonton mana 
JOGJA 

SOBOHARSONO:” Forever 
Lag eng James Mason 

REX : ,,Unconguered”, Gary 
Cooper — 17, 

LUXOR : ,,Dak Babu”, film 
India — 17. 

RAHAJU : ,,The Looters”, Rory 
Calhoun 2G 

INDRA : .Ransom”, Glenn 
Ford — 17, 

SENI SONO: »Verror Street”, 

Dan Duryea — 17. 
WETAN BETENG 

Swards”. 
KETOPRAK #RIMUDO TOMO: 

,Grossed . 

SOLO 
SRIKATON : ,Jashan”, 
STAR : ,/Pete Kellys Blues”, 

Janet Leigh. 
UP. Port Afrigue”, Pier 

Angeli. 
DHADY: ,/Alina”, Gina Lollo- 

brigida, 
BIOS SRIWEDARI : ,Stranger 

at my Door”, 
KETOPRAK. BALEKAMBANG: 

Rangsang Tuban” ke TII. 
KLATEN 

RIO : ,Prince in the Red   Mask”, Desta 17, 

  

Humam Sufjan, Masdjid Danu-



  

  

PAWAI PEKAN PEMUDA. 
Rombongan delegasi dari Timor ikut meriahkan pawai hari pe- 
nutupan Pekan Pemuda Seluruh Indonesia jang pertama di Su- 
rabaja, Perhatikan pakaian pemuda pemudi kita ini. 
  

PROF. IR JOHANNES 
  

Kerdjasama tehnisi, 
—. & Pemerintah penting 
UNTUK SELIDIKI TAMBANG  URANIUM 

PROF. IR H. Johanne, —enguraikan tentang adanja Pa- 
nitia Atoom Negara dengan sekretarisnja Ir Sudjito jg. akan 
mengundurkan diri dan diganti oleh Ir Kuntoadji sekretariat ini 
berkedudukan di Djakarta, Rentjana Panitia ini ditjurahkan 
untuk kepentingan kedokteran, di Bandung: diharapkan mendi- 
dik sardjana?2 atoom. Dan dj Jogjakarta dalam soal penjelidik- 
an dan ketehnikan, Dari sudut kemiliteran dibebankan kepada 
Kementerian Pertahanan. 

“Apakah pertjobaan? sendjata2 atoom dari negara? Jain 
nanti akan membahajakan Negara Indonesia, 
hannes menerangkan, bahwa tentang bertambahnja radio-acti- j 
Viteit diudara kita memang ada dan bahaja 

mungkin tidak ada. Halini 
ho. pete”, «uu na oleh pihak negara lain 
Mungkin ada, 

Ia menjatakan, bahwa dengan 
kemadjuan2 pembuatan sendja- 

ta2 bom zat-air, nuclear dil. jang 
djuga diberi bandingan, bahwa 
bom atoom jang dulu didjatuh- 
kan di Hiroshima adalah 2000 
X besar tenaganja dari bom bia 
sa, dan bom-H dalam pertjoba- 
an2 sekarang menundjukkan dju 
ga.2000 x besar tenaganja dari 

bom atoom jang didjatuhkan di 
Hiroshima, serta pertjobaan2 se 
karang sudah tentu mengusaha- 
kan lebih lagi besarnja tenaga 
penghantjuran itu, maka akibat 
pertjobaan itu tidak dapat didu 
ga2 besarnja. 

Selandjutnja Prof Ir H. Jo- 

hannes menjarankan, supaja Ba 
dan Kerdja dari Panitia Atoom 

ataupun Pemerintah Pusat da- 
pat lebih menggiatkan lagi ter- 

la sananja rentjana2 jang telah 
ukan ataupun usaha2 jang 

lebih sempurna kearah persoal- 

an tenaga atoom mengingat pu- 
la akan kurangnja bahan bakar 
seperti minjak dan batubara da- 
lam djangka waktu 302 50 ta- 
hun jad, Pula hendaknja nanti 
batubara djangan dipergunakan 
untuk bahan bakar, tetapi untuk 
produksi kimia jang lebih ber- 
guna dari pada sebagai eka 
bakar 

Indonesia dapat 

   

  

“tor-atoom dengan tudjuan da- 

    
Ineneriuk | Djetis. 

ahli tambang 

Prof. Ir H. Jo- 

penduduk ' 

reaktor-atoom dari negara ma- 
napun djuga asal tidak diikat 
dari sudut politik. 

Prof. Ir H. Johannes bertjita2 
supaja Fakultas Teknik Jogja- 
karta dengan segera mendapat 
satu laboratorium dan reaktor 
guna penjelidikan. ' Sardjana 
Atoom Indonesia telah menda- 
pat didikan di Amerika “dan lu- 
Ius dengan nilai jang amat ting 
gi (cumlaude). 

Oleh Fakultas Teknik Jogja- 
karta telah disediakan tempat 
untuk laboratorium dan reaktor 
penjelidikan di kompleks Univ. 
Negeri ,,Gadjah Mada”  Bulak- 
sumur, Disarankannja, supaja ' 

para ahli teknisi dan pertam- , 
bangan dengan bimbingan Peme | 
rintah Pusat kita lebih memper- | 
giat usaha untuk menjelidiki dan 
menemukan tambang uranium. 

Hendaknja negara kita selekas 
mungkin memiliki sesuatu reak- 

  
mai dan hendaknja dengan ada 
nja berita2 tentang pertjobaan2 
ataupun antjaman2 dengan sen- 

Gjata atoom disekitar negara ki- 
ta, rakjat Indonesia tidak mera- 
sa gelisah, atau takut, tetapi te- 
tap waspada, demikian Prof. Ir 
H, Johannes dalam keterangan- 
nja didepan anggauta BKKTI 

baru2 ini digedung Fak. Teknik 

  

Indonesia diundang turut : dim perlom- 
baan atletik ,,Merdeka Olympic" 

MENURUT Reuter, 14 negara 
telah diundang untuk turut am 
bil bagian dalam . perlombaan2 
atletik ,,Merdeka Olympic” jg. 

akan diadakan di Kuala Lumpur 

dalam bulan Agustus — Sep- 
tember jang akan datang. 

Djurubitjara Federasi Atletik 
Amatir 

bahwa undangan untuk turut 
ambil bagian dalam perlomba- 
an2 atletik dalam perajaan ke- 
merdekaan Malaya nanti telah 

disimpaikan kepada 14 Negara 

ialah Singapura, Kalimantan 
| Utara, Sailan, Indonesia, Hong- 
kong, Pilipina, India, Pakistan, 
Australia, Birma, Vietnam, Kam 
bodja, (2 nama Negara lainnja 
tak terbatja. Red.). 

Perlombaan2 atletik ,,Merde- 
ka Olympic” itu akan diadakan 
pada tanggaj 5-7/9. 

Sementara itu seorang djuru- 
bitjara Persatuan Sepakbola 
Malaya mengatakan, bahwa 
undangan telah disampaikan ke 
pada Hongkong, Vietnam, Kam- 
bodja, Muang Thai dan Burma 
untuk turut dalam tournooi se- 
pakbola jang akan diadakan mu 
lai dari tgl. 518 — tgl, 7-9. 

  

Be 

TJATUR : 

BOTWINNIK — SMYSLOV 
Oma BU 

Tournooi tjatur untuk mere- | 
but kedjuaraan dunia antara 
Botwinnik pemegang kedjuar- 
an dengan Smyslov sebagai pe- 
nantang telah memasuki babak | 
ke-5, 

Tentang tournooi itu lebih dja 
uh Tass mengabarkan, bahwa 
partai ke-4 jang diadakan ke- 

e1en00tsnn0nononnangn 

BARU . TERIMA 1 

Onderdelen" BROMFIETS 
SPEEDOMETER untuk 
DUCATI LUXOR 
MASIH SEDIA : 

  

DUCATI SABRINA 

Service 

RADIO & BROMFIETS 

. PATSINAN PT ELF. 750 Hoon 

  

Malaya mengatakan, | 

jan rohani dan djasmani, 

marin telah berachir dengan ke 

menangan 'Botwinnik. 
Dalam partai ke-4 itu, sete- 

' Jah dilakukan set ke 36, Smyslov 
berdirj dari bangku duduknja 

menjampaikan utjapan selamat 
kepada Botwinnik atas keme- 

nangannja. 
Setelah partai ke-4 berachir 

kemarin, kedudukan pertanding 
an kini mendjadi sama ialah ma 
sing2 pemain mendapatkan 2 
bidji kemenangan. 

Sebagaimana diketahui, ” da- 
lam partai pertama, Smyslov 

keluar sebagai pemenang, se- 
dang partai ke-2 dan ke-3 ber- 
achir remise, 

Pertandingan ke-5 diadakan 
tgI. 14/3 kemarin, dimana Bot- 

winnik akan mainkan buat tja- 
tur putih. 5 

  
BERITA ORGANISASI 

xx ,Ikatan Peladjar Djakarta”, 

disingkat LP.D. telah dibentuk 
di Jogja dengan ketua umum: 
sdr. Moh. Thojib Marzuki, sekr. 
sdr. H. Sjathiri Achmad, ke- 
uangan sdr Moh. Shiddig Harun. 

Tudjuannja mewudjudkan ker 
djasama jang erat antara pela- 
djar2 Djakarta chususnja dan 
masjarakat umpmnja, untuk 

menudju keperbaikan pendidik-   
THE GUARD SL 

    
-- Waduuh!  Nampaknja 

djaga itu telah memuku 
berkali2 ! Rupanja ia marah 
sekali ! 

dia dalam UNEF akan ditarik 

! Norwegia 

.dan soal penarikan mundur se- 

i kabar2 jang bersimpang siur. 

Asah Pikiran Berhadic 

OH- -0H! L00KS LIKE 

BEY AROUND ONCE TOO 
— OFTEN! H-HE ACTUBLLY 1 

    
uan Norweg ia dlm UNEF 

DAPAT at MUNDUR 1 MESIR MINTA ? 
DJURU BITJARA kementerian luar negerj Norwegis mer 

njatakan di Oslo bahwa pemerintah Norwegia tidak berpen- 
dirian kesatuan? Norwegia, jang ditempatkan di Mesir seba- 
gaj pasukan? polisi PBB (UNEF), dapat ditarik mundur hanja 
dengan adanja permintaan dari Nipeir. “3 5 

Djuru bitjara tersebut. mem- | | Pihak oposisi Galam parlemen 
berj.pernjataan ini sebagai ko- | Kanada sementara itu banu hen- 
mentar terhadap berita dari Hel | dak mengemukakan - pertanja- 
sinki bahwa kesatuin2 Finlan- | an2 tentang hal tersebut pada 

hari Rebo jl. jaitu pada waktu 
menterj luar negeri Kanada Les 
ter B. Pearson memberi suatu 

   

  

mundur djika tindakan itu di- 
minta oleh Mesir. Djuru bitjara 

tersebut mengata- 

.kan selandjutnja bahwa kesatu 
am2 Norwegia dalam UNEF me 
lakukan tugasnja menurut reso | 
lusi2 dari Madjelis Umum PBB, 

dielis rendah Kanada. 

kan dari Kairo bahwa pemerin- 

harusnja ialah suatu haj antara : 
PBB dan negara dimana pasuk- 
an2 itu ditempatkan. 

nada dalam UNEF dengan ' ie- 

bih dari 100 orang. Balabantu- 
an kesatuan2 Kanada itu sudah 
3 hari jang lalu sampai di Na- 
poli dan tidak dapat terus ke Komandan bataljon Den- 

mark - Norwegia diganti. 

Didapat kabar selandjutnja di 

Oslo bahwa seorang perwira 
staf tentara Norwegia pada ha- 
ri Selasa diangkat mendjadi ko- 

mandan baru dari bataljon Den- 

mark — Norwegia jang ditem- 
patkan di Timur Tengah seba- 

gai pasukan polisi PBB. 

Komandan bataljon tersebut 

sekarang ialah letnan kolonel 

Carl Engholm dari Denmark 
dan menurut persetudjuan anta 
ra Denmark dan Norwegia Eng 
holm akan diganti oleh seorang 
Norwegia. . Diperoleh keterang- 
an bahwa jang mendjadi ko- 

mandan baru bataljon Denmark 
— Norwegia itu ialah letnan ko 

lonej Johan Berg, jang akan be- 

rangkat ke Timur Tengah se- 
gera sesudah tinggal 18 Maret 

jang akan datang. Hari tim- 

bang terima komando bataljon 

Suatu Tait accompli. 

Biasanja pemasukan kesatu- 
an2 UNEF di Mesir membutuh 
kan lebih dulu persetudjuan Me- 

sir, tetapi kenjataan sekarang 
ini izin Mesir diminta sesudah 
serdadu2 Kanada itu berangkat 
dari Kanada menudju Mesir. 

Dalam UNEF sekarang sudah 
ada 1.200 orang serdadu Kana- 
da jang diserahj ,,pekerdjaan2 
administratif” Komandon UN 
EF djenderal major 
Burns telah meminta kepada se 
kretaris djenderal PBB Dag 
Hammarskjoeld supaja meng- 
adakan tjampur tangan dalam 
masalah tersebut. Tetapi kalang 
an UNEF di Kairo menjatakan 

x-
 

itu. — Rtr. 

  

  

  

itu akan ditetapkan bersama de Ne an 
ngan komando UNEF sesudah PENDJAHIT 
letnan kolonei Johan Berg sam dan - 
pai di Mesir, PEN ATU 

Penambahan kesatuan? , 

Kanada. SEDIA : | : 
Dari Ottawa kemudian diwar WooL 

takan bahwa PM Kanada Louis TRIPLE333 | 

St. Laurent pada hari Selasa dan 

telah mengatakan bahwa menu DRIL CP. 
rut berita terachir darj Kairo 

suatu salah faham mengenai s! , 

persetudjuan Mesir ditambahnja M AREM 

kesatuan2 Kanada untuk UNEF 8 
telah didjelaskan. Menduran 505 

Ia mengemukakan bahwa ten JOGJAKARTA.   tang hal tersebut telah tersiar 

statement lengkap kepada ma- | 

PTI dalam pada itu mewarta | 

tah Mesir menolak  mengizin- | 
kan penambahan 'kesatuan2 Ka | 

ELM.| 

tak tahu menahu tentang hal: 

| (Belakang Masdjid) — Jogja. 

  

»KEDAULATAN KARNA 

Untuk segala penjakit anak2 
seperti demam, pilek, batuk, 
sesak napas, kurang nafsu ma- 
kan, kembung perut, makanan 
tidak hantjur sering buang air, 
mentjer€et, susah buang air 
putjat, kurus, badan tidak se- 
ger, kuning mukanja dan se- 
bagainja jang atjapkali di- 
derita oleh baji2 dan anak2 di- 

bawah umur, waktu keluar- 
kan gigi baru. 

DECE WATER adalah satu 
penolong besar untuk djaga 
kesehatan baji2 dan anak2. 
Harga 1 botol Rp. 15,— 

Dapat beli dimana2 

DC Pharma Product 

GONOCIDAL 
Untuk menjembuhkan penjakit kotor jang sudah lama atau 
baru. Penjakit ini didiadikan oleh baksil2 namanja Cono- 
kokan jang lekas suka menjerang sgl-sel dan kalendjar2, 
“menimbulkan lain rupa2 penjakit seperti Entjok dan sakit 
tulang2 djantung berdebar2 dan koton darahnja. Maka ke- 
lemahan umum terdjadi GONOCIDAL, ditanggung sembuh- 
kan penjakit ini segera dan basmikan kutuh2. 

Harga 4 Rp. 25,— 

AS THMACURE 
Untuk sembuhkan penjakit darj pipa2 angin dan paru2 se- 
perti Bengek, Batuk kering foasah, banjak slijm /riak dan 

  

A
L
 

MA
 
M
L
 
M
L
 
M
A
 
T
A
 
ML
 

ML
 

ML M
L
 
M
A
 

MAA 
M
L
 
M
A
 AN
 MN

 
MA

A 
ML
 

LA
 
M
1
 

Ma
e 
M
A
 
m
n
a
 

A
a
 
L
A
 
E
L
 

L
A
H
 
E
L
 
T
E
E
 

LA
 

T
A
 
IE

 
ET

 
ME
A 

A
A
 
A
M
 

“n
am

 
Ba
n 

Be
” 

batuk darah dan sesak napas. : 

Harga & Rp. 20,— 
SEXALIN Untuk wanita jang sakit kotoran Rp. 20,— 
SEXANOL Untuk laki2 jang lemah badan Rp. 25,— 
APHRODIN Untuk obat Juar : Rp. 10,— 

|... DC PHARMA TLD. 
BANDUNG — DJAKARTA. 

Agen? di Djawa Tengah : 

Toko Pakistan Tugu Kulon 46B, Toko Obat Tek An Tong, 
Eng Tay Hoo, dan Eng Njan Hoo Petjinan, R. O. Karuhun 
Malioboro, Jogjakarta, Toko Obat Hok An Djl. Raya Mage- 
lang, Toko Obat Junon Djl. Slamet Riyadi 162 Timuran, 
Sport & Watch Store, muka pasar Slompretan Solo, Toko 
Obat Eng Tay Ho, Eng Djin Ho dan Tek Sing Tong Pe- 
kodjan-Semarang. 
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MASUK DIAKAL 
Karena ongkos jang ringan 

serta pengalaman jang lama, 
maka dapat mendjual harga 
djauh lebih murah dari harga 
umum. Zonder atau dengan Re- 

cept Dokter Mata. Sedia se- 
mua ukuran. 

NAUFAL - Kauman 294 

    
     

   

  
MENDATAR 

1. Baru sadja itu selesai dikundjungi ramai2 di Surabaja. 4. 
kalau itu tidak baik, bisa berbahaja bagi pengendara dan orang 
lain. 6. ahli negara. 10. sisa barang jang telah diambil sarinja. 
12. sedjati. 13. lepas. 14. galangan kapal. 15. nada, 16. pangkat 
dalam kepolisian. 18. dengan antara. 19. bulan. 21. penggalak 
(pzda senapang). 22. atas nama. 23. nama wanita Tionghoa. 24. 
bagian dari angkatan perang. 25a, huruf pertama, ke-18 dan ke- 
20. 25. direktur. 26. terka. 29. pasti, 30. dua perkataan jang ber- 
jlawanan satu sama lain. 31. jang terbaik & termulia. 32. mondar 
mandir. 

MENURUN 
1. Akar segala kedjahatan. 2. terkedjut. 3. fraksi dalam par- 

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

tya pusat pekan pemuda jl. 7. tempat buku2. 8. kepala. 9. per- 
hubungan keluarga. 11. apa jang dipakai, 15. sardjana. 16. ma- 
sjarakat kita dewasa ini masih diliputi itu terhadap konsepsi 
Presiden. 17. tekanan keras. 18. karena pegawai begitu, ia me- 
lakukan hal2 jang merugikan. 20, tanam, 22. bagian dari ang- 
katan perang. 24. sabit. 26. minuman. 27. senapang. 28. sudah 
tidak akan berbuat lagi, sudah djera. 

    
UAK ORAT Tap 
DXER DAN moKsa 
De ai 

Tiap H1Minggu 
1. Gunting dan isilah teka- 

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

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

jang sjah). 

3. Kirimkan djawaban sudah 

harus ada ditangan redaksi pa- | 

ling lambat hari Kamis fang- 
gal 21 /3-1957 dj. 6 sore. Segala 
kiriman jang sampai sesudah itu 
tidak akan diperhatikan.  Ke- 
lambatan kiriman dipos atau di- 
djalan tidak mendjadi tang- 
gungan redaksi. 

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

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

6. Keluarga (mereka jang 

bekerdja di) Kedaulatan Rakjat 
tidak diperkenankan turut serta. 

7. Saban Kamis dan Djum'at 
dimuat teka-teki jang sama, 
hingga  pembatja dan peminat 
bisa mengirimkan lebih dari sa- 
tu djawaban jang memberi ke- 
mungkinan lebih besar harapan 
dapat hadiah. 

8. Keputusan redaksi me- 
ngenai ,,Asah Pikiran” berha- 
diah itu tidak bisa diganggu 
gugat dan tidak diadakan surat 

  

xi j 
PERAN Pt 

Anna 

kiriman djawaban selambat2nja 
tgl. 14/3-57 mestinja tgl. 

| 21 /3-57. 
  

sebagai berikut : 

FLASH GORDON KEMBALI KE MONGO (293) ne 
    

WAE: EW! HE 15 
APPED: MAD! 

  

  

pen- -# Waduuh ! Dia betul2 marah ! 
1 Bey 

“- Lho apa ini? Begitu djuga 
keadaanku ! Nafsu besar utk 
berkelai! Sinar 
nja sudah lenjap ! 

-k Marilah Flash ! Kita lari da- 

ri sini dan menemui Ming ! 

SJARAT2 : 

1/295, Djatinegara. 

ah
 

surat-menjurat. 

5. Penutupan : 

rdamaian-   
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8 Setiap peserta dapat Sinomin lebih dari' satu tebakan, asal tiap tebakan disertai 
sata doos kosong DENTA. £ 

2, Setiap tebakan harus dikirimkan dalam sampul tertutup kepada P.T. 

Diatas sampul harus ditulis disebelah kiri : 
4. Hasil sajembara akan diumumkan di surat-surat kabar. Tentang hasil ini tidak diadakan #4 

Keputusan Djuri mengikat dan tidak dapat digangggu-gugat. 
Setiap tebakan harus telah sampai pada alamat tersebut diatas 

selambat-lambatnja pada tanggal 14 APRIL 1957. 
Pembukaan akan diadakan di Djakarta pada tanggal 20 APRIL 1957. 

  

HALAMAN 9 

ME TT IL AE TA AL TE AA AA TA MA EA PALA LA TA SEL MA 

| Untuk laki2 jang tidak ada tenaga, djika- 
Pn bai lau makan ini pil dapat tenaga baru. Tam- 

bah darah dan sumsum dan kuatkan semua 
urat2. Bikin nafsu bekerdja lebih besar 
dan baik sekali untuk orang jang malas 
bekerdja. Bikin badan gemuk dan kuat 

luar Shan batik untuk laki2 jang suka berolah raga, Ke- 
kuatan darj masa muda bisa dapat kembali djika makan 
ini pil. Harga Rp. 35,—. 

KAMINIA TONIC HAIR Ol. 
Obat kriting rambut. 5 

Membaguskan rambut, bikin lebih tebal tahan ron- | 
tok dan kuatkan akar-akar rambut. Lama - lama 
bikin homba laut dan lebih hitam rambut. Djuga' 
hilangkan tetombe jang bisa botakan kepala, baik 
sekali untuk wanita jang baru bersalin, supaja ta- 
han djatoh rambut. Orang jang sering sakit kepala 
atau baru baik dari sakit panas, djikalau pake ini 
obat bisa berasa enteng dan djangan sampai lekas 
rambut djadi. putih, kalau masih muda umurnja, atau botak. 

Harga Rp. 35,— 

KAMINIA FACE CREAM 
Utk. menghilangkan noda2 dimuka Kulit 

mendjadi kelihatan sangat tjantik dan muda 

| Gjika pakar ini Salp kekeringan kulit 
hilang dan wiru2, (rimpel) didekat mata dan 

lain tempat, djuga sembuhkan djerawat dan 

lain penjakit kulit. Bisa dipakai untuk be- 
pergian dengan pakai bedak. 

  

   
  

KAMINIA FACE CREAM 

    

  

  Harga Rp. 85,— 

PIL WASIR ISTIMEWA 
Utk. berhentikan keluar darah lantaran sakit Wasir baikan 
sakit2 dan kurang atau keras buang air. Djikalau ini pil 
dimakan sama dengan pakai Salp Wasirnja bisa lekas 
sembuh penjakit. 

Harga Rp. 35,— 

SALP WASIR ISTIMEWA 
Untuk bikin ketjil wasir Harga Rp. 35,— 

Obat2 dapat dikirim, sesudah terima uang dengan PAS. 
Tambah ongkos kirim 154. 

Pusat Pendjual : 

TABIB MAWN 
DJAKARTA : Djl. Raya Djatinegara Barat 20. 
BANDUNG. : Djl. Tamblong 40 — Telp. 4941. 

Djuga dapat dibeli disemua toko2 Obat diseluruh Indonesia 

Agen - agen : 

JOGJAKARTA : Toko Solo Sosrowidjajan No. 5, Toko 
Obat Eng Tay Ho Patjinan 58, Toko 
Obat Eng Njan Ho Patjinan 15, Toko 
Tek An Tong Patjinan 81, Warung Muljo 
Djl. Judonegaran 17, Toko Junior Djil. 
Malioboro 98. 

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

Djohar, Toko Obat A.A. Gang Pinggir 9. 
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SURAT PURI LAI 

Jang bertanda tangan dibawah ini M. MOERJANA, 
pegawai Djswatan Penerangan Kabupaten Lamongan, 
menerangkan dengan sesungguhnja,- bahwa saja sus 
dah beberapa tahun menderita sakit gindjel (nier 
ziekte) dan sudah berobat dimana-mana tidak da- 

t sembuh, tetapi serenta memakai obat minjak 
Pan Leng keluaran rumah obat "TJEH SHE TONG" Sa- 
rabaia, tiba2 diwaktu saja buang-air keluar ba- 
tunja, sehingga sakit saja sembuh sama sekali. 6 

Harap umum Na maklum, 

lamongan, 10 Mei 194, 
Saja tsb. diatas     

  

PAS GOGE NA PALA RA LENA NASA TALANNSPS RSS GSOSSSSSSK SSS SSL LL AOGSGGSI 
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P.T. ,,DENTA” 
Tjawang 11/295, 
Djatinegara. 

: Berapakah djumlah kata DENTA jang terdapat pada duos Pasta Gigi DENTA ? 
Djawablah: Djumlah kata DENTA adalah ...... kata. menjurat, IL: Berapakah djumlah kata DENTAPON jang terdapat pada doos Pasta Gigi 

| RALAT. | DENTA ? 
APB “jang dimuat kemarin Djawablah : Djumlah kata DENTAPON adalah ...... kata. 

II: Buatlah sembojan singkat untuk DENTA, misalnja : Denta untuk seluruh keluarga. 

Untuk penebak? jang betul dan pembuat sembojan jang tepat kami sediakan hadiah” 
Pi 

    
    

    

  

    

   

                

     

ZNUOma & "Rp. 25005 
1.000,— — Rp. 1.000,— 

| Hadiah ke Il @ Rp. 500— — Rp. 500,— 
| 5 Hadiah ke IV. @ Rp. 100,— — Rp. 500, — 
WHAT IS THIS? SO AM / COME ON, FLASH! : SA 
TA MAO ENOUGH TO” NK LETS BREAK OUT I0 Hadiah ke V @ Rp.  50— — Rp 500, — 
EIGMTI TH- THE PEACE: | OF HERE AND x, 120 Hadiah ke VI terdiri atas 
an an Mena masing? | lusin Pasta Gigi DENTA “ Rp.  5.040— 

138 Hadiah LL: Djumlah .......i.... Rp. 10.040,— 3 

.DENTA", Tjawang 

Sajembara DENTA. 
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Nj. 
(Jogja) utjapkan terima kasih, 
K.R. pernah muatkan Pikiran 
Pembatja jang maksudnja mem. 
beri tahu : ada seorang pemuda | 
jang datang pura? pindjam gun- 
ting untuk apa to apa, tapi ke- 
nudjian kabur. dengan gunting- 

  

kedatangan pemuda, minta pin- | 
djam gunting untuk keperluan | 
kawannja jang tunggu didjalan. 
Nj. Wiromo bilang, boleh, tapi | 
mau ikut antar gunting kepada | 
teman. Pemuda lalu kabur......... | 

Maka bersama ini: hati2., | 
djangan suka pindjamkan  gun- | 
ting ! dan lain?. | tenunannaa 

to dilingkungan dalam makam | 
Imogiri wartawan Suara Mer- 
deka, Bung Lim dan wartawan | 
K.R, Bung Samuel Tambuwun, 
kemarin dulu buka badju, buka 

pantalon, lantas pakai kain pan- | 
djang .... zonder badju, ... 
dapat masuk, dapat ambil photo. 
jang pembatja saksikan disu 
ratkabar hari ini. 
Malamnja Bung Samuel tidak 

masuk angin, menurut mBah 
Nur karena berkah makam. Me- 
nurut pendapat Jain : biar tidak 
pakai badju, tidak bisa kedingi- 
nan. Lha orang terlalu banjak, 
umurnja  matjam?, djenisnja 
djuga matjam2, 

BERABE 
Radio 
SAPTU, 16 MARET 1957. 

JOGJAKARTA. : 
59.2 — 127.6 M. 

17.00 Musik Sore Hari: 17.40 
Krontjong Petang: 18.10 O. H. 
Teruna: 18.15 Varia: Lagu2 B-:- 

. 
“ 

  

rat populer: 19.20 Mendjelang 
djam: 19.30 19.40 ,,Puspa Dje- 
lita” dengan Nina, 20.15 Ken 
Griffin dengan organnja, 20.36 

Sandiwara Radio, 21.15 Wajang 
Kulit. 

SURAKARTA. 
6147 — 125 M. 

17.00 Bu Nies dengan anaknja, 
17.40 Varia Djawa Tengah: 
17.50 Irama Hawaii: 17.45 Dari 
wanita untuk wanita, 19.30 Hel- 
mut Zscharias dengan biolanja, 

19.45 Kontak dengan pende- 
ngar,: 20.30 Lagu2 Tionghoa mo- 

dern: 21.15 Berita keluarga, 
21.20 Senandung hidup, 22.15 

Klenengan. 
SEMARANG. 

92.05 — 120.43 M, 
17.00 Taman Kanak2: 

Dunia Anak2: 
waktu: 18.15 Irama Sendja 
(92.05 M.): 18.30 Obrolan Pak 
Patrok 18.45 Irama Sendjs: | 
19.30 Irama Hawaii: 20.30 Dari 
Pulau Pertja: 21.00 Tjeramdh, 
21.15 Gema Malam, 21.45 Lagu2 
Tionghoa modern: 22.15 Warna- 
Warni. 

LUXOR 
MULAI MALAM INI 
Djam : 17 — 19 — 21. 

17.30 
18.10 Pengisi 

Hrndenga Dinked 
LEKHRAJ BHAKRI 

DIEDARKAN OLEH: 

N.V. INTRAFILM 

Film INDIA 
Teks INDONESIA. 

Untuk 17 TH. keatas. 
MULAI BESOK PAGI 

Tiap Hari Main 4 X 
Djam : 10 — 17 — 19 — 21. 
SLS 

  
     

TERSEDIA DISEMUA 
TOKO BUKU 

1. Kupasan Angkatan 45 
bag. I & UI, 
Oleh : R. H. MAAT. 

2.. Soal? Udjisn Tatanegara dgn. 

.djawabannja th. 1950 /1956 
“Oleh: SOETARTO B.A. 

'Penerbit ,, TRIPADMA" 

Nj. Wiromo sendiri baru? ini | 
edatan 
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Saking kepenginnja bikin pho- | 

       

     

    

   

  

  
    

dam sa se ai ina 
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Penting! 
! UNTUK MEMPUNJAI FOTO? (GAMBAR) ' 

' Pemindahan djenazah Pakoeboewono VI ' 
Ce DI IMOGIRI DAPAT BELI : $ 
$ di seni foto ,T 1 ON G" ' bana 3 Se Hiru Kur 4— dia: £ 

: No. 2 /UP /'57 : 

Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojolali 
MENTJARI 1 ORANG 

STENOGRAFIST - Gol. C2/II-IN 
(PGPN 1 1955) . 

1 
1 
t 
1 

t 
( 

' 
( idjazah Steno-typ, ketjepatan 200 suku-kata bahasa Indo- 
! nesia 1 menit, jang berpengalaman, untuk ditempatkan di - 
! Kantor /Persidangan DPRD Kabupaten Bojolali. 
, Jang tidak berpengalaman /baru dari bangku sekolah 
»  djangan melamar. 
| Pelamar2 jang memenuhi sjarat akan dipanggil untuk 
( diudji oleh Dewan Pemerintah Daerah Kabupater Bojolali. 

! Tidak diadakan surat-menjurat dan pendaftaran ditutup 
| tanggal 1 Mei 1957. 

' 
( 
1 
| 
' 
| 
! 

Bojolali, 11. Maret 1957. 

: A.n. D. P. D. KABUPATEN BOJOLALI 

Ketua : 

. M. S. HANDJOJO 
235-3 

ML NE LE EL NE ML LL MW Uu 

HARIAN PAGI 

»T EM P Oo" 
ACTUEEL 

KAMPIUN DALAM BERITA 
BERANI DALAM KEBENARAN 

PELIPUR LARA 

TERSEDIA SEBELUM BANGUN. K
i
e
 

Mintalah nomor perkenalan : 

Penerbit INSCO Ltd. 
Alamat : Djl. Kepodang 20-22 — SEMARANG. 

230-3 
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UNDANGAN. 
Jth. PENGURUS Panitya2 Daerah Konggres / Festival Ke- 
toprak di seluruh Daerah JOGJAKARTA, serta Kumpulan2 
Ketoprak di Jogjakarta. 

Dengan ini diharap kedatangan, Sdr2. dalam rapat Panitya 
Pusat K.F.K.S.I. jang akan kami langsungkan pada hari 

MINGGU tgl, 197-111 -1957, djam 9.00 pagi di ,GEDUNG 
BIOSCOOP” Wetan Beteng Jogjakarta. 

Atjara pokok: Konggres / Festival Ketoprak Seluruh Indo- 

nesia jang akam datang. 

Pan. Pusat Konggres K.F.K.S.I. 
MAAN PL LM 
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Didjual dgn harga murah 
5.000 buah PASU 

untuk membikin gula batu. 

Bisa dibeli seljara borong atau party ketyil. 

Keterangan lebih landjut dipat minta kepada : 

Kantor P.P.R.L, 
DJL. RONGGOWARSITO 164 — SOLO. 
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SAN AN 

KABAR GEMBIRA UNTUK PENGGEMAR 
PERHIASAN. 

Untuk menjambut Hari Raya Idulfitri, kita kasih HARGA 

SPRSIAL, MURAH : MAS 22 ket, telan 
Bapak2 / Ibu2 / Nona2/ datanglah segera di 

' 

j / 
/ ' 

' 
, ' 

' Li z , 5. Toko Mas OH BING TAT  Ketandan 38. | 
! Toko jang sudah 35 tahun berdiri dan ta' asing lagi bagi , 
! penggemar perhiasan. , 
! Terima pesanan segala rupa? barang menurut kemauan / 

» pemesan. HARGA MELAWAN, pelajanan MEMUASKAN. ( 
i BUKA DJAM ?, TUTUP DJAM 18.00. ( 
( Djangan tunggu sampai harga NAIK LAGI. ! 
! Datanglah segera di : ) 
, ( / Toko Mas OH BING TAT Ketandan 38 — Jogja. 
ANN NN MH LAH LL LL LL ML RL LL LL ML 

ETS SISTA LAGI GG GG SGG GL AGG AG ADI SGGGSOGIPG 

  

v 

.. . " $ 

... $ enting Sekali buat JarZ... $ 
Buku : “ 

PEMBIMBING KEARAH PENGETAHUAN 
SURAT-MENJURAT 
CEPI 35 TIGA ea  LT AN Kan KEK Bah Rp. 40— 

RAHASIANJA MENULIS SURAT? RESMI 
Oleh: R. 8..T.. Djojopoetramto | menconiooowenerena Rp. 24,50 

ILMU SEGALA SURAT-MENJURAT PRAKTIS 
Oei. Ne AG MOMS GA Ma Den nyaman dita Rp. 6,50 

PETUNDJUK ALAMAT DAGANG dan TOURIS 2 
DJAWA TENGAH 

Ongkos kirim 1076 sedikitnja Rp. 1,50. 

tas Tugu 42 JOGJAKARTA & 
TOKGABURU aU Tn 

S 

Pontjol 9 MAGELANG $ 
MAMA SSS SSS 

TEA ELIA NASA AAA LANSIA ASASI 
: MULAI PAGI INI Djam: 10. 

“| N D R A D 4 KALI MAIN melia 17 Tahun keatas. 
GREAT DRAMA OF TINGLING SUSPENSE ! 

RANSOM : starring : GLENN FORD 3 DONNA REED 
From M.G.M. The Producers of »BLACKBOARD JUNGLE” and ,T RITA La 

Sebelumnja, belum pernah ada perusahaan film di-idzinkan membuat film tentang tjeritera 

PENTJULIKAN ANAK !! Kegelisahan dan ketjemaran merupakan awal dan achir dari 
film ini. 

PESAN TEMPAT & VRIJKAARTEN dilajani seperti biasa djam : 11 — 12 siang, 
FG LL BLOG OPPO YOOL LL PLPG SEGEL SPISSB ISS SIGLI SSL 

TEGANG dan MENGIKAT!!! 
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SS SA TA TA SA TA TA PA TA TA TA TA AA LT TA A1 TA LT TA SL TA Ten 

—.. TAHUKAH SAUDARA....? 
Tikus manakah jang dapat membuat tobat Kutjing ? 

Ja Itulah Tikus M.G.M. 

» TOM and JERRY/” : Tan di : 

termasuk jang mendapat SOBOHARSONO 

ACADEMY AWARD ! 

A
E
 

BERITA ,,PRAMUL” 
| Terbuka kesempatan kepada para penggemar Bromtiets 
merk 1 ' 

»SARUDA” 
48ca — 4 takt 

jang belum turut 1 ikmati, at mn i 5 ngangeur, PERSWDIAAN TOnpAn Aa mneli dengan me 
KETERANGAN : Bt 

N. V. ,Prawira Mulja” 
MALIOBORO 43 —— TILP. 668 —— JOGJAKARTA.     

INI DIA... 
BELILAH 

KEMEDJA 
jang 

TERBAIK 
dan 

TERKENAL 

PUSAT PENDJUAL : 

E
S
A
 

  
TOKO2 

Kim Sin 

Ramai 
, » Djeneva $ 
Obral $ 

$ S 
$ JOGJA. 3 

SELESAI SILAT X 

SSS BEE SELESAI   
  

  

  

PENGUMUMAN. 
No.: H.86/1/13-57. 

I. Pemerintah Daerah Manado memberi kesempatan 
kepada mereka jang menaruh minat untuk melamar 
djabatan : Ti 

Dokter Hewan Daerah Manado S
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II. Para pelamar harus memenuhi sjarat 
1. Warga Negara 
2. Beridjazah. Nederla “Irdische Veeartisen 

School di Bogor seb perang. 
3. Beridjazah Sekolah Tinggi, Fakultas Kedok- 

teran Hewan. 

66
66
6 

III. Tjara melamar : 
Surat permohonan setjara tertulis dialamatkan ke- 
pada Kepala Daerah Manado di Manado, dengan di- 
sertai daftar riwajat hidup bersama  surat2annja 
jang sah atau disahkan. 

Surat-surat permohonan jang tidak memenuhi sjarat- 

sjarat tersebut diatas, tidak akan diperhatikan. 
v 

V. Bagi pelamar jang dapat diterima akan mendapat 

1 

   

e 
I 

panggilan dan ongkos-ongkos beaja panggilan, di 

tanggung oleh Daerah Manado sesuai dengan pera- 
$ turan-peraturan jang berlaku serta 

conform P.G.P.N. 1955. 

v 

VI 

. Pendaftaran ditutup pada tanggal 1 April 1957 (stem- 

djaminannja 

VI 
pel-post setempat). : : 

II. Surat menjurat mengenai pertanjaan dan lain seba- 
gainja pada pengumuman ini, sama sekali tidak di- 
adakan. 

II. Perumahan didjamin. 
MANADO, 26 Pebruari 1957. 

WAKIL KEPALA DAERAH MANADO 

t.t.d. 

(S. K. MONTOLALU) 
& 6 3 
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B. S5 CUSHION TYPE    

   

  THE WORLD'S 

MASTER IYRE       

Ng 

/ 
/ 

( 6 
4 . 

/ DUNLOP RUBBER CO. (INDONESIA) LTD. 
(The Dunlop Rubber Co. (Indonesia) Ltd., Tanah Abang Bu- 

/ kit no. 3, Djakarta, offers all assistance and technical aid 
! free of charge to National Importers to enable them to im- 
/ port Dunlop products direot from Dunlop factories trough- 
| cut the world, ' 
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CGOSESSSSESEESESSSS, 

santan sa 

PEMBERITAHUAN 
Untuk. mendjaga tata tertib kepegawaian dan tjara bekerdja jang telah ditetapkan, rela- 

si-relasi dan semua pihak jang bersangkutan diminta bantuannja supaja : 

I. untuk urusan pekerdjaan djangan datang kerumah, sek semua pe- 
gawai dilarang menerima tamu 
dirumah, 

2. pada hari-hari Besar seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru dsb.nja 
djangan mengirimkan sesuatu hadiah Lebaran apapun djuga selain 
kartu utjapan selamat atau rangkaian bunga. 

Pemberitahuan inj berlaku baik untuk Kantor Besar maupun untuk perwakilan2 BLN. dan 

Pengawasan Pabrik2 Gula B.L.N. maupun untuk Perusahaan? lainnja 

BLN. 

SES SSS 

  

Ini jang ada dimuka. 

  

   

     

jang membitjarakan urusan kantor 

dalam lingkungan 
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Bank Industri Negara 
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Swiss Made 
AA 

Jalah djam keluaran 
Swiss jang terbaru. 

Kala warta Tengah Wulanan 
dening B.P. ,,KEDAULAAN 
maos. 

Nomer | katjetak 5000 ex. Ing ndalem sadina bae wis gusis. 
Nomer 2 kang metu dina iki katjetak tikel dadi 10.000 ex. 

Nomer etjeran bisa mundut ing Toko? Buku. 

Amrih gampange kagem pandjenengan, kersaha enggal mundut dadi leng- 
ganan. Pandjenengan bisa nampi ing ndalem kalawan adjeg. 

Efjeran 4 Rp. 2— 

Sesasi : Rp. 4— 

Sakwartai : Rp. 12,— 

. DWITUNGGAL.— 
Mendjadi buah bibir pada waktu ini. 

mereka berdualah jang dapat mengatasi 
kesukaran Tanah - Air pa da waktu ini. NN RAP gatasi 

PAGI 

Orang berkata, bahwa 

Madjalah MINGGU 
besok lusa (17 Maart 1957) 

VEER didjamin tida akan (9. 
putus selama-lamanja. :   
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Basa Djawa ,MEKAR SARI" kang kawetokake 
RAKJAT" dadi kembang lambening para 

Red./ Adm. 

«MEKAR SARI" 

Tugu 42 — Telp. 901 

Ngajogjakarta 

e 
Sesess SEE TSSSSTLSESTLSSSSBESESSESESSSESSSSSSSSSSESLLL SSL 6S . , 

“Sa 
(EM 

s Ss 

No. 51 jang akan terbit hari Minggu, 
meng- APA SIAPA - kan DWITUNGGAL ini. 

Red./ Adm. 
Madjalah MINGGU PAGI" 

Tugu 42 — Telp. 901 — Jogjakarta   
  

  
Idzin 7 Djuli 1956 N. U, 11478/a 

  

 


