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lanc jutan masih perlu 

besar-besaran dari 
“Gunungkidul 'karus diadakan 

AOleh Wartawan ka 1 sendiri yA ce! 

BUPATI GUNUNGKIDUL WIRANINGRAT. MENERANG- 
- KAN KEPADA K.R. BAHWA. BERKAT BANTUAN JANG 
LANTJAR DARI PEMERINTAH DAERAH, P: 

SI2, ORGANISASI DAN MASJARAKAT, PUSAT, IN ST 
INTAH 

MAKA HONGEROEDEEM DIDAERAHNJA TIDAK BEGITU 
har MENINGKAT SEPERTI BEBERAPA WAKTU JL., SEDANG- 

KAN KL. 1.500 ORANG TELAH SEM UH DARI H.O. DAN 

' SEKARANG - MENDAPAT PERAN AN KELANDJUTAN 

—"NAZORG). 

Perawatan kelanajutan itu be 
rupa pemberian pekerdjaan2 ri- 
ngan se 
dan sebagainja, membuat tikar 
dll. dan ternjata sampai seka- 
ra mberikan hasil jang ti- 

ng | gat karena, penjakit lain, tetapi : dak mengetjewakan. Hasil pro- 
duksi keradjinan tangan ini di- 
djual kepada umum dan untuk 
sementara sebelum umum dapat 
berhuburgan ' dengan mereka, 
produksi tadi didjual kepada 
Panitya Pembantu Sosial Gaerah | 
kabupaten. sehingga mereka 
segera memperoleh  uangnja. 
Panitya mendjual barang2 itu 
selandjutnja kepada umum, 

Terang .bahwa untuk perawat 
an kelandjutan ini ' diperlukan 

uang tidak sedikit untuk didja- 
dikan modal ketjil kepada bekas 
penderita2 HO. Dengan keadaan 
ini, mak: sebaiknja bantuan2 

dari masjarakat terutama jang 
berupa uang hendaknja djangan 
sampai putus selama. ini, artinja 
supaja mengalir walaupun nam- 
paknji HO nanti sudah tidak 
ada, sebab siapa tahu bahwa da- 
ri badan2 jang masih lemah itu, 
diika tidak benar2 dipelihara, | 
akan timbul penjakit HO lagi. 

Selandjutnja diterangkan oleh | 
Bupati Wiraningrat, bahwa dar) 
seluruh penderita jg dulu djum- 

ti keradjinan tangan | 

derita2 baru  djangan sampai 
timbul. 

Tentang. penderita2 hongeroe- 
deem jang dikabarkan mati, di- 
katakan lebih landjut, bahwa 
se .mereka..itu mening- 

hongeroedeem jang sudah 'me- 
ningkat sampai stadium jang | 

ke-empat, 'mempermudah atau 
mempertjepat meninggalnja pen 
derita. 

| 2 lagi ada, 
Dewasa ini keadaan seperti 

jang diterangkan - oleh Bupati 
| Wiraningrat tsb diatas, disebab- 
kan faktor2 memang mengun- 
tt tungkan bagi usaha mengatasi | 
HO. Tapi, kalau dilihat dari tja- 
tatan2 arsip daerah iri tentang 
djatuh hudjan, luweng?2 kering, 
|gangguan2 “alam iainnja dan 
gangguan2 hewan dlsb, 
hasil.tariaman rakjat dalam tiap 
tahun boleh dikata - terganggu 

rusakan tergantung daripada be 

hewan 'itu. Kekurangan makan 
| dikalangan rakjat (ondervoed) : 
dialami sepandjang' tahun,, meli- 
hat kezdaan daerah dan rakjat- 
nja. Ondervoed” dialami didja- 

mah Belanda. Maka kalau rak- 
jat didaerah ini sekarang su- 
dah sebanjak kl. 500.000 djiwa,   lahnja 3.000 orang, sekarang su 

dah ada 50X jang sembuh dan | jang berarti setiap K.M. persegi 

lb enakk” kabul | 

| 

maka ' 

atau rusak. Besar ketjilnja ke- ' 

- Dimerein KAN OLEH BADAN PENERBIT 

an Pn HO 
Transmigrasi besar2- 
»n harus. 

jat daerah G. Kidul jang begitu 
ticpat dan besar, sedang hasil 

kan sesuai dengan kebutuhan 
pendudukrija, maka satu2nja dja 
lan jang dapat dilakukan dewa- 
S& ini ialah pemindahan setjara 

| besar2an. Kalau hanji meme- 
nuhi ketentuan djatah Pemerin- 
tah 600 djiwa setiap tahun, tak 
akan tjepat terhapus beban dze- 
rgh ini dalam mengatasi kesulit 
an2nja. Pemindahan ,,desii- ge- 
wijs” lengkap dengan pamong- 

rentjana sampai separoh dari 
djumlah penduduk jang ada, ma 
ka akan tertjukupilah kebutuh- 
an penduduk dengan hasil ta- 
namannija dengan usaha2 lain- 
nja jang masih mungkin diada- 
kan didaerah jang bagus ini. 

Kalau daerah ini tiap waktu   | timbul bahaja kelaparan tidak” 
ada kegontjargan Gilapangan 

| keamanan jang sangut itu mem 
buktikan, bahwa penduduk dae- 
rah ini memang mempunjai ta- 
biat dan kelakuan baik. 

BUNG KARNO TI TERIMA LON- 
TJENG KEMERDEKAAN 

Walikota Berlin - Barat Dr 
Otto Suhr telah sampaikan ke- 

pada Bung Karno sebuah Ion- 
tjenzg kemerdekaan jang ada di 
gedung balaikota sebagai tan- 

da mata. Dalam pidatonja Dr 
Otto berkata, perdjuangan ke- 
merdekaan bangsa Indonesia 

adailah-serupa dengan perdjua- 

Melihat berkembangnja rak- 

| tanaman tidak dapat ditingkat- | 

desanja setjara teratur dan ber- | 

  ngan bangsa Djerman. Ant. 

  

PRESIDEN SUKARNO : 

sar ketjilnja gangguan alam dan KITA MENARUH KEPERTJA 
JAAN PADA DJERMAN 

Menjambung berita tentang 
djamuan makan di Bonn untuk 

menghormat Sukarro, lebih dja- 
uh dikabarkan. bahwa dalam 
djawabannja- atas pidato P. M. 

Adenauer, Presiden 
menjatakan harapannja bahwa | 
hubungan Indonesia - Djerman j 

menurut perhitungar: djika ban : : 300 djiwa, dan setiap tahun tam akan dapat merupakan djemba- 
tuan2 tetap jar penderita? | 
lainnja Ne an sembuh | Merian akan : timbul F3. masih pengertian 
dan jang pening Pane mn | besa 

   

  

SRAGEN 
ADAKAN SEGERA PEMILIH- 

.AN UMUM DPRD” 
Konperensi antar D.P.D. Ka- 

residenan Surakarta di "Sragen 
baru2 ini setelah mempeladjari 
sedalam-dalamnja UU. No. 7 
tahun 1956, maka konp. menja- 
takan pendapat sebagai berikut: 

Agar lekas dilaksanakan pe- 
milihan umum bagai: Dewan2 
Perwikilan Rakjat Daerah. 

Guna mendjaga djangan ter- 
Gjadi vacuum Demokrasi dalam 
Pemerintah - Dnerah. Konp. 
mengharap. kebidjaksanaan Pe- 
merintah Pusat untuk mengata- 
sinja. 

-BANJUMAS 

- DJALAN WANAREDMA — 
TJIDJULANG DIPERBAIKI 
Oleh Pemerintah Daerah Oto- 

nom Djateng baru2 ini telah di- 
otorisasi pengeluanan sebesar 
Rp. 6.197.950,— jang Gitudjukan 
untuk urusan pembelian alat? 
peladjaran dan merg-exploitir 
perkebunan? otonom. 3 

Perintjian pengeluaran itu 
adalah Rp. 4.000:000:— untuk 
meneruskan: pembikirian waduk 
Tjatjaban didaerah Tegal, Rp. 
1.290.000,—, untuk pembelian 
alat2 peladjaran, Rp. 285.000,—, 
untuk perbaikan rumah pendja- 
ra di Nusakambangan, Rp. 
268.950,—, untuk membeli 
djumlah stoomwals, Rp. 139.000, 
untuk memperbaiki djalan an- 
tara Wanaredja — Tjidjulang 
didaerah keresidenan Banjumas, 
Rp. 100.000,—, untuk menerus- 
kan pekerdjaan perbaikan kali 

se- | 

(bah kl. 10.000 djiwa, kemung- 

ro    

lelaki dan. Tt anta, sedang 
“djumlah jang telah mendapat 
pekerdjaan ada 157 dikabupaten 
Magelang, 232 dikabupaten Ke- 

"bumen, 245 dikabupaten Purwo 
redjo, 147 dikabupaten Wonoso- 
bo dan 65 dikabupaten Temang 
2ung atau untuk seluruh Kedu 

' berdjumlah 57 lelaki dan 269 

wanita. 
Ketjuali terditi atas orang2 

jang belum mempunjai pendidi- 

kan /pengalaman maka pengang 

gur2 jang terdaftas di KPT Ke- 

du terdiri atas pemuda2 /oring2 

jang pernah bersekolah di SR, 

Sekolah2. Landjutan, 

3da beberapa jang pernah “ se- 

kolah di Perguruan Tinggi — 

(Kor). 

KEBUMEN 

| 4566 INGIN BEKERDJA 
Sampai tg. 15-6-56 di Kantor 

Penempatan Tenaga Kebumen 

telah terdaftar : 
Perganggur biasa: 

  

  

K.P.T, bagi jang tamat sekolah 

Giusahakan dapatnja - bekerdja 

'di kantor2.' Bagi jang buta hu- 
ruf diusahakan di perusahaan se 
bagai tenaga kasar.   Gatel didaerah keresidenan B- 

»jumas dan Rp. 115.000,—, un- 
tuk mMengexploitir perkebunan : 
Tlogo didaerah Semarang. Ant. 

MAGELANG 
. SEBAGIAN KETJIL 

PENGANGGUR 5 

Dapat lapangan kerdja Da Ba ju penganggur hingga 
achir kwartaal ke I 11956, ini 
ada 1309 lelaki dan 112 wanita #5 

: dikaresidenan Kedu, sedang jg. 
telah dapat lapangan kerdja da 
ri djumlah tersebut ada 83 lela- 
Pa Als Djumlah ter- 
sebu a paten Magelan 
305 pengauggur, abi eta 
djaan 10, dikabupaten Kebu- 
men 493 penganggur dan diberi 
pekerdjaan 29 orang, dikabupa- 
ten Purworedjo 271 naa 
dan telah dapat pekerdjaan 30 
dikabupaten Wonosobo 209 pe: 
nganggur, diberi pekerdjaan 20 | 
dan dikabupaten Temanggung 
143 penganggur, dapat peker- 
djaan 7 
Adapun djumlah penganggur 

selama tahun 1955 jang lalu ada 
2099 dikabupaten Magelang, 
1586 dikabupaten Kebumen, 
1048 dikabupaten Purworedjo, 
829 aaupa ten Wonosobo dan 
590 dikabupaten Temanggu 

2: Penganggur untuk trans- 

| migrasi ialah orang2 jang te- 
lah mendaftarkan diri untuk 

' transmigrasi tetapi belum dapat 
' diberangkatkan karena Pem 
rintah kekurangan uang. 

— (Kor). 

bahkan kan kerugian 

A 
3 

  

1 

perempuan 175 

Djumlah 1729 
“Penganggur untuk transmi- 

grasi (dewasa) laki2 ae 

erempuan 4 1 

Pria» gg laki2 592 e 

perempuan - 509 | 

Pe na 

Djumlah 5 2837 

Pendjelasan : 
1. Penganggur biasa oleh 

  

tan biru menudju  kesaling- . 
antara Asia dan 

Eropa. 
Dikatakan oleh Sukarno se- 

. landjutnja, bahwa  Djerman ' 
mempunjai nama baik di Asia, 
karena bantuan Djerman tidak 

disertai dengan banjak Men ana 
politik, 

»Itulah sebabnja mengapa ka- | 
mj menaruh kepertjajaan pada | 
Djerman”, kata Presiden. Selain | 

itu ditegaskannja pula bahwa 
perekonomian - Indonesia dan 
Djerman adalah Meng 

n 
  

BANDJIR DI KUNINGAN 

Kali 'Tjisinggarung untuk 

kesekian kalinja telah meluap 

dan mengakibatkan bandjir da- 

lam dux desa didaerah distrik 

Luragung sehingga menimbul- 
sebesar Rp. 52. | 

306,—. 
Desa2 jang tanahnja dilanda | 

bandjir itu ialah Tjikeusal selu : 

as 47 ha kepunjaan 211 orang 

dengan kerugian Rp. 36.806, dan 
Kanangga seluas 11,5 ha kepu- 
njaan 49 orang, jang menderita 

kerugian Rp. 15.500,—. (Ant) 

1 

. Sukarno , 

| itu adalah agar djika Sri Slamet 

.nja dengan Sri Slamet, Tapi se- 

: perti pembatja 

' met itu.o'leh Hakim ditolak de- 

    

   

  

    

BARIA 

Mapan 

t 

  

  

Vatikan. Nampak disini Bung 

  

N Umum 

BUNG KARNO MENEMUI SRI PAUS. 
Waktu di Roma, Bung Karno telah menemui Sri Paus dikota 

“Karno, Sri Paus dan Guntur da- 

  

lam .,,kamar mahkota ketjil” dalam istana. Vatikan, 

Sekitar penijuran2 di Kraton: 
  

Toko Emas dirugikan Rp. 38.500 
KABUT MYSTERICUS 

(Oleh: Wartawan 

DARI sumber jang mengetahui 

kabir bahwa salah satu toko emas 
mempurjai urusan dengan Rr, Sri Slamet jang baru? 
tuhi hukuman pendjara 1 tahun 

LIPUTI SRI 
KR 

wartawan K.R. mendapat 

dikota Jogjakarta masih 
ini didja- 

.6 bulan berhubung dengan pen- 

SLAMET 

tjurian giwang BRA Hastungkoro, Toko emas tersebut telah di- 
rugikan berupa uang dan 

pasnja Sri Slamet dari perkara 

nja supaja Sri Slamet tempo dri bisa 

untuk urusan ,,kawin” ! 

aa ag 
Latar - belakang dari siasat 

    

        
bisa. »per 1op” dari pendjara un- 

tuk urusan '.kawin”, maka wak 
tu itu akan digunakan untuk: 
pcmberesan urusan - 

telah maklum 
dari pemberitaan kita tempo 

hari, permintaan pihak Sri Sla- 

ngan keterangan bahwa ,,ka- 

win” bisa dilaksanakan didalam 

pendjara ! 

Menurut keterangan lebih 

landjut. hidup Sri Slamet dili- | 
puti o'eh kabut mysterieus. Ka- 

but rahasia tebal jang tidak mu 

dah dimengerti. Hear sapa Sri 
i Slamet adalah baik. Sopan san- 
tun memenuhi sjarat2 tatakra- 

ma dikalangan Kraton. Setidak- 

tidaknja Gikalarngan prijaji. 

Kesukaran? uang dika- 

langan bangsawan, 

Sifat2. itu memberikan ke- 
semratan kepadanja untuk me- 

mainkan peranan sebagai ,,peng 

hubung” diantara pihak Kraton   
  Ia abah Di Elnnama MEA pan 

  

Bung Karno di Berlin: | | 
  

Guntur menteri kehormatan 
BUNG KARNO DAPA 

KEHOR 

PRESIDEN SUKARNO te- 
lah kundjungi daerah Ruhr da- | 
lam perdjalanannja kilat dengan 

dikawal polisi berscpeda motor. 

Rombongan Presiden tinggalkan 
hote!nja djam 09,00 waktu se: 

tempat untuk kundjungi pabrik 
badja Gute Hoffnung di Ober- 
hausen disertai menteri negara 
urusan ekonomi Dr Herman 

Kolhase. Setelah makan” di 
Oberhausen mereka terus menu 

dju ke Duisburg. Demikian UP. 

Dalam rada itu Reuter kabar- 

kan dari Berlin, Presiden Su- 
karno telah tiba ditempat tsb. 

  

sveen, stand 11 - 

sedjak dari permulaan. 

Selama 27 menit terachir pe- | 

main2 Perantjis itu berdemon- 
strasi sadja dimuka gawang Per 
sidja, bola pindah dari kaki ke- 
kaki dengan manisnja dalam 
|teamwork jang mengagumkan, 
Keenam pemain belakang Per- 
sidja seakan2 menonton sadja 
mempersaksikan demonstrasi 
itu, Terutama permainan centre- 
forwara Kopa jang bisa mengo-   

Pe seluruh Kedu ada SA6Atjok barisan penang Parsidja. 

Kes Stade de Reims berdemonstrasi 
PERSIDJA. KEMASUKA N II KALI: BALASAN 

: HANJA SATU 

— KES. PERSIDJA Djakarta terpaksa menelan kekalahan jg 
belum pernah -dialaminja dalam menghadapi kes. Stade de Reims 

(Perantjis) 'kemarin sore di Stadion Ikada. Tidak kurang dari 

Ji kali gawangnja didjebolkan tamu2 itu, 
sadja dapat membalasnja. Peluit terachir dibunjikan wasit Wen- 

1 untuk kemenangan Stade de Reims. 

turan minum 6-1 untuk tamu? itu. 

4 

dan hanja satu kaji 

Sampai 
Permainan sangat tjepat, 

Sendirian dia bisa melalui ke-6 
pemain itu dan memasukkan ke 
dalam djala Davies pada menit 
ke -41 (ketika stand berubah 
mendjadi 5-1), 

Sebaliknja  dipihak Persidja 
kelihatan tidak sebagai biasa, 
Djamiat sama sekali kurang ber 
tenaga dan tidak produktief, be 
gitu djuga. Kamal, Herman .Pet- 

(Bersambung hal. 4)f 

     kota Berlin, Aan Pan Data ini 

Lrettoran Ken pen 
.Kan Naam Uh tschep 

T GELAR SARDJANA 
MATAN 
dengan, menumpang pesawat 

terbang untuk adakan kundjung 

afi selama 3-hari, Walikota "Be: 
lin Barat Dr Otto Suhr dan 

pembesar2 lainrja serta wakii2 
“Sekutu dan Uni Sovjet sambut 
kedatangan Presiden dilapangan 

terbang Tempelhoff. 
Menurut UP Berlin, kemarin 

Presiden Sukarno terima gelar 

“Sardjana kehormatan dari Uni- 

versitas tehnik Berlin Barat. 

Selama ajahnja kundjungi upa- 

tjara resmi jang diselenggara- 

kan kotapradja Berlin sebagai 

sambutan atas kundjungan per- 

tama pada kota tersebut dari 

seorang kepala negara asing 
sedjak konperensi Potsdam da- 

lam tahun 1945, "maka Guntur 

kelilingi bagian pendjualan ma- 
inan2 sebuah toko terbesar di- 

kota itu dimana terdapat sega- 
la matjam barang. ' 

Selandjutnja UP kabarkan 
Presiden telah Kundjungi djuga 

Siemanstadt diluar kota Berlin 

untuk lihat2 pabrik alat? listrik 
besar kepunjaan Siemans. 

Pedjabat2 sipil.Djerman ka- 
gum atas lantjarnja Bung Kar- 

no pergunakan bahasa Djerman 
dan djuga rentjanakan supaja 

Bung Karno dapat saksikan 
pertundjukan opera karangan 
Mozart jang ambil tjeritera 
Perkawinan Figaro”. 

Sementara itu para pembesar 
Berlin Barat telah susun pro- 
gramima lengkap untuk Guntur, 
jakni adjak Guntur makan di 
Radio Towers restaurant salah 
satu rumah makan istimewa di- 

          

van KusstonemWetars
cheppan 

  

lah sebabnja maka toke emas. tersebut telah berusaha untuk Je- 

lami arti keterangan ini, 

seharga kl. Rp. 38.500,—, Ini- 

giwang Hastungkoro, Setidak2- 

sperlop” dari pendjara 

(dengan pihak luar. 

.dalam urusan djual beli, pindjam 

:dan sewa barang2 maupun uru- 

Perantara 

In gadai... Untuk dapat: menje- 
pem- 

batja perlu mendapat gambaran 

tentang kehidupan di Kraton 

pada umumnja. Tatatjara Kra- 

ton memaksa para bangsawan 
pada “umumnja- untuk hidup 
,besar” Makan enak. Pakaian 
bagus. Serba berkilau-kilauan. 
Dan dilajani oleh  sebanjak 
mungkin ,.abdhi” (hamba), Un- 

tuk semua itu sudah tentu di- 
perlukan 

Padahal penghasilan atau gadji 
adalah terbatas. Maka mudah 

dimengerti. kalau mereka keba- 

njakan berada dalam kesukaran 
uang atau barang. Dan Sri Sla- 
met dalam hai ini bisa mendjadi 

perantara. Beberapa bulan sebe 

lum terlibat perkara pentjurian 

giwang BRA Hastungkoro, kl. 

dalam bulan Oktober tahun jl. 

Sri Slamet  diserahi sepasang 

subeng oleh relasi  dagangnja, 
ialah toko.emas tersebut untuk 

didjualkan. Tapi kemudian ba- 
rang itu digadai kepada KRT 
M. didekat Alun2 Se-atan buat 
harga Rp. 18.000, seiang uang- 

.nja tidak - diserahkan kepada 
| toko emas itu. 

Masih ada perkara lainnja 
lagi. Sri Slamet bawa sepasang 

subeng dari RAA. di Gondoma- 

han (tukang sewakan barang2 

perhiasan) untuk keperluan se- 

yrang bangsawan di Kraton ka- 

tanja. Tapi barang tersebut ke- 

mudian oleh Sri Slamet digadai- 
kan kepada toko emas tersebut | 

. buat Rp. 20.000. Katanja in mi 

lik seorang bangsawan dari 
Kraton jang djustru perlu uang! 

Setelah uang diterima, kemudi- 
an Sri Slamet datang lagi pin- 

usaha toko emas itu pertjaja 
penuh maka barang itu diberi- 

kan. Tari Sri Slamet 

| jam barang itu. Karena peng- 

| 
5 

serahkan 
. barang itu kepada R£ A. pemili- 

lik jang semula. Ker-udian Sri 

Slamet tersangkut pe "kara pen 

tjurian giwang BRA Hastung- 
koro, hingga urusanr ja dengan 
toko emas tersebut  djadi ma- 

tjets 
Untuk mengelakkan kerugian 

lebih besar, maka Toko emas 

tersebut. terpaksa menebus ba- 

rangnja (sepasang subeng itu) 

dari KRT. M. didekat Alun2 Se- 
latan dengan bunga kl. Rp. 18. 

500.—. Djadi toko emas itu di- 
rugikan sama sekali Rp.38.500. 

Inilah sebagian dari urusan 

ruwet jang meliputi diri Sri 
Slamet. Perkara2 lainnja mung 
kin masih ada. 

Tapi mengenai peristiwa2 
.pentjurian” atau amblasnja 

berbagai2 barang emas, intan 
dan brilian dari Kraton, seperti 
telah kita wartakan baru2 ini, 
agar orang mendapat gambaran 

jang mendekati kenjataan, hen- 

daknja mengerti akan suasana 

dan tjara hidup di Kraton jang 
nampaknja mysterieus itu. Apa 
jang dikatakan ,,ditjuri” belum 
tentu benar2 ditjuri. Tapi mung 
kin didjual atau digadaikan ka- 
rena kalangan prijaji di Kraton 

perlu uang. 

uang tidak sedikit. ! 

KG .2AULATAN RAKJAT JAN NGGOTA SP 

Mereka masih memimpikan 

dunia jang pro komunis. Setjara 

singkat dapat dikatakan bahwa 
Kremlin sendirilah jang telah 

bah tudjuannja. 

Demikianlah pendapat sebagi- 
an besar dari para penindjau di 
Roma jarg kini sedang mempe- 

tai Komunis Italia Palmiro To- 
gliatti tentang pemimpin2 Ko- 
munis URSS. : 

telah merdjelaskan bahwa ko- 
munis Italia akan mengikuti tja 
ranja sendiri dalam  usahanja 

untuk mentjapai . ,,kemenangan 
bagi sosialisme”. 

Akan tetapi banjak ahli2 di 

Roma dalam pada itu berpendi- 

pat, bahwa Togliatti “bergerak 
dengan setahu Kremlin. Menu- 

rut penindjau2 di Roma peratur- 

an baru dari komunisme dunia 
mengakui, bahwa mereka tidak 
dapat mergasingkan negira2 se 

regime netral” jang tjordong 

terkenal dengan sebutan ,,Front 
Rakjat”. : 

Kalangan2 anti komunis di 
Roma dalam pada itu mendjauh 
kan diri untuk menjebutkan bah 
wa ,/Togliatti kini sudah bebas” 
dari Kremlin.   Krushchev tetap pertjaja 

pada Togliatti. 

Nikita Krushchev sekretaris 
| partai komuris Sovjet, menurut 

UP dari Moskow dengan tegas 

telah menjatakan kepertjajaan- 

nja kepada Togliatti tanpa mem 
batja pidato Togliatti jang me- 

ngetjam pemimpin2 URSS se- 
karang. 
Saja telah mendergar ten- 

nja”, kata Krushchev. 

“huj isi pidato.itupun, saja jakin 
bahwa pidato itu adalah suatu 
pidato jang baik, karena ia se- 
lalu mengutjapkan pidato2 jang 
baik” demikian Krushchev jang 

telah mengutjapkan statement- 

Jugoslavia di Moskow 

menghormati Presiden Tito. 

Djuga komunis Perantjis. 
Pemimpin2 komunis Perantjis 

an jg telah mereka lakukan sela 
ma 4 bulan urituk   
dap mendiang Josef Stalin dan 
dalam pada itu telah mulai 
ngutuk pemimpin2 komunis So- 

vjet jarg menggantikan Stalin. 

Ketjaman pemimpin2 komunis 
' Perantjis- terhadap Stalin mau- 

pun terhadap penggantinja itu 
'telah dengan tiba2 muntjul da- 

kekiri dengan melatui apa jing | 

Akan tetapi tanpa mengeta- ' 

   
Togliatti tak lagi mengekor Kremlin 

PARTAI KOMUNIS ITALIA & PERANTJIS MAU SUSUN KOMUNISME NASIONAL 
5 PARTAI Kimnnls jang terbesar didunia Barat kini sedang 
mulai mengachiri sokongannja setjara membudak kpd, Kremuin. 
Partai Komunis Italia kini telah mulai mendasarkan perdjuang- 
annja pada suatu garis ,,Komunis Nasional” jang sana dengan 
apa jang dianut oleh Marsekal Tito dari Jugoslavia, tapi komunis 
Italia masih tetap komunis dan mereka masih tetap akan me- 
mandang Moskow dalam mentjari pedoman. 

|akan melalui djalannja sendiri 
merobah taktik2nja tanpa mero | 

5 | | onal”. 
Dalam suatu intervieuw pada | 

achir pekan jang lalu, Togliatti | bulan Djanuari jl. partai komu- 

N : . tindakannja itu untuk mening- 
ladjari pengaduan pemimpin Par ' 

  

HIDANGAN 
BERALIRAN PENDIDIKAN . 

POPULER UNTUK 

SEKELUAKGA 

  

hari sesudah . pemimpin partai 
komunis Italia Palmiro Togliatti 
mengumumkan bahwa partainja 

kearah komunisme. 
Adalah merupakan suatu per- 

tjobaar: jang pertama dari par- 
tai komunis Perantjis dalam   
galkan pimpinan Moskow dari 
mungkin untuk mengembangkan | 
suatu komunisme djenis ,,nasi- 

Dalam pemilihan umum pada | 

. nis Perantjis telah berhasil mem 

| peroleh lebih dari 5 djuta suara. 

| dak pernah menjebut-njebut ten 

| Krushchev mengenai ,,kekedjim 

| telah berkali-kali melanggar un 
l ' r . dang2 Sovjet. — UP. 

perti Italia untuk didjadikan su- | A 
atu negara jang diperintah oleh | 

tang ketjaman2 Togliatti itu, ta | 
pi saja belum membatja pidato | i 

nja itu dalam sebuah resepsi jg | 

diselenggarakan oleh kedutaan : 
untuk 

“lebih landjut, bahwa. Kemente- 

telah menghentikan kebungkam- | 

turut serta , 

melantjarkan ketjaman2 terha- | 

lam sebuah komunike jg dike- . 
|luarkan sesudah diadakannja Si- 
| dang jang tidak dirantjang sebe 
lumnja oleh biro politik partai 

komunis Perantjis. 
| Ketjaman itu telah datang 2 

Sampai sekarang partai tsb. ti- 

tang laporan lengkap sekretaris 

partai komunis Sovjet Nikita 

an Stalin. Akan tetapi hari Se- 
rin jl. biro politik partai komu- 

nis Perantjis.itu dengan tegas 
telah menjatakan, bahwa Stalin 

  

KONGRES SOBSI DJAWA 
TENGAH 

Tg. 21 s/d 25 Djuni jad, sob- 
si daerah II Djawai Tengah 

akan melangsungkan kongres- 
nia di Semarang untuk membi- 
tjarakan pelbagai masalah per- 
buruhan . terutama : mengenai 
s0012 upah setempat dan seki- 

tar niat ,.rasionalisasi” pegawai 
negeri dari Menteri Keuangan 
Jusuf Wibisono. 
Konperensi akan dihadiri oleh ' 

utusan2 dari 20 pimpinan dae- 

rah dan 35 tjabang2 Sobsi di 
Djawa Tengah. — Ant. 
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BARU KEDOK- SARDJANA?2 
TERAN HEWAN 

Pada Fakultas Kedokteran 
Hewan di Bogor telah lulus udji- 
an: Sardjana Kedokteran He- 
wan Asrul Sani, R. Soetrisno 
Gan Soetopo Andar dan Sardja- 
ni Tingkat I Rd. Soeharto Djo- 
josudarmo, B. Soenarno (dengan 
penghargaan) dan M. Soewondo 

Djojosoebagio. 

Sardjana2 muda ilmu 
djiwa. 

Berita dari Lembaga Psycho- 

logie Fakultas Kedokteran Uni- 
versitas Indoriesia menjatakan, 

bahwa telah lulus udjian sardja- 
na muda dalam djurusan ilmu 

| diiwa (psychologie) dari Fakul- 
|tas Kedokteran Djakarta sbb. : 

Dari Peladjar Angkatan Pe- 

rang Majoor Soetarto, Kapten 
Santoso dan Letnan. Warsito. 
Dari pihak SipilKoestoer Parto- 

wisastro, Noerhadi, Tatang Mah 

mud, Fouad Hassan, Nn. Liem 
Kwie Lan. Nj. E. Jusuf, Nj. J. 
Masdani, Nj. Titiek Imam Sa- 
jono dani Nj. E. Munir Zaini v.d. 
Pol. 

Djurusan Ilmu Djiwa (Psycho 

logie) ini adalah djurusan baru 
di Indonesia dibawah asuhan Fa 
kultas Kedokteran Djakarta, se- 
dang lulusan sardjana muda itu 
ialah hasil jang pertama dari 

djurusan ini di Indonesia, setelah 
31, tahun mengikuti kuliah2. 
— Ant. 

  

MENLU TURKI MINTA 
BERHENTI 

“Menteri LN Turki, Fual Ku- 
prulu, telah mengadjukan per- 

mintaan berhenti, demikian di- 
beritakan oleh kalangan jang 
mengetahui di Ankara. 

Tetapi masih belum diketahui 
apakah permintaan berhenti itu 

Citerima baik dan pa jang 

mendjadi sebab menteri luar ne 

geri itu hendak meletakkan dia 
batannja. — AFP 

  

Ekonomi & Dagang: 
  

30.000 Ton ekspor karet ke RRT 
PERUNDINGAN- KEMLU- DGN. KEDUTAAN RRT. 

KETERANGAN jang diperoleh dari kalangan Kementerian 

Luar Negeri sekitar pelaksanaan ekspor karet ke RRT, setelah 
dihapuskannja embargo, menerangkan, bahwa hingga waktu ini 

Kementerian Luar Negeri masih dalam persiapan mengenai se- 

gala sesuatu jang bertalian dengan ekspor karet kenegara tsb. 

Kalangan . tadi menerangkan 

rian Luar Negeri baru menga- 

dakan perundingan setjara in- 
formil dengan Kedutaan RRT 
di Djakarta. 
Dalam perundingan tersebut 

dikemukakan suatu djumlah ka 

ret jang akan diekspor jang ber 

kisar antara 20 dan 30.000 ton. 

Mengenai djenis serta harga be 

lum disinggung2. Hal ini masih 

akan ditetapkan lebih landjut 

dalam perundingan resmi jang 

masih akan diadakan. 

Produksi karey alam 

dunia, 
“Panitia Pekerdja Study Group 

Karet ' Internasional menaksir, 

bhw produksi karet -alam dunia 
dalam th. '56 ini akan berdjumlah 

  

Pemeriksaan perkara tjabul: 
  

(Oleh : 

Fatsal 294 KUHP adalah sbb.: 

buatan tjabul dengan  anaknja 

jang belum dewasa, anak tiri 
atau anak pungutnja, anak pe- 

liharaannja atau dengan seorang 

jang belum dewasa jang diper- 

gung, dididik atau didjaga, atau 

orang sebawahannja jang belum 
dew:sa dihukum pendjara se- 

tinggi2nja tudjuh tahun, 

Menurut keterangan jang di- 

peroleh wartawan K.R. dari 
sumber jang dapat dipertjaja, 
mengenai perkara Spd., para 
keluarga terdakwa jang dalam 
sidang jang dahulu jaitu tgl, 6 
Djuni berkeberatan  disumpah 
sebagai “saksi kemarin sedia 
djadi saksi dan disimpah dan 
memberikan kesaksian2nja. Te- 
lah didengar djuga saksi2 ketua 
RK Dipowinatan sdr, Mangun 
dan seorang saksi lain lagi dari 
Kepolisian jang semuanja mem- 
beratkan terdakwa, Ketika A., 
jaitu anak angkat Spd, menetap 

' dikampung Dipowinatan 
  

Spd dimintakan hukuman 
pendjara 1 tahun 

SIDANG DI TUNDA 25/ 6 

WARTAWAN ”"K.R.”) 

DENGAN pintu tertutup Pengadilan Negeri di Jogjakarta — 
Hakim Suroto, Djaksa Sumantri, Panitera Pengganti Supono —, 
kemarin Babu 20 Djuni 1956 telah melandjutkan pemeriksaan 

perkara tjabul Spd, Djaksa Sumantri telah membatjakan regui- 

sitoirnja dar menjatakan, bahwa kesalahan terdakwa sudah te- 
rang, 1a telah terbukti melanggar fatsal 294 KUHP dan menun- 

tut supaja terdakwa didjatuhi hukuman pendjara 1 tahun. 

Terdakwa Spd. minta waktu untuk siapkan pembelaannja, 
maka Hakim undurkan sidang sampai Senin tgl. 25 Djuni jad. 

Barang siapa melakukan per-' dah berbadan dua, Dan badan- 

tjajakan padanja untuk ditanz- 

seba- 

gai penghuni baru ternjata su- 

nja tambah hari tambah kelihat- 
an berat, hingga menarik per- 
hatian Ketua RK tersebut dan 

diurus sebagaimana lajaknja, 
hingga djadi perkara Polisi. 

Dari djalan persidangan ter- 

njata bahwa keterangan saksi2 

sudah tjukup, hingga Mustafa, 
jang asalnja orang Tionghoa 

totok, dan jang tahu seluk-beluk 

nja perkara tersebut .tidak..di- 
perlukan kesaksiannja, 

Perhatian chalajax ramaj ter 

hadap perkara itu tjukup, Ke- 
tika pintu sidang dibuka, Spd. 
keluar diikuti isterinja berkain 
dan berkebaja serta seorang Wa- 
nita muda (A., jang nampak se- 

olah-olah merenungkan sesuatu 
jang sudah lampau, ketiga2nja 
melangkah perlahan-lahan, me- 
nudju doorloop jang merupakan 
satu trowongan sempit jang le- 
barnja 1”, meter untuk keluar   

1.335.000 long ton (lebih. ku- 
rang), sedang konsumsinja akan 

berdjumlah 1.845.000 long ton.. 
Panitia itu taksir pula, bahwa 

produksi karet sintetis dari ang 

gota2 Study Group Karet Inter- 
nasional berdjumlah lebih ku- 

rang 1.250.000  iong ton. Kon- 

sumsinja ditaksir berdjumlah 

1.130.000 long ton. 
Menurut pendapat panitia itu, 

angka2 diatas memperlihatkan, 

bahwa posisi permintaan dan 
penawaran dari karet alam ada 
lah seimbang, sedang untuk 
karet sintetis  menundjukkan, 

bahwa, untuk  persediaannja 
(stock) akan hanja berdjumlah 
ketjil. 

. Produksi Karet alam-di Indo- 
nesia dalam pada itu ditaksir 
akan .berdjumlah 600.000 long 
ton djadi kurang daripada pro- 

duksinja pada tahun 1955 jang 

berdjumlah 734.000 long ton. Ma 
laya dalam tahun ini menurut 

taksiran akan memprodusir se- 
banjak 630.000 long ton, sedang 
tahun 1955 mproduksinja ber- 

djumlah 639.000 long ton. Mu- 
ang Thai tahun ini ditaksir 
memprodusir “sebanjak 123.000 

long ton sedang tahun 1955 — 
130.000 long ton. 

Djumlah produksi karet alam 
dunia akan berdjumlah lebih ku 
rang 1.835.000 long ton ditahun 
ini, dibanding dengan 1.912.000 
long ton ditahun 1955. 

HARGA EMAS 

(1gl. 20/6-1956). 
Jogja : Emas no. 1 22 krt dju- 

al Rp. 42, beli Rp. 40. Emas no.2 
22 krt djual Rp. 4, beli Rp.59. 
Semarang : emas 24 krt djual 

'Rp. 45» beli Rp. 44. Emas 22-krt 
djual Rp. 42( beli Rp. 40. 
Djakarta : emas 24 krt djual 

Rp. 44,50, beli Rp. 43,50. 
Surabaja : Emas 24 krt djual 

Rp. 44,50, beli Rp. 43,50. 
Solo : 22 krt djual Rp. 42, beli 

Rp. 40. 
Medan : 24 krt djual Rp. 44. 

“beli Rp. 43. 
Keadaan pasar sedang. Buat 

(partai besar harga sedikit naik. 
Toko Emas HOK SING Jogja. 

Sungguh2 Terdjadi 
Tanggal 18 Djuni jang 

Jalu, tepat ketika dipendopo ka- 
bupaten sidang DPRDS Purwo- 
redjo membitjarakan pembubar- 
an DPRDS/ UPDS seperti jg. 
dimksud dalam undang? tahun 
1956 no. 7. maka sena aa 
bertempat tinggal di opo 
Yapaten berbuaji tokek, tokek, 

    dari Seanag Ne Ne 
BL A A AN tokek bersia 7 kali. 

 



  

   

    

—- ngat menggembirakan. : 

  

    
  

    

    

   

  

    

  

Tiap hari mala 
ja pergi ke Makam Ronggowar- 

  

| kasih “kepada 
Djawatan P.P. dan K. atau jang 
berwadjib, de adanja pem- 
bangunan, Makam Ranggowarsi- 
to jang kelihatannja megah, ber 
tempat di desa Palar djuga. | 

&    

Para peladjar lelaki maupun 
perempuan djuga tidak man. ke- 

Saja merasa. sajang, bahwa 
gia ! penganan 

menggunakan. 

pat bersiarah, — tetapi ternjata 
banjak barisan P. (Pelatjur) ig 

engan 'adanja. kedjadian itu, 
saja kuatir, djangan2 nanti para 
peladjar terseret oleh keadaan, 
jang dapat menimbulkan kedja- 
Nang an diinginkan. 
Maka dari itu disini saja seru- 

kan kepada jang berwadjib, sudi- 
lak kiranja bertindak jang tegas 
utuk dapat mengatasi keadaan 

Gading . Ketandan 
. Klaten. : 

PENDJELASAN DEWA 
PIMPINAN DAERAH PNI 

JOGJAKARTA 

Berkenaan dengan. berita jang 

termuat dalam- harian Suara 

  

laten) . 

AV PMT Ap 
amng.diawbb dan melanggar di: kz e 

|. 4 Kepada mereka 'jg merugis kan nama partai akan diberi It 

prosesnja masih dim 

rah P.N.I. bertindak sangat ber- 

| orang2 /yolongan “jang bersang- | 
| kutan tidak dirugikan dan men- , 

  

siplin partai. 

kuman sesuai dengan anggaran 
dasar dan azas9 serta “ideologie 
partai, 3 BA 

8. Sampai dimana kebenaran 
persungkaan terhadap kesalah- 
an2 pelanggar? disiplin partai 
jang dilakukan oleh anggota? 
P.N.I. jg bekerdja dalam J.P.P. 
masih dalam peme- 
riksdan oleh instan 

sa pertai jang ber- 
waedjib. BA ul Ag. 
3 Sampai sekarang 

taraf pemeriksaan, 
belum ada keputus- 
an siapa jg.akanmen 
dapat hukuman dan 
apa hukumannja, 

5. Dalam hal ini Dewun Dae: 

-hatihati dan  bidjaksana “agar 

dapat: perlakuan jang adil dan 
demokratis. SEL Nah & 

Vi |. Dewan Daerah 
2, . Partai Nasional 

2 : Indonesia. 
3 2 Jogjakarta. 

Sekretaris Umum : 
S. narjohadi. 

  

   

  

     
Pi , ti "RRI AA 

|Atas usaha Sdr. Sujono dkk. 
di Ketjamatan Trutjuk Klaten 
akan didirikan sekolah SMP 
»Budi-Luhur”, dan akan dibuka 
tanggal 1 Agustus jang akan 

datang. — Kon Ta 
    

     

   
    

   

SE 

"jamat setempat dengan diwa- 
kn Bar Dijiman dari" | Kantor 
Penerangan serta dibantu behe- 

rapa orang lagi. — An, 5 

KLATEN TOLAK PEMERIN- 
|. TAHAN “TUNGGAL. 
Dalam sidangnja tanggal 19 

Djunj jang baru lalu, DPRD Ka 

aklamasi menjetudjui untuk me 
| ngetok kawat kepada Menteri | 
Dalam Negeri, jang maksud- 

'nja mendesak Menteri Dalam 

dibubarkan 1 Djuli 1956, Men- 

teri Dalam Negeri supaja me-   SIAPA MENENTUKAN 
HARGA TANAH ? 

“»Ramainja-pasaran” djual-beli 
tanah pada zaman merdeka. ini 

umumnja, dalam keadaan 

biasa harga djual-beh “itu 

ditentukan atas persetudjuan 

“kedua-fihak, jang ini tidak. dja- 
rang menimbulkan apa jang di- 

| namakan ',,harga-gelap”. 
- Mengingat bahwa. tidak se- 

'mua kedjadian (djual-beli ta- 
nah) “terdjadi -dalam-. keadaan   Umat”, Nasional” dan .Kedau- 

latan Rakjat” jang keluar pada 
hari Selasa tgl. 19 Djuni 1956, | mengingat pula bahwa ketentu- 

agar fihak jang terkena tidak | an /pedoman .dari jg berwadib 

dirugikan oleh pemberitaan tsb. | 

biasa (kadang2 mungkin terdja- 

di dengan menemui kesulitan), 

telah sama2 kita maklumi. Pada j 

ngambil tindakan - tegas2 dja- 

ngan sampai ada vacuum de- 

mokrasi dan pemerintahan tung 

gal di daerah2. — (Kor. 

PERGESERAN PP bi KAB. 
: KLATEN — 

Sdr. Dirdjohardjojo, Tjamat 
Djatinom, dipindahkan ke Ketj. 
Andong Kawedanan Simo Ka- 
hupaten Bojolali: . En 

Sdr. Darnopranoto, Tjamat 
Prambanan, pindah ke Ketjama 
tan Gantiwarno Kawedanan Gon 
dangwinangun. Sdr, Purwosu- 
sast1o, Tjamat Gantiwarno, pin-   mungkin sudah ada, maka apa- 

dan masjarakat dapat mengeta- | kah tidak sejogijanja dalam hal 

hui masaalah jg: sebenarnja. 
" Maka Dewan Pimpinan “Dae- | menundjuk siapakah 

rah P.N.I. Jogjakarta, memberi 
pendjelasan sebagai berikut : 

Lini jang berwadjib menentukan / 
(instansi | 

manakah) jang mempunjai com 
petensi untuk menentukan har- 

1, Memang benar dikandung ga tanah dengan menggunakan 

maksud oleh P.N.I. untuk mem- 

bersihkan nama partai dari tin- berlaku. 
dakan orang2 jg tidak bertang-.. . 

dasar2 peraturan /pedomun jang 

Winoto — Jogja. 

    

  
  

  

ix mi bapa 

    

anda eejata 

PEMBERONTAKAN DI ARGENTINTA. 
Inilah salah "satu perkampungan di La Plata, Argentinia, . jang 
hantjur akibat pe 
madam api sedang beraksi. . 

nberontakan taruS ini. Nampak barisan. pe- 

  

PRIM pertahankan Pantiasila 
— ANGGOTA Parlemen dan 

ketua umum PRIM, Ido. Garni- 
Ga, mengeluarkan  pernjataan 

tertulis, pokoknja. mengharap- 
kan, supaja pelantikan konstitu 
ante tetap pertengahan Agustus | pokok. 
jang akan datang, dan ia ber- | 
pendipat, . hahwa penjusunan 
konstitusi (Undarg2 Dasar) da 
pat diselesaikan dalam waktu 

| Bahkan sedjarah telah  bukti- 
|kan, bahwa UUD itu memenuhi 
(kebutuhan kita, dalam kehidu- 
|pan ketatanegaraan kita, UUDS. 
|itu dapat kita pakai sebagai 

| N. Ketentuan? jang memang 
| tidak sesuai lagi misalnja de- 
|agan keaadaan masa sekarang, 
|jaitu masa pembangunan tentu 

setahun, asal sadja ada good- | harus dirubah, misalnja Pasal 
will . dan toleransi 
pihak. ' : 

», Pendapat 

dari segala 

diatas dinjatakan 

| 45 ajat 4. Dan masih ada lagi. - 
| VI. Apakah akan ada stelsel 
|unicameraal atau bicameraal ? 

dengan mengemukakan, bahwa, Bagi saja soalnja ialah : didja- 
bahar2 untuk menjusun kongsti : 
tusi . tjukup 'banjak,. misalnja 
UUD R.I. 1945, UUD R.LS. dan 
UUDS sekarang. serta ia menja 

rankan - dipertahankannja Pan- 
tjasila jang mendjamin " semua 

kemerdekaan, termasuk kemer- | dapat 
dekaan beragama: 23 

| Pernjataan Ido Garnida itu 
seiengkapnja betbunji sbb: 

“31. Pengumuman "ketua PPI- 
bahwa dari 15 daerah pemilihan ' 
13 daerah sudah memberi tapor 

minnja segala kepentir'gan rak- 
ijat diseluruh peloksok  Indone- 
isia, baik jang di Djawa maupun 
|diluar Djawa. Nan 
| Didalam. keadaan sekarang 
| faktor2 psychologis harus men- 

V perhatian jang besar. 
Djargan diabaikan, : kalau2 si- 

| kap. demikian akan menimbul- 
| Kan anasir2 jg tidak kita harap- 
harapkan... Ho EA 

: Dapat senat. diadakan, dapat 
| djuga diadakan suatu alat per- 

arnja tentang hasil2 pemilihan | 
konstituante “jang telah lalu-sa 

“Antjer2 waktu bagi pelantik- 5, 
. | bahwa an anggota2 konstituante jang 

telah ditetapkan pada medio 

Agustus harus dapat diperta- 

hankan dan dilaksanakan. Dja- | 
ngan sampai diundurkan. | 

II. Pasti bihwa pekerdjaan ' 

lengkapan negara. lain, jang mi- 
|rip2 dengan Dewan Pertimba- 
ngan Agung R.I: dahulu, hanja: 
dengan sjarat.. dan' pengertian, 

“kedudukan  'hukumnja 
harus djelas dan ditegaskan, di- 
dalam UUD jang akan datang 
itu. Mari kita tunggu sadja, ' 

Demikian Ido Garnida, - Ant. 
  

membuat UUD harus didjalan- | MAHASISWA? KITA DI NR- 
kan dgn seksama dan serisus, 
sebab kalau kita sekali berbuat | 
kesalahan, maka akibat2 buruk b 
dari padanja akan dirasakan | 
oleh gererasi2, keturunan? anak | 
tjutju kita. Tidak perlu pembi- | 
tjaraan UUD: baru memakan | 
waktu hingga bertahun2. Masa | 
setahun kiranjz dapat dianggap | 
sesak antjer2. F3 

engan goudwill dan penger- | 
tian Pn toleransi mah "Akon | 
dari segala pihak dapat kita se- ' 
lesaikan sebaik-baiknja. B- han? | 
tlh tersedia. Disampinsri UUD | 
R.I. 1945.” UUD RES.' dan! 
UUDS R.I. jang sekarang ma- | 
sih berlaku, memang perlu di- 

. Hjari bahan2 tambahan untuk 
wblikverruiming” kita. Misalnja 
dari Pakistan, Amerika Serikat, 
Swiss atau Sovjet. 

MI. Pantjasila dapat kami 

kita. Kemerdekaan? 
terdjamin didalamnja, djuga 

. kehehasan beragama. -Pantjasila 
merupakan atap, genting persa- 

mana tetap berlaku se 
Bhinneka Tunggal Ika”. 

ta TN, wub, jang kini masih 
- berlaku. sudah. banjak memuat 
bokgk2 pikiran rakjat jang ber- 
dasarkan. — proklamasi ”.   

sebagai “dasar negara " 
apapun | 

. untuk meneruskan .p jaran- 

.nja' di Djerman Teng aan 

1945. | 

DERLAND: SANGAT 
« TERTEKAN 

Mr Maramis jang pernah men 
djadi duta besar Indonesia di 
Djerman Barat menerangkan 
tentang mahasiswa2 Indonesia 
di Nederland jang pindah bela- 
djar diperguruan? tinggi di Djer 
man Barat. 5 
Menurut Mr Maramis, . peng- 

hidupan mahasiswa, Indonesia di 
Nederland sangat tertekan vse- 
hagai akibat dari hubungan In- 
donesia dan Neder'and jang ku- 
rang baik, Ha 
-Ia,. menj'takan. ” bahwa ke: 
mungkinan2 bagi mahasiswa In- 
donesia di Djerman Barat baik 
sekali dan pemerintah telah me- 
ngambil .tindakan2 seperlunja 
untuk memudahkan . mahasis- 
wa2 tersebut beladjar di Djer- 
man Barat... Pp 
Menurut Mr. Maramis, , lebih 

dari. 6075 peladjar /mahasiswa 
Indonesia di Nederland jang ter 
.lah | memadjukan . permintaan 

tadinja hanja kl, 12 mahasiswa 
. Indonesia jang terdapat.di Djer- 
man Barat, maka sekarang dju- 
miah itu sudah meningkat men- 

|ajadi lebih dari 125 orang. — 
Ant, : 

|iang merek 

dah ke Ketjamatan Sambung- 
matjan Kawedanan Gondang, 
(Sragen). Sdr. Sudarno Sastro- 
tjahjono, Tjamat Kemalang, pin 

| dah ke Ketjamatan Sumberla- 
| wang  Kawedanan Gemolong 
(Sragen). Sdr. Prawiromihar- 
djo, Tjamat Manisrenggo, pin- 
dah ke Ketjimatan Kebonarum 
Kawedanan Kota Klaten . 

Sa — Kawedanan Pedan, 
Sdr. Tantijopranoto,  Tjamat 

Karangdowo, pindah ke Ketja- 

matan Djatinom, Kawedanan 
Diatinom. Sdr. Sudarso Tjitro- 
redjono. Tjamat Trutjuk, pindah 
ke Ketjimatan. Delanggu, Ka- 
wedanan Delanggu. : 

|“ Kawedanan Delanggu. 

Sdr, Purnomopranoto, Tjamat 
Delanggu, pindah ke Ketjamat- 
an Karangdowo Kawedanan Pe 

-dan. Sdr. Pronopranoto, Tjamat 

Djuwiring, pindah ke Ketjemat- 

'an Bendosari Kiwedanan Beko- 

'nang Kabupaten  Sukohardjo. 

Sar. Wirosuparno, Tjamat Wo- 

| hosari, pindah ke. Ketjamatan 

| Frutjuk Kawedanan Pedan. - 

  
2 D1 Kwd, Kota Klaten. 

“Sdr. Tojopranoto, Tjamat Ke 

| bonarum, pindah ke Ketjamat- 

jan Wonosari Kawedanan De- 

  

| langgu. — (Kor). 

SURAKARTA”. 
SEKITAR PERISTIWA HO- 
DO TEL , MERDEKA" 

Gerakan Pemuda Bekas 
| EP. Surakarta tak tahu- 

(5. menahu, CA 
# Berhubung dengan ,,peristiwa 

| Hotel ,MERDEKA”, Solo jg da- 
lam beberapa surat kabar dise- 

“but-sebut nama Ex Peladjar Pe 
djuang sebagai. biang keladinja, 

ika deng:in ini Pengurus Ge- 
rakan Pemuda Bekas Tentara 

Peladjar Daerah Surakarta, me- 
njatakan, hahwa- Gerakan Pe- 
mudi Bekas Tentara . Peladjar 
Daerah Surakarta, tidak  tahu- 
menahu. tentang peristiwa tsb. 
Ke-20 pemuda jg tersangkut.da 
tam ,peristiw1”. tersebut, bu- 
kan anggauta-dari pada orga- 
nisatie Gerakan Pemuda Bekas 
Tentara Peladjar Daerah Sura- 

2. BAN SUAMI - ISTERI - 

| «Suatu. dramia. jang membawa 
korban' suami istei tel-h ' ter- 

“djadi hari- Rabu pagi di. kam- 
pung Kandangsapi jang terle- 

tak diutari kota Solo, 

Sekira djam 6 pagi Hardjo- 

muntjar telah menikam dengan 

sendjata tadjam urat leher is- 

terinja hingga menghembuskan 

napasnja jang penghabisan. Ia 

kan tentangganja jang datang 

kemudian menghabisi njawanja 

| dengan menusuk kerongkongan 

:sib jang sama dengan isterinja. 

Apa latar belakang dari peristi- 

wa, jang mengerikan itu kini 

sedang diusut oleh fihak polisi. 

— R3, aa 

'1 DAUD BEUREUEH KE 
'AMERIKA SERIKAT ? 
Tengca Daud Beureueh dan 

beberapa orang lainnja dari 
Atjeh Timur telah berangkat 

  

ikan bahwa “kepergian mereka 
adalah ke Amerika, 
. Maksud daripada kepergian 

apa jang dinamakan oleh kaum 
pemberoritak TIL ,,Wali Negara 
NII-Bahagian Atjeh Tengku 

. Daud Beureueh” itu, seperti apa 
siar?2kan kepada 

penduduk ialah, untuk menga- 

.Dutabesar Republik m. In- 
donesia” Hasan Moh. Tiro dan 

   
  lainnja jang telah dikirimkan ke 
Amerika Serikat dan kenegara2 
Islam. — Djihad, P3 

|.p3 D, MANISRENGGO 

2 “Upik 6ohari 
Luang tahun rdekaan | RI 
“jang ke XI di Ketjamatan Ma- 
nisrenggo t erbentuk P3 D | 
(Panitya - Perlombaan . Pemba- 

ngunan Desa) jang diketuai 

“bupaten Klaten. dengan “suara | 

Negeri, setelah Dewan2 Daerah | 

Kawedanan Djatinom : | 

| SUATU DRAMA BAWA KOR: ' 

sendiri dengan tidak menghirau 

lehernja sehingga menemui na- | 

  

pi yaa n dengan | . 

p perwakilan mereka | 

menudju luar negeri. Dikabar- | haan diseluruh Indonesia guna 

    

      

     
     

muan ini hadir pembesur2 Pemerintah, Korps Diplomatik dan 

  

Ba 

     

   - 

£ 

—...MANPOWER 
TA NGA “(Oleh 

Menurut statistiek Djawatan 
Penempatan Teitaga daerah Su- 
takarta, sampai achir bulan Mei 
56 jl. tertjatat 8.075 lorang jang 
belum dapat dipekerdjakan. Di 
antara mereka itu 221 wanita: : 
djumlah penderita tjatad jang ' 
belum mendapat tempat ada 74 
laki2 dan 3 wanita. AS 
Dalam bulan Mei sadja jang mendaftarkan ada 226 laki? dan 

21 wanita sedangkan - djumlah 
penempatan dalam . bulan itu 
ada 59. orang, diantaranja se- 
orang diluar wilajah daerah 
Surakarta, Dari. djumlah pe- 
nempatan itu 90 pCt. terdiri 

sedang jang 10 pCt. meliputi te 
naga2 kerdja dalam lapangan 
pertanian dan keradjinan. 

'Djumiah . permintaan tenaga 
dalam bulan itu ada 23 orang, 
jakni 21 laki2 dan 2 wanita”   

- Mangjangan? jg dihapus- 
: kan, 
-Sedjak April 1955 Peraturan 

tundjangan penganggur, jakni 
untuk pekerdjaan? tenaga da-. 

mewa telah dsapuskan. : 
Akan tetapi dalam mengha- 

“dapi keadaan bahaja kelaparan: 
(H.O.) dipelbagai daerah, atas 
desakan fihak Pamong-Prodjo: 
oleh Pusat telah disetudjui utk. 
tahun 1956 mengeluarkan tun- 
djangan . penganggur 
pang dari ketentuan jang ber- 
laku sedjak April jl. sedjumlah 
Rp. 100.000,—. # 
Seperti ' diketahui, tundjang- 

an-sematjam itu sebelum ada- 
nja penghapusan “telah diberi- 
kan untuk  pekerdjaan-pekerdja 
an darurat, misalnjasdalam pem: 
:buatan: djalan2 dan . saluran? 
“air didaerah2, jang dikerdjakan 
oleh para penganggur setempat. 
« Dalam waktu jang sama. tih: 

“dihapuskan pula pemberian ban- 
-tuan modal pada: 18 perusaha- 
-an2 di seluruh Karesidenan Su- 
rakarta (jang pernah mendapat 
bantuan modal dari-KPT) meli- 
puti perusihaan2 gamping, gen 
“ting, mainan anak2 dan ketjap. 
Banjaknja bantuan modal: jang 

pernah dikeluarkan Ik. Rp. 200 
ribu (duaratus- ribu).  Bantu- 

00 HARI ULANG TAHUN REP. MESIR. 
K Bertempat di Djakarta “Club oleh Kuasa Usaha Mesir telah di- 
adakan resepsi Hari Ulang Tahun Republik Mesir. Dalam perte 

dari tenaga-tenaga administrasi | 

rurat dan tenaga darurat isti- ' 

menjim- | 

     

      
    
      

        
     

    

    

          

“tamu2 lainnja.. Pada gambar tampak Wk. PM. Mr Moh. R 
dan Kuasa Usaha. Mesir. Teahekitan e eka an toast. 

075 Penganggur di Surakarta 
SURVEY" & ,,0C CUPATIONAL 

pn Ma 
Wartawan SKR). 

Disamping itu masih ada hal2 
tambahan jang akan. diselidiki, 
jalah : a) sehab2 kesukaran jg. 
dialami oleh perusahsan2 dalam 
memperoleh tenaga kerdja : b) 
sumber2 pengerahan tenaga ker 
dja: c) faciliteit2 latihan jang 
diadakan oleh madjikan. 

| Dan garam bulan Agustus pe- 
gawai2 Djawatan- Penempatan 
Tenaga akan mengundjungi Ik. 

700 djenis perusahaan2 untuk 
mendapat.keterangan2 tentang 
 djabatan2 tertentu dalam peru- 
sahaan2 itu, bahan2 keterangan 
mana diperlukan guna pendaf- 
taran djabatan2 jang ada di In- 
Gonesia beserta. isi singkat dari 

tiap2 djabatan itu. — Kor. 

  

  

DPRD Ist. Jogja: , 
  

tya Planning 
KEPADA 

SIDANG DPRD Jogjakarta 

'Selandjutnja kemarin dide- 
ngarkan keterangan anggauta 
DPD seksi Perburuhan dan Per-   .tanian HJ. Sumarto tentang 
Conevetisering Pemerintah Da- 
erah terhadap keputusan DPR 
D tentang: 1. Penjelesaian pem 
bajaran tembakau dan upah bu- 
ruh tembakau 2. Kelangsungan 
penanaman tembakau. 

Lebih dulu diriwajatkan Jakti 
sebelum 1955 didirikan oleh Pe- 

' merintah Daerah dan berdiri 
langsung dibawah pengawasan 
DPD. Kemudian badan inj diam 

bil oper oleh Pemerintah Pusat 
dan dengan demikian DPD su- 
dah tidak tjampur tangan. 

Soal hutang pihutang. 

Mengenai tuntutan penanam- 

kepada VOTP /pengusaha pa- 
da hakekatnja bersifat intern 
jaitu tuntutan dari anggauta 
kepada organisasi tapi Pemerin 
tah Daerah berusaha mendamai 
kan, 
Kelangsungan penanaman 

tembakau Pemerintah Pusat 
dan Kepala Daerah sedang ada 
kan usaha'untuk mendjaga dja | 

ngan sampai matjet. 

  
  

- Sengketa Hotel Merdeka: 
  

Tidak benarj 
dakan main jhakim sendiri 

. KETERANGAN MR SUMARNO 

BERKENAAN dengan ter- 
djadinja - perkelaian2 di Hotel 

Merdeka Solo sebagai buntut 

sengketa Honet-Panitya Penje- 

lenggara Hotel tsb. hari Sabtu 

jl. pembela NV Honet Mr Su- 
.marno -P. Wirjanto menerang- 
kan kepada pers, tidak benar ia 
menjetudjui tindakan main ha- 
kim sendiri jang dilakukan oleh 
'Tjipto Ruslan dkk dalam usaha- 
nja untuk menjelesaikan seng- 
keta Hotel Merdeka itu. 
5 Keterangan itu diberikan ber- 
hubung tersiarnja berita dalam 
beberapa surat kabar tentang 
pers interviu Tjipto Ruslan jg 
“memberi kesan bahwa Mr Su- 
marno. menjetudji tindakan2 
untuk mengambil over pimpinan 

“Hotel Merdeka dengan tjaranja 
sendiri itu. 5 

Lebih. landjut Mr Sumarno 
terangkan, sampai hari Sabtu 

tgl. 16/56. djam 3 siang tidak 
terdjadi suatu perbuatan pe- 

langgaran ' hukum dari fihak 
Tjipto Ruslan, Mengenai perke-   an padi perusahaan2 antara 

Rp: 2.000,— sampai .32.000,— 
rupiah. 1 : 

jumlah penganggur . di 
Klaten - s ! 

Sementara itu djumlah mere- 
ka jang mendaftarkan diri . di 
wilajah Kab. Klaten 'tertjatat 
379 orang terdiri 367 laki-2 dan 
12 wanita: Sisa pendaftaran th. ' 
1954 tertjatat 380 laki? dan 32 ' 
wanita: ' Pendaftaran. th. : '55 ! 
1.013 laki2 dan 32. wanita, se- : 
dang sisanja 466 laki? dan 13 
wanita Hk pan : 
“Dengan -perantaraan KPT, 

Klaten 83 orang dikirimkan ke | 
Sumatera Timur - utk. dipeker- 
djakan di perkebunan. . Sedang 
untuk bl. Djuni ini, dj. siapkan 
untuk berangkat 8 kepala, ke- 
Juarga-ataw.19-djiwa. co. 4. 
“Lebih, landjut sdr, .Atmosoegi 
towk. Kepala K.P.T, terangkin, 
pendaftaran: : penganggiir » tsb. : 
belum bisa meliputi. sewilajah | 
Kab Klaterytapi hanja sebagian | 
ketjil sadja pendiduk jang me 
ngerti dan jang telah mau men- 
daftarkan diri ke KP.T, sedang 
ratusan “ribu belum, mengeiti | 
dan masih gelap tentang mak- j 
sud pendaftaran ke K.P.T. .itu. 

»Manpower & occupa- 

tional survey”. 

Sesuai dengan Surat edaran 
Menteri Perburuhan tentang j 

man-power survey” dan ..0CCu- | 

pational survey” jang pertama | 

di Indonesia, kuhdjungan2 pada 

263 perusahaan (106 dikota) di 

daerah Surakarta akan dapat 

diselesaikan, achir bulan Djul: | 
jad. 7 t 4 | 

Sebagai diketahui ' dalam bu- | 

lan Djuni dan Djw': '56. Ik, 100 

  
i 
1   dan Djawatan Pe- | 
| 

nempatan Tenaga ditugaskan | 

mengundjungi 'k..5.000 perusa- | 

memperoleh keterangan2. ten- 

BAE Tana Dear pe Gea 
1. Djumlah orang jang beker- 

dja pada tg. 1 Djuni 1956 dan 

jang dapat diduga akan beker- 

dja pada waktu 6 bulin kemu- 

dian, jaitu tgl. 1 Desember '56 
pada: masing2 madjikan diselu- 

ruh Indonesia, 
2. Djumlah pekerdja. chusus, 

djumlah tenaga terlatih /sete- 

ngah terlatih jan, “dibutuhkan 

pada waktu penje idikan (pada 

waktu perkundjungan) dan di- 

dalam djangka waktu.6 bulan 

kemudian. f   

orang pe,awai Direktorat Tena- |. 

“ga Kerdja 

laian2 jang terdjadi kemudian 

Mr Sumarno tegaskan itu tidak 
langsung disebabkan oleh per- 
sengketaan Hotel Merdeka, tapi 

oleh sebab lain. 
Dalam persengketaan Hotel 

Merdeka itu telah ditempuh se- 
gala djalan hukum. akan tetapi 

hingga sekarang belum ada ke 
putusan jang tegas. : - 

Hukum atjara sipil 
dan kriminil sudah tak 

sesuai lagi. : 
Apa sebah. belah terdjadi hal? 

jang tidak diinginkan dalam hu 
bungannja dengan sengketa Ho- 
tel Merdeka itu, Mr Sumarno 

tegaskan sebab: jang: utama" ja- 
lah karena “djustisi' Indonesia 
masih memakai. hukum. atjara 
sipil. dar kriminil jang tidak 
lagi dapat memenuhi kebutuhan 
masjarakat sekarang. Hukum 
atjara tsb. adalah buatan dja- 
man kolonial untuk masjarakat 
jang serba” lambat dan ketjil- 
ketjilan.. 129 

Kita sekarang berada dida- 

lam masjarakat negara merde- 
ka, negara hukum dan demokra 

tis dan dalam.masjarakat dja- 

| man atomicage jang segala2nja 
serba tjepat dan besar2an. 

Tegasnja, karena kelambatan 

hukum atjara sekarang, terdjadi 

:lah exessen, seperti peristiwa 

Hotel Merdeka ini (dan tidak 
hanja ini sadja!). Didalam dja- 

man sekarang tidak selajaknja 

lagi masih banjak perkara sip:l 
dan kriminil jang berlarut2 sam 

pai bertahun2. 
Achirnja menurut kesimpulan 

Mr Sumarno, peristiwa Hotel 
"Merdeka Solo, meskipun . harus 

disesalkan, “bukan sustu peris- 

tiwa-pelanggaran hukum, akan 
ctapi adilah akibat keadaan 

dimana hukum tidak tjotjok de 

ngan masjarakat sekarang. 

Sebenarnja soal mudah 

asal dulu jang berwa- 
|. djib mau tegas ! 

Ditanja tentang persoalannja 
itu sendiri, Mr Sumarno kata- 

Kan soal sengketa Hotel Merde- 
ka dengan Honet adalah soal jg 
mudah. Sampai tgl. 29 Mei 1954 
terang Hotel tsb. dikuasai oleh 
Honet. Sukadgo dkk adalah pe- 
gawai2 Tjipto Ruslan, jang ke- 
dudukannja sebagai Direktur 
Honet. 

Pernjataan buruh2 Hotel tsb. 
tgl, 29/5-54 jang melepaskan 
diri dari Honet adalah suatu 
,penjerobotan hak”. Ditegaskan 

setudjui tin. 

bahwa . NY Honet adalah NV 
Pemerintah:  NV tsb. didirikan 

atas andjuran, oleh orang2 dan 

dsn. kapitaal Pem “Sajang bhw. 
waktu itu tidak ada tindakan jg. 
tegas dari Pemerintah, sehingga 
persoalanrja sampai berlarut2. 

Demikian a.l. keterangan Mr 

“Sumarno P. Wirjanto, — Kor. 

5 KAfI LETUSAN UNTUK 
PERINGATI DJAKARTA 

-- 429 TAHUN 
Berkenaan dengan - perajaan 

hari lahir kota Djakarta Raya 
ko-429 tg. 22 Djuni, djam 10.00 
akan diadakan letusan sebanjak 

5. (lima) kali dipekarangan Ba- 
5 "mbriliiIl Kat Sire- 

ne2 jang berada dalam daerah 
Djakarta Raya. — Ant. 

  
PIMPINAN AURI KE SOVJET 

Tanggai 19 Djuni 1956 djam 

05.00 dengan menumpang pesa- 
wat terbang ' telah berangkat 

dari Kemajoran Komodor Mu- 
da Udara PGC. Noordraven Ko- 
mandan Grup Komposisi dan 
Kapten Udara Leo Wattimena, 
Komandan Kesatuan Pantjargas. 

Mereka itu oleh pemerintah 

telah dikirim ke Moskow bersa- 
ma dengan Kepala Staf Ang- 

katan Udara Laksamana Muda 
Udara S. Suryada:ma, jang te- 

Soal Rentjana Tugas pani: 

TUNTUTAN PENANAMAN TEMBAKAU 
VONP. 

sekitar Rentjana Tugas dan Kewadjiban Panitya Planning jang 
dibentuk oleh DPRD dan akan dilandjutkan Rebo jad. setelah 
Panitya sempurnakan Rentjana tsb. jang didasarkan atas pe- 
mandangan umum, para anggauta, NE 3 zr 

  lah meninggalkan ' rombongan 

Presiden dari Roma untuk me- 
nudju ke Moskow. 

Perlu diterangkan, bahwa me 

reka itu akan menjaksikan Ha- 
ri- Angkatan Udara Sovjet jang 

akan dirajakan tanggal 24. Dju- 
ni jang akan datang. -- Ant. 

  

ADJUDAN? WAKIL 
PRESIDEN 

«. Untuk mentjukupi 'kebutuhan 
' Wk. Presiden akan Adjudan, 
| KSAD “telah memerintahkan 
''Letkol. Achmad Tahir Perwira 
Menengah .diperbantukan, KSAD, 
dan Letkol: R:S. Rahardjodikro 
'mo Perwira I ALIV KSAD, utk" 
mendjabat. sebagai Adjudan 

Wk. Presiden. Seperti diketahui 
selama Let. Kol. Gandhi mengi 
kuti perdjalanan Presiden kelu- 
ar negeri,  djabatan Adjudan 
tsb. kosong. 

Selain dari pada dua Perwira 
Menengah tsb, diperintahkan pu 
la Majoor Piet Soendoro Ass. 
Pribadi KSAD utk mendjabat 
Pa Protocol di Istana Negara, 

“selama Presiden berada dalarn 
perdjalanan keluar negeri. 

  “tan kotor Rp, 31.626. .   | — Ant. 

  

  

belum selesai 

kemarin belum dapat selesaikan 

  erna 

RP.6 DJUTA SUBSIDI UTK 

HALAMAN 2 

Apa & dimana? 
:k 10.00 Dirumah nj. Surach 

man djl. Sukun 20 diadakan pe- 
ngadjian puteri, pembitjara nj. 
Badilah Zubair. 

0900 — 13.30 dan 17.00 

— 20.30 eksposisi lukisan Af- 
fandi di Sono. Budojo. 

KONPERENSI PERWARI 
. DJAWA — TENGAH 

Perwari Djawa-Tengah jang 
meliputi 33 tjabangnja, diketuai 

oleh nj. Sahir Nitihardja, akan 

mengadakan kongresnja. di. Ka- 

Hurang, tg»22 — 24 Djunij.a.d. 

di Kaliurang. Konperensi tsb. 

dalam 'atjara pokoknja akan 
membitjarakan soal Perwakilan 

nja di DPR Djawa Tengah dan 

tentang Undang2 Perkawinan 

KONPERENSI MASJUMI 

?. SLEMAN £ 

Masjumi Tjabang Kabupaten 

Sleman tanggat 24 Djuni jad. 

akan mengadakan konperensi 

di Sleman Jogjakrta.   - KOTAPRADJA 
MERK 

Pemerintah Daerah Ist. Jogja 
karta telah memutuskan beri 
subsidi sebesar Rp. 6 djuta' ke 
pada Pemerintah “Kotapradja 
untuk tahiin dinas 1956. Diban 
dingkan dengan tahun jl. maka 
subsidi ini lebih besar, jaitu 
waktu tahun . 1955 “hanja Rp. 
4.750.000,—, 

PERGURUAN BARU HMI 

Minggu yang lalu Himpunan 
Mahasiswa, Islam (HMI) tjab. 
Jogjakarta mengadakan konpe- 
rensi tahunan bertempat di Au- 
la PTAIN, untuk mengesahkan 
beleia Pengurus Tjabang pe- 
riode 1955/1956, dan pemben- 
tukan Pengurus baru untuk pe- 
riode 1956 /1957. 2 . 

Setelah Laporan tahunan di- 
sjahkan dan Pengurus lama di- 
njatakan bubar, dibentuk Pe- 
ngurus baru Sdr. Mahmouddin 
S, Ketua Umum lama dipertja- 
ja untuk mendjabat kembali. 
Untuk melengkapi susunan Pe- 
ngurus . selandjutnja dibantu 
oleh dua orang medeformateurs. 
Moch, S, Hartono dan K.O. Ga- 
djah. Nata. Para formatuer ter- 
sebut diberi batas waktu selama 
satu bulan. 

FANITYA KESEDJAH TERA 
AN PEGAWAI DAERAH 

Dibentuk 
DPD Ist. Jogjakarta dalam 

sidangnja belum lama ini telah 
memutuskan membentuk sebu- 
ah Panitya Kesedjahteraan Pe- 
gawai jang sifatnja kedinasan 

diketuai oleh sdr. DD: Susanto 
sekretaris II Pemerintah  dae- 
rah, anggauta2nja Prodjolalito, 
Ketua Jajasan Kredit Daerah, 

Kepala ' Djawatan . Pekerdjaan 
Umum, Sosial, Keuangan, Bagi 
an Urusan Pegawai daerah dan 
tugasnja mempeladjari dan me 
ngadjukan usul2 mengenai usa- 
ha kesedjahteraan pegawai dan 
Balai Pertemuan Pegawai. 

PEMERINTAH DAERAH TA' 
SETUDJU 5 

Pindjam ke Kotapradja. 

Diperoleh kabar,, bahwa Pe- 
merintah Kotapradja Jogjakar- 
ta telah mengadjukan pindjam 
an Rp 320.000,— kepada Peme 
rintah Daerah Ist. Jogjakarta 
dengan maksud. untuk menam- 
bah modal bsgi peringatan 200 
tahun kota Jogjakarta. Oleh Pe 
merintah daerah permintaan 

itu tidak disetudjui dan sebab- 

sebabnja besar kemungkinan- 
nja, karena Kas daerah sendiri 

tidak tjukup banjak uang. 
Pindjaman. ini dimaksudkan 

utk a.l menambah beaja pem- 
bangunan gedung pertemuan di 
Aloon2 Selatan jang menurut 
rentjana sudah harus selesai 

tgl. 7. Oktober  jad, bertepatan 
dengan peringatan 200 tahun 
kota Jogjakarta. 

HASIL HELI DRIVER 
AMAL - 

Consentratie Mahasiswa. Jo- 
gjakarta mengumumkan hasil 
pendapatan 'pertundjukan hell- 

UTK. 

.Griver jang diselenggarakanhja 
baru2 ini adalah sbh. Pendapa- 

Setelah 
dipotong 'padjak - tontonan “dan 
ongkos penjelenggaraan masih 
ada keuntungan bersih Rp. 8, 
721,50, Keuntungan ini dibagi2- 
kan. kepada" K.M,ALA.. 2006 
atau Rp. 1.344,30, kepada-pende 
rita H.O. 1096 atau Rp. 672,15, 
kepada  Jajasan ' Sanatorium 
»Kusuma - Bhakti” 5G atau 
Rp. 336,08, kepada  CMJ. 6575 
atau Rp. 4.368,97. Djumlsh ke- 
untungan jang semula akan di- 

pakai oleh OMJ, kerntrgsian oleh 
organisasi mahasiswa, tsb. diba- 
talkan dan dibagi2kan lagi. Ja- 
itu dari Rp. 4.368,97 diserahkan 
kepada K. M.ALA, Rp. 155,70, 
kepada penderita H.O. Rp. 3. 
243,27, sedang untuk organisasi 
CMJ hanja Rp, 1000,—. 

  

' BILL MILLER  DIGAMBAPR. 
William Preston Miller (Bil Miller), djuara pantialomba Ame- 
rika dam pelatih Pasi tampak pada. gambar. sedang: dilitkkis oleh 
pelukis terkenal Sudjono dalam dua lukisan. 

PAKA BE ak ESA WLAN Ur BNN Sa Pa Aa sa at 

Konperensi ini akan dihadiri 

oleh Masjumi 'Tjabang. Anak 

jabang, Muslimat Tjahang dan 

Anak2 Tjabang dalam wilajah 

kabupaten Sleman, dan akan 

dihadiri djuga oleh pimpinan 

Mssjumi dan Muslimat Wilajah 

Jogjakarta. 

Masalah jang akan dibahas 

al situasi politik, sikap Masju- 

mi terhadap berbagai mas'alah 

kenegaraan terutama jang lang- 

guns berhubung dgn. daerah Ist. 

Jogjakarta, termasuk. pemba- 

ngunan dalam rangka plan 5 

tahun dan pergantian pengurus 

untuk periode 1956 /1958 dl. 

RBUM DESAK U.U. PEMI- 

s3 LIHAN UMUM DPRD? 
DISELESAIKAN 

Persatuan Buruh  Minjak, 

Perbum, Sektor Jogjakarta, da- 

jam pernjataan tentang DPR Ko 

ta Jogja menegaskan.bhw.
 'kom- 

posisinjai tidak mentjerminkan 

'aliran politik jang ada didalam 

masjarakat kota Jogja dan ti- 

dak dipertanggung djawabkan 

IR. oajutaya Perbum Jogja 

menjatakan sikapnja sbb. 1 

1. Mendesak kepada Kabinet 

agar segera menjelesaikan U.U. 

Pemilihan Umum untuk DPRD2. 

2. Mendesak kepada Kabinet 

agar mendahulukan pembitja- 

raan rentjana U.U. Pemilihan 

Umum untuk DPRD2. 1 

3. Mendesak kepada Pemerin 

tah supaja segera mengambil 

lapgkah2 untuk menjelenggara- 

kan Pemilihan Umum D.P.R. 

D.2 ini sehinga D.P.R.D2 itu 

dapat terbentuk dalam-tahun ini 

djuga. : 

4. Mendesak kepada Pemerin- 

tah sebelum D.P..R.D.2 . hatsil 

pemilihan umum dibentuk, su- 

paja membentuk D.P.R.D. per- 

alihan jang disesuaikan hatsil 

Pemilihan Umum dgn. merohah 

komposisi DPRDS2 jang seka- 

rang ini. 

|. PENGGEDOR DI TJANG- 
“ KRINGAN 

Baru? iri telah terdjadi peng- 

gedoran dirumah mbok Netra- 

hardjana dan anaknja Natadiar- 
dja desa Sruni kel. Wukirsari 

kap. Tjangkringan, Sleman, de- 

ngan merusak pintu muka. Se- 

telah penggedor jang terdiri 4 

orang dapat memasuki rumah 

sdr! Notodiardjo. segera ia. di- 

aniaja dengan pentung kaju se- 

hingga luka2 ringan dibagian ke 

palanja.Achirnja penggedor dpt. 

menggondol 1 sepeda perempuan 

merk Kesting, uang kontan dan 

barang2 pakaian seharga Rp. 

1712. 
Sedang ibunja jang ada diru- 

mah belakang hendak: menin- 

djau ' anaknja . dirumah muka 

jang digedor, tak dapat dilang- 

sungkan, karena oleh 2. orang 

penggedor mbok Netrahardjana 

disuruh kembali. 2 orang peng- 
gedor ini masuk rumah bela- 

kang mbok Netrahardjana dan 

dapat menggondol: 1. sepeda 

merk  Gazelle seharga Rp. 

6501, 1. gelang mas seharga 
Rp. 750, 1. tjintjin mas se- 

harga. Rp. 600,— dan. barang2 

berupa. pakaian “seharga Rp. 
1s650.. “I 
Penggedor pada ketika itu 

dapat menghilang. Hal ini telah 
diurus oleh. jang berwadiib. 

' BEIATA?2 ORGAXISASI 
“1 Pengurus. P.N.L. Anak Ran- 
ting Ngampilan - diketuai oleh 
sdr, Sapariman. penulis - sdr. 
Budojo, "keuangan sdr. Siswo 

Wagiman. : 

Pengurus sementara Perkum- 
pulan Kesenian Djawa ex Pela- 

djar S.M.P. INI Jogjakarta - di- 
ketuaj oleh sir. Palen D:rmojo 
penulis sdr, Sumono. dan benda- 
harj sdri Sunarti. Alamat : sdr. 
Sumone Pudjokusuman Mg. V/ 
38 A, 

Nonton mana ? 
JOGJAKARTA 

LUXOR.: Gali Lobang tutup 
Lobang”, B, Hermanto. 

SENI SONO.: ,,5 Against the 
House”, Guy Madison, 

SOBOHARSONO : ,,Ship Ahoy”, 
Eleanor Powell. 

INDRA: ,,Japanese War Bride”, 
Sherley Yamaguchi, Don 
Taylor. 

REX : ,To catch a thief,” Cary 
Grani, Grace Kelly. 

RAHAJU : The Glenn Miller 
Story”, James Stewart. 

WETAN BETENG : ,Darya 
Sutera”, (film Indja). 

SOLO 

Aa mnggaman 

  

  

n 

STAR : »Boys Ranch'”. 
U.P.: Woman of the River,” 

Sophia Loren. 
(INDRA : ,Kentuckian”, Burt 

Lancaster. 
SRIKATON : Vera Cruz”, 

Burt Lancaster. 
BIOS SRIWEDARI : , Merebut 

kasih”, Turino Djunaedy. 
W.O, SRIWEDARI: ,,Lahirnja 

Nakula Sedewa”. 
KLATPN, 

ROXY : Pirate of Tripoli”.   
- 

Vingtuk an cab PE um Danau Oak Pe Maia an



         KAMIS 2 
sen noa 

  

DyuNI 

. WARTAWAN2 | 

(Oleh : Wartawan 

1956 

£ aan selajang pandang: 

“Diskriminasi jang menjolok mata 
MOri DJADI PENDJAGA GAMELAN 

8 

PKIR" MARTOMO). 

RUPANJA memang sudah mendjadi nasib para wartawan 
Djateng harus mengalami 
nan jang m | selama di 

      

kesukaran?, setelah mendapat pelaja- 
Bandjarma 

reka sudah bersiap? untuk berangkat ke Balikpapan, mereka di- 

hanja rombongan 

  

Kampung Baru sampai: Kelan- . Pada wakru me- 
n | dasan. Tetapi disana banjak 

bahwa jang akan be- .taxi2 j gdapat dipergunakan se- 
“Kesenian Djateng Sa- 

Ya . harus berangkat. dengan kapal "Ba-    

    

  

Panitya ini para warta- 

kap "lebih baik kembali ke Djawa daripada 
mielan dikapal "Bango". 

L djuga. masjarakat BAN kana di 
   

    

     

  

lain akan berangka 
rombongan Sekdjen Kementeri. 
an Sosial pada hari Minggu tgl. 
9 Djuni jl. Terhadap kepul 
ini .para wartawan tidak. @iadi 
berontak”, 

Dasar nasib ig malang: Pada | 
hari Kamis itu para wartawan 
telah siap untuk berangkat dan 
menudju kelapangan Ulin ber- 

sama - sama rombongan Kese- 

nian. Tetapi ketika mulai di- 
daftar orang-orang “akan 
berangkat, ternjata para warta- 
wan tidak mendapat tempat dan 

dikesampingkan dan baru akan 
berangkat hari Minggunja itu. 
Untuk mendjaga kebaikan hu- 
bungan. dengan Gubernur, me- 
reka kembali ke pondoknja, ja- 
itu di Mess Kutai. 
Dasar djiwa wartawan pari- 

, pada 3 hari menunggu dan me- 
nganggur, kami mentjari atjara 
dan dengan persetudjuan pihak I 
tentara, dalam hal ini Kapten 
Uly Harahap, kami diperboleh- 
kan menemui 2. ang bekas pe- 
mimpin gerombolan, jaitu Dieng 
got dan Raden Mochtar, jg hasil 
interpiuw kita, telah kami tulis | 
terlebih dulu. 

Hampir terlantar. 

Sesuai dengan ketetapan, ma- 
ka rombongan ' kami bersama2 

rombongan Sekdjen Kemsos dan 
Gubernur hari Minggu itu be- | 
rangkat . djuga dengan plane 
GIA. Perlu diketahui, bahwa ke 
berangkatar sdr. Ali Asjwat 

dari ,,Pembangunan” (Kaliman- 
tan Barat) itu memang atas.per 
setwijuan kami, supaja bisa 
menguruskan : soal tempat pe-. 
jean dengan Panitya di 

alikpapan, untuk .mendjaga » 
djangan sampai terdjadi keti- 
dak puasan lagi “bagi na. war 
tawan. 

Tetapi serenta mand datang 
di Balikpapan, maka ternjata 
panitya tidak ada, sedang sega- 
la sesuatu diurus sendiri oleh 
Wedana “ Balikpapan sdr. A.R. 
Kariowiti. Dan ketika kami me 
nanjakan soal tempat pengine- 
pan, ternjata tidak disediakan, 
malah menurut pengakyan We- 
dana sendiri dia tidak tahu bah- 
wa ada rombongan wartawan 

akan datang di Balikpapan, Te- 
tapi untuk menenteramkan para 

wartawan (pada waktu itu sua-. 

sana sudah agak tegang) di- 
djandjikan akan diusahakan 
tempat penginapan. Tetapi nja- 

tanja, sampai djam 18.00 setiba 
kami dari Petung, jaitu tempat 

persiapan Transmigrasi, belum 
lagi mendapat pondokan. Kami | 
duduk diluar muka pondokan 

  

  

Gubernur Milono, jak 1 ' Hotel 
: Kutai. 

Ibu Milono jang waktu itu 
baru kembali dari ,,sight-seeing” 

kota Balikpapan dengan tertje- 
ngang- melihat kami duduk di- 
ruang tamu. Serenta kami beri 
tahu sebabnja, dan segera dite- 
ruskan kepada Gubernur jang 

djuga heran dan. diminta Resi- 
den Kalimantan. Timur . Adji 

Pangeran 'Temenggung Pranata. 

supaja menngurus. selandjutnja. 
Dalam keterangannja . -kepada. 

Gubernur ternjata,” bahwa Re- 

siden 2 'hari- sebelumnja "sudah 
mengawat kepada Wedono. bah 
wa dalam “rombongan Sekdjen 
Kemsos itu akan ikut pula se-- 

rombongan wartawan dari Dia- 
wa Tengah dan Bandjarmasin. ' 
Terpaksalah Residen sendiri' ha- 
rus “mengurus “tempat. pengina- 

pan dan achimnja kami: menda-" 

pat, tempat di Hotel. Kutai. ' 

Bagaikan dinegeri asing. 
Kesan pertama dari Warta- 

wan tuan di Balikpapan,  jalah 
bahwa kami disana seolah2 di- 

negeri Asing. Balikpapan jang 

terletak diteluk Balikpapan jg 
indah itu betul2 merupakan ko- 

ta BPM. Perbedaan antara da- 

erah BPM dam RJ sangat tera- 
sa. Didaerah BPM kami bisa me 

lihat rumah? emplove jang men. 

tereng, dengan interieurnja jang 

bagus2 serba mewah, pekarang- 

an? jg indah teratur, Pendeknja 

semuanja serba baik. Djuga pa- 

da malam hari kelihatan sekali 

  

BPM r 
melihat Beat Tampu listrik jg 

lap-kerdip gemerlapan me- 
1 1 kota minjak     5 bei (oi 

itu, maka didaerah RI penerang 
an sangat terbatas. Kabarnja 

mneman NN untuk 
aannja di     

sana. Diana djalan2 di kedua | | 
3. Hat berlainan. Di- | B bagian itu sangat 

bagian atas, jaitu daerah BPM 
djalan2 serba, litjin, bersih dan 
bagus. Ada sebuah @jalan jang 
dinamakan ,djal: 
419 Kam, pandi: 
bikin sedemikian rupa, sehingga 
memperingatkan kami pada 
gambar2. djalan di Amerika Se- 
rikat jang hebat2 #eperti ba- 
njak dimuat dalam madjalah2 
Life dll. jang bersifat propa- 

ganda. Sebaliknja djalan2 di- 
daerah RI sebagian besar masih 
dalam keadaan menjedihkan, 

  

  

   

| bagi atas 2 

hari kami | 

. Minjak” dan | 
itu, di- | & 

bagian, jaitu ma- 

sjarakat BPM dan masjarakat 
|RI. Kedua golongan ini berten- 
"tangan sedemikan rupa sehing- 
“ga masing2 tak mau kenal me- 
“ngenal, kalau tidak boleh dika- 
takan terpisah satu sama lain 
'seakan2 ada tabir besi diantara 
kedua bagian itu, 

? Rasdiskriminasi terang?an. 

. Disamping keretakan dianta- 
ra kedua golongan tersebut di- 
atas, dikalangan BPM sendiri 
terasa benar2 adanja rasdiskri- 

minasi, .jaitu antara golongan 
Belanda dan Indonesia. Meski- 
pun segala kebutuhan penghi- 

dupan bagi pegawai2 dan bu- 
|ruh2 Indonesia disediakan, na- 
mun mereka sekali2 tidak bo- 

(leh mentjampuri kebutuhan? go 
longan Belanda. Mitsalnja go- 
'longan Indonesia tidak boleh 
mandi di tempat pemandian Be- 
landa, berolahraga dilapangan ! 
olahraga mereka, bermain ten- 
nis dibaan mereka.  Semuanja 
serba disendirikan. Tetapi se- 
mua itu dibikin sedemikian rupa 
"supaja mereka (golongan Indo- 

nesia) puas, sehingga tidak me- 

rasa, bahwa mereka itu sebe- 

tulnja alat2 belaka untuk men- 
tjari keuntungan BPM jg ber- 

| djuta2 djumlahnja setahunnja 
itu. Betul pembatja, waktu ka- 
mi berada disana, berputar2 

kota melihat keindahan alam 
Balikpapan diwaktu malam, 
betul2-kami tidak merasa bang- 
ga, bahkan sakit hati.dan sedih. 

“Timbul pertanjaan kepada diri- 

ku sendiri, betulkah Indonesia 
itu sudah merdeka 10075, ? Le- 

ibih-lebih kalau 'kita melihat, 
i bahwa pelajan2 dari employe2 
Belanda itu semuanja bangsa 

. yawak” sendiri. Betul malu pem 

-batja. 

  
Kota zonder betjak. 

Kalau kita di Jogjakarta se- 
karang ini diganggu oleh ba- 
injaknja betjak jang bersim- 

pang siur di Malioboro, maka 

pembatja jang belum pernah 
datang di Balikpapan akan he- 

'ran kalau disana orang tidak 

melihat ada betjak sebuahpun. 
Disana betjak tidak akan dapat 
tahan lama, . karena djalannja 

naik-turun dak bagian jg dapat | 
dilalui oleh betjak hanja satu. 
jaitu jg menjusur pantai, dari 

tiap ba Hampir semua taxi 

itu dibuat dari ieep jang kabar- 

nja sudah diapkir oleh BPM. 
Jang mengherankan pula, sopir? 
taxi itu kebanjakan orang2 I. 
onghos dan Arab. Djuga toku2 
(pada. unumnja ketjil2: adalah 
milik bangsa Tionghoa atau 
Arab. Suatu tanda bahwa eko- 
nomi bangsa Indonesia disana 
lemah, tidak seperti di Bandjar- 
masin. Kandangan, Barabai, A- 
muntai dan temsat2 ketjil dipe- 
dalaman lainnja, dimana ekono- 

mi hampir seratus persen dita- 
3 an bangsa kita sendiri. 

Kota krediet. 
Tahukan pembatja, bahwa di 

Balikpapan itu orang lebih suka 
membeli barang setjara kredit. 
daripada kontan ? Menurut ke- 
terangan orang disana, orang ie- 
bih suka membajar Rp. 150.— 
Gengan krediet daripada Rp.50. 
dengan kontan, Ini dapat dime- 
ngerti. Seperti diketahui, pen- 
duduk Balikpapan jang kl. 80. 
000 itu sebagian besar adalah 
buruh, diantaranja 40.000 buruh 

Parevuntur' HUKUMAN : 

wani duduk: di Dewan Perwaki- 

DP. P. | GRRWANI TS 

   A- 
TI TERHADAP ATTAMIMI 

: Djika ternjat 
| Sidang pleno ke-III DPP. 
"Gerwani i Djakarta sbb: 

Menuntut hukuman mati 
hadap Attamimi Mina. , 
kesalahannja. 

    

berdasarkan. perik 

jang tersebut dalam 

“Pernjataan Hak2 

  

Perkawinan. Nasional png ber- 

seluruh warganegara. Republik 
Indonesia, Gisampirgnja menga- 
kui "adanja . Undang2 /Peratu- 

.nan menurut : masing - masing 
agama dan kejakinan, F 

terutama untuk pembangunan 

gedung2 sekolah dan memper- 
giat pengawasan buku2 pp 
tjabul. 

hadap pertjobaan2 bom A Pa aa 

Piagam. Hak2 Wanita jang ke- 

Kongres Wanita Indonesia. : 
Adanja Kongres Nasional Ger 

wani bulan Djuni 1957. : 
Menjatakan terima kasih ke- 

pada PKI dan pemilih? atas ber 
hasilnja 5 orang pimpinan Ger-   BPM. Sebagai buruh, maka pen   

itidak mentjukupi untuk men- 192 GEROMBOLAN TEWAS. 33 
Gjamin keluarganja. Oleh. kare- . . 

  

dapatannja sebulan tentu sadja | 

na itu untuk bisa bertahan me- | 
reka lebih suka membeli krediet 
(daripada kontan.“ : 

Ketjelakaan zonder ! 
| korban, 

Pada. malam kedua di Balik- ! 
papan, menurut atjara para | 
wartawan akan dibawa. keliling | 
kota dengan kendaraan. Warta- b 
wan tuan sendiri dan seorang 
rekan dari Semarang tidak hen- ' 
Gak turut, tetapi pergi melihat , 

pertundjukan kesenian jang di- | 
selenggarakan oleh rombongan | 
Kesenian Djateng dilapangan : 

Sudirman. Hanja sdr, Issutijar 
dari Nasional dan sdr, Surja k 
Hadi pembantu Suluh Indonesia , 
jang turut. Ketika pick-up turun | 
dari hotel, dengan sekonjong? 

sopir mendjadi gugub dan pick- 
up. terdjungkel balik, bersama2 
para penumpangnja. Selain sdr 
Issutijar dan. Surja Hadi tsb. 

ikut. terpelanting pula. Kepala ' 
Djawatan Kebudajaan Propinsi 

Kalimantan sdr. Darjono dan - 

Kepala Inspeksi Transmigrasi : 

Kelimantan sdr. Idris Reksoat- 
modjo dan Kepala Djawatan | 
Transmigrasi Kalimantan Ti- | 
mur sdr, Ramelan Untung 'ke- ! 

lima penumpang, djuga sovirnja ' 
tidak mendapat luka2. 

  

.Balikpapan 1-6: 1956. 2 

Perkara SEN Naat | 
  

SELASA pagi pengadilan ne- 
geri Djakarta dibawah hakim 
Rochjani ' meneruskan sidang- 

inja sebagai landjutan sidang 

| Senin tentang pemeriksaan ter- 
Jakwa Schmidt. 
“Pemeriksaan sidang ini berki , 

sar kepada suatu konfrontasi 
antara saksi2 Komisaris muda 

| Enduh,Baden, Manoch, Tomaso 
wa dan Barkey. Selain itu saksi 

Enduh jang kemarin telah dide-. 
“ngar keterangannja 
-Gang ini. masih djuga. menerus- 
kan beberapa keterangan jang 
kemudian disusul dengan Kete-. 
rangan terdakwa sendiri Ggn. ' 

|diselingi pertanjaan2 terdakwa 
terhadap saksi Erduh. 

wa Nj. Bouman . mengadjukan ' 
beberapa pertanjaan Ta be- | 
berapa saksi. 

Baden jang pada achir ketera- 
ngan2nja dim sidang menjang- 
kal beberapa keterangannja sen 
diri jang pernah diberikan se- 
waktu pemeriksaan dimuka po 
Isi, artara lain keterangan ten 
tang bahwa NIGO itu hanja tan 
tasi dan tidak mengenal 'terdsk 
Wa, kali ini atas pertanjaan ha- 
kim saksi Badeu mengakui bhw 

rah &. Tangkuban Prahu. 

“Mengenai keterangan tertulis 
dari Mr Michael jang didalam 
sidang pagi ini dibatjarakan 

FREE US..   
ia masuk anggota NIGO dan, "Cg, na pkn mmenihas to wa didae- V2 kepada, Arifin dan Mahmud 

: 

dalam si- 

| Begitu djuga pembela terdak 

“Dalam sidang pagi itu saksi | 

! 

  
MTS US ALL RIGHT, FLASH! 
YOUR FRIEND BARIN GOT ' | 
THAT WITCH @UEEN TO AM 

SAN' WE. 2 
CAME HERE LOOKIN 

— Baden akui diadi anggauta Nigo, 
beberapa saksi pernah Kan 
oleh pedjabat polisi dalam pe- | 
meriksaan, diantaranja saksi Ba j 
den, oleh Baden disangkal kebe | 
narannja. Saksi Baden mene- 
rangkan bahwa ja belum pernah | 

Gianiaja. Atas pertanjaan ha- | 
kim apa sebab ia dulu mungkir, 

didjawab oleh Baden, bahwa: 
pada waktu itu ia takut dian- ' 
tjam oleh kawan2 angsota NI 
GO Jainnja. 

Pembela Nj. Bouman dalam 
sidang ini memberikan “kepada 
hakim keterangar2 tertulis di. 
bawah akte notaris dari orang2 
Belanda jang -sekarang ada di 
Neserang 0 Orang2 ini ialah Mr: 
Michael, Dowitt dan D:G: Prins. | 
— Ant 2 

  

PEMBUNUH2 DIMINTAKAN 
HUKUMAN 15 — 20 TH. 

PENDJARA , 
Pengadiian Negeri Medan tee 

tah mejandjutkan pemeriksaan 
perkara pembunuhan jang dila- | 

kukan oleh terdakwa “Arifin, 
Mahmud dan Jusuf terhadap 
Giri seorang Tionghoa . nama : 

Tio A Bie di Marilan (Libuhan 
Deli, tinggal 7/8: Agustus "54. 
jang ialu, 

Dalam sidang tersebut Djak- : 

Sa telah memadjukan tuntutan- 

m'.sing2 20 tahun hukuman pen 
djara dan kepada Jusuf 15 th. 
Karena pembela terdakwa? ini 
minta tempo menjusun pembe'a 
annja, maka sidang ditunda sam 

— pembela Nj. Bouman bhw.' pai janggal 7 Djuli Pi —5 Pa 

| 2 karaben, 3 stengun,-5. Lee 

: Manga alat negara pada bulan 

| djung Kalewa. 15 Orang ang 

: Gjungi Sovjet Uni dalam kete | 

lan Rakjat. — Ant. 

  

MENJERAH 
15 Sendjata dirampas, 6 

6 perahu di tenggelamkan. 
“Dalam gerakan landjutan 
TNI, M.B. dan polisi diberhngai 
“wilajah Indonesia Timur 
anggota gerombolan Ma 
83 orang menjerah, 13 ditawan 
dan 1 luka2. Sendjata jang di- 
rampas 15 putjuk terdiri dari 

"Enfield, 1 mauser, 3 pistok dan 
PI jungle riffle serta sedjumlah 
peluru dari berbagai ukuran. 
Perbekalan gerombolan jang 

Gihantjurkan Pena 2. ton 
“padi, 14 ton beras: 6 buah pe- 
rahu ditenggelamkan dan 6 bu- 
ah rumah dibakar. : 

Kerugian pihak TNI falat2 
negara 2 orang luka? sedang pen 

      

   

Mendesakkan supaja. Tumusan i 
konsepsi Undang2 Lawan : 

emanusiaan | 
dan demokrasi sebagai tersebut 
dalam Pantjasila dan Aan 5 

PBB, terselenggaranja' Undang3 

sifat umum dan berlaku untuk ' 

ran? chusus mengenai, perkiwi- 

Mendesak tambahnja begro- | 
ting untuk Kementerian - PPK: 

Menjatakan protest keras ter'|' 

Merjjambut hangat idee Kons':. 

perensi Wanita Asia-Afrika dan : 

dua2nja telah disetudjui oleh | 

  
UNTUK MEMPEREB 

mungkin akan 

Parker untuk memperebutkan 

ronto. t 

Dikatakannja. bahwa dalam 
pembitjaraannja dengan Moore 
di London pada permulaan bu- 
lam ini, Moore selalu menjata- 
Kan kepastiannja tentang akan 

dilangsungkannja pertandingan 

| tindju tsb. 
Seperti telah diketahui, untuk 

memperebutkan kedjuaraan du- 

nia kelas-berat jg. telah dilepas- 
kan oleh pemegangnja, Rocky 
Marciano, Moor sebetulnja ha- 

rus berhadapan dengan Floyd 
Patterson. Tetapi karena ketika 
dalam pertandingan tindju me- 
lawan Hurricane Jackson baru2 
ini Patterson telah menderita 
luka2 sehingga tulang tangan- 
nja patah, maka harapan Pat- 
terson untuk menghadapi Moore 
untuk mempersebutkan kedjua- 
raan dunia tsb. mendjadi tipis. 

— Ant,   duduk 4 orang ditjulik. Rumah 
penduduk jang dibakar 55 buah. | 
Hewan jang dirampok 20 ekor | 
kerbau dan 3 ekor kuda. Demi: : 
kian antara lain kominike pihak | 
Penerangan Angkatan Darat | 
TT VII mengenai landjutan ge- | 

Na besar dari penat 

itu terdjadi di Sulawesi Sana 
Di Maluku telah terdjadi. 
tjulikar' oleh anggota RMS” 
terhadap 4 orang nelajan ditan-. 

i 
ta DI /TII .telah-menjerah La 
pos TNI di Liang bersama sa 
granat tangan, 

Di Bali pihak Mobriz berha- 
si! menewaskan 3 anggota ge- 
rombolan Marsidi. — Ant, 

  

ROMBONGAN Da 
DJATENG TIBA AN 
Setelah berada 18 hari di Ka- 

limantan Selatan dan Tenggara | 
hari Senen jang lalu rombongan | 
kesenian Djawa Tengah telah | 
tiba kembali di Semarang de- 
ngan 2 kapal, jakni Bido dan 
Bzngo. 

Menurut “laporan Wartawan 
KR jang mengikuti rombongan 
tersebut” hasii dari ,,misi” kese- 
Nian itu mendapat sukses besar. 
Laporan agak lengkap kami 
muat besok. 

Za AO Maa 3» 54 

ORANG. K AT 
Wakil ketua ketiga Parlemen 

| ZA Achmad jang pernah kun- 

rangannja menjatakan, bahwa 
Gaiam  pertemuannja dengan 
pembesar2 Sovjet . Uni a.i. de: 
ngan Krushev, sekdjen Partai 
Komunis Sovjet dan Bulganin, 
PM Sovjet, Kruchev menerang- 

| kan dengan terus terang, bah- 
“Wa, orang komunis adalah athe- 
ist tidak. ber-Tuhan- dan tidak 
beragama”, tetapi m zhormati, 
segila agama sesuai “dengan 

| vUD -Sovjet “pasal 124 jang 
memberi kebebasan kepada war 
ganegaranja untuk memeluk | 
agama dan untuk propupandi "| 
anti agama, Berhubung dengan 
itu maka pemerintah Sovjet ti- 
dak beri subsidi berupa apapun 
kepada segala badan keagama- 

an, Pena Z.A. Achmad. — 

  

HASIL2 PEKAN OLAHGARA 
cPn 

Hasil pertandingan? daiam Pe 
kan Olahraga CPM ke'1 jang 

"kini sedang berlangsung di Tji 
mahj sampai saat ini dapat ter- 

tjatat sebagai berikut: 
Djuar3 volley” 1. Bn MI 

(Djawa Barat): 2. Bn, V (Dja- 
wa, Timur), 

Halang rintangan : 1. Bn. HI 
(Djawa Barat): 2. P3M (Tji- 

mahi): HAK 
4 “Berenang 1 Bn/ IE “Djawa . 
Barat): 2: P3M (Tjimahi). 

Cross Country : 1. P3M (Tji- 

mahi): 2. Bn 1, 3. Bn. Ni, 

Bongkar /pasang Brin: 1. P3M 

2. Bn. III 
An Ot umnju diperoleh kabar, 

bahwa tgl. 21 Djuni jad. distadi 
on Siliwangi akan diadakan per 

tandingan besar, jaitu segitiga 

vohey antara Djuara volley 

POM, djuara CcPM dan djuara 

.IVOBA untuk bagian putera 

“dan untuk bagian puteri antara 

djuara IVOBA: SGPD dan dju- 

ara puteri POM - III. — Ant. 

  

, 
TENNIS : 

Sebagai 'atjara achir dalam 
tournament. tennis seluruh Su- 
rakarta tahun 1956, pada tg, 16 
dan 17 Djuni jang lalu telah di 

r Plangsungkan babak final di Sur 
johamidjajan. Pertandingan2 
berlangsung dengan seru, teta 
pi tetap dalam suasana sportief 
“dan berdjalan dengan jantjar. 
“Single wanita : 

2. Ediwan /Poespowidjojo 
. (HW) 

Diantara hadiah2 jang diberi   Ant, 
kan kepada para pemenang ter 
Tapak 15 buah piala2 dari ie 

| FLASH GORDON KEMBALI KE MONGO (6x) 
  

  

YOU SURE TIMED IT Ban 
F MIKE ! MING HAD ABOUT, 
DONE YOUR OLD BURDY IN /' DIRTY PIGHTING: 

i You COULD TAKE 
ON TEN Guys | 

LIKE THIS / 

"Aw “HE 
MUSTVE USED THANKS TO 

   
KEPT OUT OP ACTION FOR 

A LONG TIME 

“SAY... WHERE'S 
| WORRILESS WILLIE? 

MAYBE, BOOM-BOOM, mayBE! BUT 
YOU TWO, HELL BE 

CHEE, 
“FHAT'S5 WHY 

WE CAME TO 
CALL YOU! | 

SOMETHING'S 4 

HASIL2 TOURNAMENT PEL- | 
TI SURAKARTA | 

(LL Nj. Kwee Som Tjiok (CH) 
2 KE Kingston (BW) 

Singla pnija : 5 
1. Kwee Som Tjiok (CH) 
2, Tony. Ong (CH) 
3. -Poespowidjojo (EW) 
Mixed Double: 
ak s2 Ber JOnpaniiA jg Ah Soehar- 

to (HW) 
Hadi Sepoetro /£. Harsrini 

(GURU) 
“Diwolo: prija : 

2 Kwee Som Tjiok /Tony 
Ong (CH) 

  Menurut pendengaran kami, 

Boom-Boom? 
Flash ! 

Sahabatnru Barin telah me- 
maksa Ratu Siluman itu un- 
tuk membebaskan kami 
dan kami kemari mentjari- 
mu ! 

a Mike ? dnssune 

H- Kami baik2 sadja, 

...... 

Kedatangan kalian tepat se- 
“ kali Mike ! Ming Sudah ham- 
pir membereskan sahabatmu 
ini ! 

— Ah, tentu dia ag dalam 
pergulatan Sepuluh 
orang matjam ( itu masih 
sepadan djuga cetak : 

  

—- Boleh djadi, Boom-Boom, bo- 

leh djadi. Tetapi berkat kali- 

an berdualah dia dapat dilum : 
puhkan untuk waktu jang 
lama ! Hei, dima- 

| makah Willie-jang Ajeman ? 
— Itulah maka kami kemari 

untuk memanggilmu, Ada 
jang tak bores ! 

    

YOLANDE POMPEY DI TKO. ARCHIE MOORE. | 
Pertandingan tindju untuk "merebut djuara kelas berat-ringan 

telah berlangsung di Hirringway antara djago Trinidad Yolande 
Pompeu dan. djago: Amerika Archie Moore jang achirnja dime- 

nangkan TKO oleh ajago, Nan 

Olah raga : 

Moore hadapi Parker 

  

UTKAN: KEDJUARAAN 
KELAS — BERAT 

DJUARA tindju dunia kelas -ringan-berat, Archie  Moare 
berhadapan dengan: petindju Kanada James J. 

kedjuaraan dunia kelas-berat jang 
direntjanakan akan diadakan di Toronto dalam musim panas jad 
demikian dikatakan oleh Jack Kearns, manager dari bekas djua- 
ra dunia kelas-berat, Jack Dempsey(?) kepada Reuter di To- 

  

gutoriteiten dan kaum pengusa 

ha setempat. 
  

PSIM JOGJA - GARNIZUN 
MAGELANG 3 - 2 

Tg..16 Djuni jl distadion Ti- 
dar telah berlangsung pertan- 
@dingan sepakbola antara kes. 
PSIM Jogja lawan kes. Garni- 
zun Magelang jang diperkuat. 

Pertandingan tsb. mendapat 

perhatian besar dari para penoni 
ton walaupun hudjan turun dgn 
lebat. Kesudahannja adalah 3-2 
untuk. PSIM 
istirahat kedudukan 
PSIM. 
Sebagai penghargaan oleh pa 

nitia penjelenggara pertandi- 
ngan kepada pemain2 jang ber 
main baik dan sportip telah 'di- 
berikan 3 buah medali sumba- 
ngan GPII Djawa Tengah jang ! 

kini sedang mengadakan konpe 

rensinja dikota Magelang. 
— (Ant). 

    
PERTEMPURAN SENGIT DI 

BLANG KEDJEREN 
Suatu pertempuran sengit dan 

hebat telah terdjadi di Blang 

Kedjeren (Atjeh Tengah) anta 
ra sedjurmlah anggota2 pembe- 

rontak. TII dengan kesatuan 

Mob-Brig disana hari Sabtu jl. 
disalah satu tempat di-keweda- 

-nan.. Biang Kedjeren,....sewaktu 
TII melakukan serangannja .ke 

pada, pihak Mob-Brig. 

Pertempuran itu jg berlang- 
sung djam & pagi adalah seae- 
mikian “serunja sehingga. se- 
orang anggota Moh-Brig gugur 

dan 4 orang lainnja iuka2 be- 
rat, sedang dipihak pemberon- 

tak sampai sekarang belum la- 
gi diketahui berapa korbannja 
jang djatuh, Tetapi disamping 

itu kabarnja 13 orang penduduk 

pula. — Ant. 

Jogja. Sebelum | 

2-1 untuk : 

biasa telah turut djadi korban | 

Bag ET TU 

Politbiro Partai ' Komunis 
Perantjis menjesal 

SUDAH. MUAT LAPORAN 
KHRUSCHEV TTG. STALIN, TAPI PARTAI 

ITU BELUM TERIMA 

POLITBIRO Partai Komunis Perantjis telah menjatakan 

penjesalannja bahwa laporan pemerintah Uni Sovjet mengenai 

Stalin sudah dimuat dalam uper s bordjuis”, sebelum Partai Ko- 

PERS. ,BORDJUIS" 

munis Perantjis menerimanja. 

“Dalam kemunikenja tadi polit- 
biro Partai Komunis Perantjis 
menjatakan bahwa ,,kaum Ko- 
munis Perantjis, seperti djuga 
kaum Komunis negeri2 lainnja, 

wenang jang berlawanan 
prinsip2 Marxis-Leninis, jang 
menurut laporan itu telah dila- 
kukan oleh Stalin”. 

“Tapi”, kata komunike Komu 
nis Perantjis tadi, ,,tak semesti- 
njalah apabila hanja Stalin sa- 
dja jang dipersalahkan, atas se- 

URSS”. 
Dinjatakani pula bahwa , tjara 

dalam mana laporan 
Khrushchev itu telah diadjukan 
Gan diumumkan, telah memung- 
kinkan pers bordjuis untuk me- 

ngumumkan fakta2 jang tidak 
Giketahui oleh Partai Komunis 
Perantjis”, 

Mengenai kesalahan2 sewaktu 
Stalin masih hidup, komunike 
tadi mengatakan bahwa ,salah- 
lah bahwa Stalin semasa hidup- 
nja dialamati dengan pidato2 
pudjian, dan dinjatakan bahwa 

| segala sukses jang telah tertja- 

pai di Uni Sovjet itu adalah chu 
sus berkah Stalin sadia”. 

Dinjatakan bahwa Stalin ,.su- 
dah berkali-kali melanggar hu- 
kum Sovjet, melakukan penin- 
Gasan sewenang-wenang terha- 
dap Komunis2 jang militant, me 
langgar prinsip2 Partai, dan 

| karena memakai tjara2 jang ter 
| kutuk maka Stalin telah menim 
| bulkan kerugian besar kepada 
Uni Sovjet dan gerakan Komu- 
nis Internasional”. — Rtr. 

  
  

mengutuk perbuatan? sewenang- ! 

dgn | 

gala. sesuatu jang negatif dida- , 
lam kegiatan Partai Komunis di ' 

kawan , 

MALAMAN 3 
Mean aa 

  

ang lagi dalam pemilihan presi 
den jang akan datang sekalipun 
baru2 ini ia dibedah karena sa- 
kit dalam perut. 

Para dokter tadi “dengan te- 

gas tidak membenarkan penda 
pat beberapa dokter lainnja jg 
mengatakan bahwa penjakit ter 
achir Hisenhower bisa kambu 
jagi..— UP 

  

SHIGBMITSU : 

DJEPANG BANTU 
OKINAWA 
Sekitar persoalan per- 
luasan pangkalan AS 
disana. 

Pemerintah  Djepang Selasa 
jang lalu telah ambil keputusan 
untuk bertindak dan mendjalar 

kan semua usaha dalam batas2 
kekuasaannja guna menolong 

pemimpin2 di Okinawa. jg telah 
mengadjukan protesnja berhu- 
bung dengan program tanah 

Amerika Serikat di Okinawa. 
Keputusan ini diambil berda- 

sarkan laporan menteri LN Dje 

pang, Mamoru Shigemitsu, utk 

mengadjukan kepada pemeriz- 

tah Amerika Serikat bagaima- 
na pendapat Rakjat Okinawa 

mengenai program tanah pang- 
kalan AS di Okinawa itu dan 
selandjutnja akan berusaha se- 
kuatnja aalam  kemampusanja 
untuk mempernjatakan kehen- 
Cak Rakjat Okinawa. —- UP, 

RAKJAT 

  

  

COLETTE TUNANGAN   
PAKISTAN BUTUH PEM. 

NASIONAL 

Kata Ali. | 

PM Pakistan Mohammad Ali 
“jang baru sadja tiba di Karachi 
dari liburan untuk menjembuh- 

| kan badannja mengatakan bhw. 

tidak lama lagi ia akan menga- 
Gakan perundingan2 dalam ka- 

binetnja untuk membentuk pe- 
merintahan nasional jang  ter- 
diri dari semua partai politk. 

Ali mengatakan bahwa sekali 
pun ia masih mempunjai majo 

ritet mutlak dalam dewan per- 
wakilan rakjat, namun masih 

ada soal2 jang meminta supaja 

pemerintah nasional itu merupa 

kan suatu ,,alat jang lajak”'. 
Hal2 ini dikatakan oleh PM 

| Ali kepada wertawan2 ketika ia 
tiba. distasiun kereta api. Demi 
kian Reuter dari Karachi. 

  

EISENHOWER BOLEH 
BERDJOANG 

DENGAN SUPIR 
TRUCK 

Nona Colette Duyal, dju- 
ara dunia wanita dalam hal : 
terdjun dengan parachute | 
dan disamping itu mendja- 
di manneguin mode Peran- 
tjis, mengumumkan Senin. 
ini bahwa ia telah bertuna- 
ngan dengan seoiang ber- 
nama Gil Dolanan seorang 
,Stuntman” fiim dan supir 
truck-ternak, 

Nona Duval mengumum- 
kan hal ini setibanja dari 
Brasil:ia, dimana ia pada 
tgl. 22 Mei jang lalu kabar- 
nja telah mematahkan re- 
kord dunia terdjun para-: 
chute lagi, jaitu terdjun de 
ngan pengembangan para- 
Chute jang terlambat. 
Kementerian angkatan 

udara Brasallia mengumum 
kan bahwa nona Duvajl ter- 
gjun dari sebuah pesawat 
terbang angkatan udara 
Brasilia pada. tinggi-ter- 
bang 34.000 kaki, Kedalam   

Para dokter 

hower telah membenarkan bah- 
wa keadaan kesehatan Eisenho   Dalam pemilihan umum | 

presiden Eisen- : 

laut, dipantai Copacabane, 

Rio. de Janeiro. “Claim ini 
masih harus diakui oleh 
Gabungan Aeronautik Inter 

nasional, — Rtr.   
  

'wer membolehkan ia berdjo-   
  

  

  

  
    
        

  
  

  

  

  
  

  

    

      

    
    

  

                
    
snnsaganaasanan akan ar nana anna 

permainannja sadja, 10. tanda, 

rata rambutnja, 8. tiada. rusak, 

nanti, 19. pulang pergi, 21. gw   rokok, '30. banjak orang2 Islam 

  

MK EMA D3 sinegptotaran Kap SA La ln bal di va Ke 

gunting sini 

MENDATAR 

1, tidak pasti diketahui, 5. pergi bertapa. dia, 9. perahu ketjil 

sakitan, 15. sematjam penjakit, 17. buruh sebaiknja memasuki- 

nja, 20. djangan diam, sudah diadjak, 24. mari, 25. pikir, 26. tjo- 

tjok sekali, 28. huruf njanjian, 29. kalau bikin gedong pergilah 

kepadanja, 31. bukan ketjil2-an, 33. kasihanilah orang begitu, 35. 
guguran, 37. sekolah gurti sebelum perang, 38. demam, 39. ser- 
dadu Amerika, 40. bergerak dalam lapangan ekonomi, 41. ukuran 
djauh, 43. tanda, bahaja, 44, dalam pertandingan sepakbola tidak 
ada satu gol jang masuk, 45. suruhan Allah, 46. anak, 47. sitat 
orang tua jang sudah tua betul. , 

sedikit, 24. mempengaruhi orang Se ak, 29. selalu dibawa 'pe- 

didjalankan siasat hegitu, 34, tiada jang menang, 
tinggal, 37. 
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NA M TA TER SA NENAANO tine niko wanita Aa Dena ooaa ana sa kan ea 

12. tak bisa ditjuri orang, 14. ke- 

  
MENURUN 

1. sama dengan 15 mendatar, 2. persisnja tidak tahu, 3. ter- 
dakwa segan melihatnja, 4. bukan sekarang, 6. sedu2, 7. tidak 

tahanan Barat, 13. kepingin punja lebih banjak dari semestinja, 
16. permulaan malam, 18. kalau terus begitu, bisa tak terbanjar 

ru, 22. gembira sekali, 

| 

10. tak tahu, 11. organisasi per- | 

| 

23. tidak | 

  

disitu, 32. terhadap polisi tak bisa 
36. jang di- | 

kalah sungguh2, 40. perinohonan, 48. tuhut 

4   ap aa Nag 

Asah Pikiran Berhadiah No.8 

Rp. 100,- 
Tiap Minggu 

SJAKRAT2? : 
1. Gunting dan isilah teka- 

teki ini dan kirimkan kepada 

Redaktur ,,Asah pikiran berha-: 
diah” Kedaulatan Rakiat Tugu 
42 Jogjakarta. 

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

3, “Kiriman djawaban sudah 
harus ada ditangan redaksi pa- 
ling lambat hari Kamis tang- 

gal 28-6 djam 6 sore, Segala. ki- 
riman jang sampai sesudah.itu 

tidak akan diperaatikan. Ke- 
lambatan kiriman dipos atau di- 
djalan tidak mendjadi. tanggu- 
ngan redaksi, 

4, Djawaban teka-teki jang 
resmi dan nama pemenang 
“kan dimuat saban hari Djum- 

'at. 

'5. Djika ada beberapa tehak- 
an jang betul, akan diadakan 
undian hingga hanja seorang 

sadja jang mendapat hadiah. 

6. Keluarga (mereka jang 
bekerdja di) Kedaviatan Rakjat 
tidak diperkenankan iurut.serta. 

7. Sakan Kamis dan Sabtu 
dimuat teka - teki jang sama, 
hingga pembatja Jan peminat 
bisa mengirimkan :ebih dari sa- 
tu djawaban jang memberi ke- 
mungkinan lebih besar harapan 
Gapat hadiah, 

8. Keputusan redaksi me- 
ngenai ,,Asah pikiran berha- 

diah” iti. tidak bisa diganggu 

gugat, dan tidak diadakan surat 

| menjurat. 

  

UNDANG? KEADAAN PEK- 
RANG DI MESIR HAPUS 
PM. Djamal ' Abdul Nasser 

dari Mesir telah mengumumkan 
penghapusan undang2 keadaan 
perang di Mesir. 

Hal itu diumumkannja dalam 
UP rapat raksasa di Kairo, — 

   MANA GAS Ni



    

  

   

        

    
karang turun, Djadi kalau mau 

beli, belilah sekarang. Tapi har- 
ga otek belum turun. Barang- 

kali tunggu import dari Birma ! 

: x 
“Mulai 15 Djuni semua PI 

(Rermmtaan Idjin Import atau 

offertey mengenai — barang? 

ah, ukuran 2 cm, berwu- 

ud. huruf M. , 
   

   

Apa itu alamat, M-lima atau 

Ma-lima tambah satu lagi? Apa 
alamat makin banjak orang js. 

maa - merah ? BERABE 

  

i Kes. Stade de Reims 

L (Sambungan hal. 1 : 

tipeilohy dan Wim Pie. Hanja 

Hamdani jang sekali-sekalj bisa 

meloloskan: diri bisa membahaja- 

kan lawan, dan memang dari ka 

kinjalah satu2nja goal balasan 

itu 
Sesudah wasit Wensveen mem 

bunjikan peluitnja tanda per- 

mainan dimulai, kedua kesebe- 

— berdemonstrasi Fi 

lasan turun dilapangan dengan | 

(pasangan : 

STADE DE REIMS. 
. Jagues 

. Zimny Shollhamer|Gouttes 

Davannes Jonguet Cicci 

Glowacki Kopa|Flamion Flamion 

Midalgo|Batteux Templin|Mush 

Hamdani Wimpi 
Kamal Djamiat Herman 

P. Pellohy 

Kiat Sek 

Bian Liong|Bob Bandi|Siong Kwie 

Chaeruddin  Tamaela|Chris Ong 
F. Davies 

" PERSIDJA. 

- Djalannja pertandingan. 

“Barisan penjerang Stade de 

Reims terus sadja bikin serang- 
an, langsung kemuka Davies, 
hendak ditjetak Flamion, da- 

tang Chaeruddin menjerbu ke- 

Fas: freekick didaerah terla- 
ang, hingga Benalty kick. Kopa 

mendjadi algodjonja. Dan 

memang tidak ajal, tanpa gerak, 

"bola itu disarangkannja: 1-0 

untuk. tamu? itu pada menit 

ke-3. : 
“Gol kedua menjusul dari kaki j 
Glowacki 
Menit. | 
“'Persidja mulai bangun. Diatur 

Djamiat serangan. Dan pada Su- 

atu ketika Hamdani dapat bola, 

langsung dibawa sendirian. ke- 

muka musuh, dan dengan tem- 

bakan jang :keras, sibundar itu 

sudah bersirarg dalam djala 

Jagnet. Stand mendjadi 2-1 un- 

tuk tamu2 itu pada menit ke 12. 

Makin berkobar semangat Per- 

sidja,.tapi tjuma sebentar dan 

' makin kendor sampai achir per- 

tandingan tidak berdaja. : 

Dalam permainan jang manis 

dan teamwork jang bagus, ber- 

turut benteng Davies ditembus 

oleh Flamion pada menit ke 20 

3-1), menit ke 25 oleh Glo- 

Wwacki (4-1, sesudah ia menda- 

pat operan jang mengagumkan 

manisnja dari Kopa), peda me- 

sesudah main 112 

niy ke 41 oleh Kopa (5-1) dan: 
mritnit ke 44 oleh Templin (6-1): 

: , RAHAJU- Babak kedua. 
Mula2 dalam babak kedua ini 

pihak Persidja agak banjak me- 

njerang, hanja finishing touch- 
'pja-kurang sekali, hingga tidak 

membawa hasil apa2. Dua kali 
gawang Jaguet sudah kosong, 

karen ia terlalu madju, tapi 

Wim Pie dan Djamiat tidak ber 
Tiasil meluruskan bola itu keda- 
lain gawang: tembakan2 mereka 
'selalu mentjong keluar tiang. 

Sajang. 5 
« Meskipun Kopa tidak main da 
3am “babak terachir ini — me- 
mang kentara betul, kelihatan 
kurang spirit kesebelasan tamu 
“ibu djadinja — toh Flamion bisa || 

memimpin anakbuahnja madju 
kedepan Davies, 

is" Dengan tidak disangka2, baru 
tiga perempat menit main, Su- 
dah tertjetak satu goal: 7-1 
untuk Stade de Reims. Kemudi- 
'an Templin menambahnji pada 
“menit ke 18 (8-1) dan pemain 
baru Mush menambahnja satu 
lagi 5 menit kemudian (9-1). 

Lantas main demonstrasilah 
pemain2 muka Perantjis itu di- 
tonton oleh pemain2 belakang 

-Persidja. Dari kaki kekaki bola 
itu berpindah2, dari Flamion ke 
pada Templin, pada Glowacki, 
kepada Mush, lantas kembali pa 

da Flamion tanpa dimasukkan 
kegawang Davies. 
"Satu penjerang Perantjis sa- 

“ja bisa membahajakan gawang 
Persidja, sebab jang seorang itu 
dapat menggoreng 3 atau 4 pe- 

“main belakang itu. 
- Goal ke 10 dimasukkan Glo-. 
.wacki pada menit ke 32 dengan 

2 disangka Davies, dikira 
main dioperkan kepada Fla- 

ag dikirim Glo |: 
wa 2 an 10 menit 

“kemudian tertjiptalah goal jang 
dari kaki 

Ne 

mion, tapi langsu 
wvacki kedjalanja. 

(Ke 11 dan terachir « 

'Templin pada menit ke 42. 
2 . Hari. Sabtu tg. 23 Djuni jad. 

. kes. Stade deReims akan berha- 
lapan dengam kes. PSSI dista- 

dion Ikada, 

  

   

" 

AN Aek REUNI 

“| pertanjaan pers tentang instruk 

mBah Nur djadi ngelamun. | 

| pertanjaan apa jang mendjadi 

   
       

' DAERAH SOB 
Kekuasaan militer dan ' 
sipil ditangan tentara. 

Mang 

Darat Let. Kol. Pirngadi atas | 

|si Panglima TT. VII mengenai 
hak-tunggal dari Jajasan  Ke- 

lapa Minahasa untuk membeli 
| dan mendjual kopra menerang- 
(kan, bahwa Panglima TT VII 
| memang berhak untuk menge- 
| Juarkan instruksi itu. 

'SOB, maka pedjabat militer ter 
tinggi didaerah itu, tidak sadja 
mempunjai kekuasaan militer, 
melainkan djuga mempunjai ke 
kuasaan dalam soal pemerintah 
'an daerah, jang langsung ber- 
hubungan dengan soal keaman- 

an. A : 
| Ia tidak bersedia mendjawab 

fatar belakangnja, hingga Pa- 
nglima TT. VII mengambil tin- 

dakan sematjam ibu. — Ant. 

KAMIS 21 DJUNI 1956 

JOGJAKARTA 
13.10 Ujon2 Madyo, 17.00 Se- 

ni Suara Djawa, 17.50 Penga- 

djian Al-Gur'an, 18.15 ,, Untuk 

“Keselamatan Umum” 18.30 Ge- 

ma Mahasiswa: 19.15 Tindjauan 

Mingguan Ekonomi, 19.40 Kron 
tjong Nonstop: 20.30 Siapa 

tahu ?7!?: 21.30 Bisikan Ma 

lam: 22.10 Malam Tirakatan. 

000. SURAKARTA 
14.10 Rajuan siang: 17.00 Du- 

nia anak2: 17.50 Ruangan pe- 

muda pemudi: 18.15 Pengadjian 

A1 @uran: 18.30 Seni karawit- 

an: 19.45 Mimbar Islam, 23 

Pembatjaan motjopat Pu eri, 

21.15 Ken warna oleh R.O.S.: 

| 22.15 Lagu2 Sumatera. 
SEMARANG 

14.10 Ork. Melaju Sinar Me- 

dan: 17.00 Ruang Peladjar, 18. 

15 Irama Sendja: 20.30 Indone- 

| sia Menjanji: 21.15 Darj dan 

untuk pendengar. 

DJUMAT 22 DJUNI 1956 

JOGJAKARTA 

12.15 Chotbah dan Sholat Djum- 

at: 14.10 Lagu? Tionghoa Mo- 

dern: 17.00 Taman Kanak? 

Ngampilan, 17.45 Piano Sore, 

18.15 Dunia Olah Raga, 18.30 

Peladjaran. Njanji, 19.15 Tin- 

djauan Tanah Air, 19.40 Saju 

Meraju: 20.15 Santiswaran, 

21.15 Obrolan Pak Besut: 22.10 

Penjambut Malam, oieh OK Me- 

kar Sari. 

SURAKARTA 

12.15 Chotbah dan sembahjang 

dari Masdjid Besar Surakarta, 

13.40 Njanjian tunggal diiringi 

piano: 14.10 Sekedar penawar 

lelah: 17.00 Dunia anak?: 17.50 

  

Kepala Penerangan Angkatan | & 

| Dikatakan, bahwa : didaerah | $ 

  Indonesia gembira, 18.30 Irama 

Maluku: 19.30 Ikutilah madjal- 

O
S
 

Dealer untuk bromfiets 

DUCATI DIBI SUPER DE 
JOGJA — SOLO — 

kami tundjuk 

N. v. 

ki 

PENGUMUMAN 

»SARI - MULJA” 
djadi selain perusahaan tersebut tidak resmi. 
Sub - dealer jang belum ada persetudjuan kami dan N. V. 

,SARI - MULJA” tidak sjah, harap para PEMESAN mak- 
Jum adanja. : 

3 Agen tuggal - 

: FIRMA STANDARD MOTOR 
PASS LOLOS 5 
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lah kita, 2030 Aneka warna oleh 
Orkes Irama Baru, 21.15 Peti- 
lan wireng. | 

SEMARANG . 

(Siaran A.P. dj. 18,15 — 19,00) 
12.00 Ohotbah dan sembahjang 

Djum'at: 17.00 Gending Sema- 
rangan: 17.40 Dongengan Ka- 
mak?: 18.15 Dari dan Untuk 
Anggauta A.P., 19.30 Ruang 
Wanita, 20.30 Lagu? Melaju, 

21.15 Imbauan Malam, 21.35 
Carry dengan Kawan?,   Ta 
(Perobahan?2 bisa terdjadi) 

" 

LUXE meliputi daerah: 
KEDU — BANJUMAS 

madjalah bulanan, terbit tiap tanggal 1” 

madjalah bersifat umum bagi anak - ibu - bapak 
madjalah ringan jang besar manfa'atnja bagi 
rumah - tangga. 5 

menghidangkan beraneka masalah rumah-tangga, 
seluruhnja diarahkan pada kegembiraan, kerukunan 
dan kebahagiaan dalam rumah-tangga 

Tuan dan Njonja betul2 tidak perlu ragu? menjim- 
pan madjalah ini didalam rumah 
isinja bertanggung djawab 

'mentjukupi batjaan jang diperlukan 
anggauta keluarga dirumah. 

Etjeran : 

berlangganan sedikitnja untuk: 

3 bulan : 
6 bulan : 

1 tahun : Rp. 45,— 

PENTING BAGI TUAN DAN NJONJA JANG ME- 

MENTINGKAN PENDIDIKAN DIDALAM 

KELUARGA 

maka, tjatatkanlah Tuan 
ganan. 
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i Memenuhi permintaan para 

JAMES STEWART 

hari ini kami pertundjukkan 

Penggemarnja, maka Film: 

PH. Ihe GLENN MILLER STORY” 
— JUNE ALLYSON 

kembali sebagai penutup 
51 

catjara kami Pertundjukan Berantai ............... ! 

  

   
     

              

  

  

   

   

  
4 

Semarang dengan Bromfiets 

170 Km. sedjam, 

40 Km. sedjam, 

Keterangan : 

c.. Dengan perlengkapan 

Tjontoh dapat dilihat 
dan Djum'at tgl. 21, 

KETINGGALAN, 

SOLO 

INNA LILLAHI WAINNA ILAIHI RODJPUN 

Kepada Bapak2 /Saudara2, kami utjapkan banjak2 teri- 

ma kasih, atas bantuan / sumbangan moreel maupun mate- 
rieel, guna pemakaman Isteri kami : 

Soedartun / Nj. Soenarto Prawirosudirdjo 
jang telah meninggal dunia pada : 12 DJUNI 1956, Djam : 
22.15 di Sidohardjo, Kabupaten Wonogiri. 

Soenarto Prawirosudirdjo 

BELI SGOOSGLL 

' Harga Hanja Rp. 6000,- 
Pada tanggal 18 DJUNI telah diadakan demonstrasi di 

Duiam mengadakan demonstrasi tersebut 
. umum dan para Wartawan jang mengikuti, 

Mulai sekarang dapat memesan bromfiets tersebut dengan 

Harga Rp. 6000,— voorschot Rp. 3.500— 
Levering Djuli / Agustus 1956. 

shockbreaker muka belakang. 

|. dja dikantor Malioboro 43 — Jogja. “ 

Sesudah hari tersebut tjontoh dibawa kekantor tjabang 

SOLO, Dji. Ov. Slamet Rijadi 257. 

PESANLAH MULAI SEKARANG — DJANGAN SAMPAI 

N. 1 »SARI " MULJA” 

Djl. Ov. Slamet Rijadi 257 —— Malioboro 48 — Tilp 668 

SLS SSS LL LL 

Nah, djangan sia2kan kesempatan SEHARI ini! 

   

      

   

Kami sekeluarga 

G
S
 

DUCATI DIBI SUPER DE 
LUXE 1956, jg. hasilnja memuaskan dan menggemparkan, 

Karena didjalan lapang dapat mentjapai ketjepatan 

dan tandjakan Gombel dapat mentjapai ketjepatan « 

disaksikan oleh 

remtrommel — speedometer — 

dan ditjoba pada hari Kemis 
22 Djuni 1956 tiap djam ker- 

JOGJA 

  
SELELLSSSLELSASSES 

  

.KEDAULATAN RAKJAT 

  

» 

bagi segenap 

HARGA LANGGANAN : 

Rp. 4 y— 

Rp. 12— 

Rp. 23,— 

dan Njonja sebagai lang- 

Redaksi / Administrasi 

Madjalah ,, HIDANGAN” 

Tugu 42 — Telp. 901 

JOGJAKARTA. 

BELLA ISSSLOLSLSL SLS SLS 

PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

oleh 

1. FAK. EKONOMI 
2. FAK. SASTRA & FILSAFAT 

: b. Djurusan Pendidikan 
SJARAT2 PENERIMAAN : 1 

takan setingkat idjazah SMA oleh Pemerintah. 
2 -.. 

djurusan Pendidikan sesudah udjian masuk. 

dimana dapat pula diminta keterangan2 lebih landjut. 

alamat tersebut diatas 

Ketua: Prof. Dr. Mr. T.S.6. MULIA 

Sekretaris: Mr.   

  

319-6 
- 

Mulai tanggal 25 Djuni 1956 akan dibuka kesempatan 
pendaftaran mahasiswa2 baru untuk tahun kuliah 1956 /1957 

Universitas Kristen Indonesia (UKI): 

'a. Djurusan Bahasa Inggeris 

1. Beridjazah SMA Negeri atau idjazah lain jang dinja- 

2. Beridjazah SGA Negeri dapat djuga diterima untuk 

Pendaftaran dilakukan di Sekretariat UKI, Djl. Salemba 10 
Djakarta pada tiap? hari kerdja ketjuali hari Sabtu, mulai 

dj. 8.00 — 12.00 dan,16.00 — 18.00, dengan memperlihatkan 
idjazah atau surat2 keterangan lain bersama salinan2nja, 

Bagi tammatan2 BI Pendidikan jang ingin melandjut- 

kan kedjurusan jang sama dapat menanjakan sjarat2nja di 

Kuliah2 dimulai pada permulaan bulan September j.a.d. 

J.C.T. SIMORANGKIR 
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KASHMIR TONIC PILLS: 
! YOUR HEALTH IS YOUR FORTUNE | 

Untuk mengkuatkan badan laki?, lemah umumnja meng- 4 

kuatkan urat? sjaraf, otak dan Pikiran, Djantung berde- 

bar?, perut kembung, mata kurang terang, nafsu kerdja tak 

ada, telinga berbunji - bunji pinggang sakit, kaki tangan 

dingin atau semut-semutan sering mimpi atau takut, ma- 

rah - marah atau lekas lupa dan laina. 
Harga 1 botol Rp. 10— 

KASHMIR LADY TONIC PILL : 
Untuk wanita jang sakit keputihan, muka putjat, hilang- 

kan tjape?, kuatkan badan, Spesial untuk wanita 

datang bulan acc. Darah berhenti, tidak djalan, badan 
rus, pinggang sakit, kepala pusing, marah-marah. 

Harga 1 botol Rp. 10,— 

Untuk membaguskan muka njonja, supaja halus 

bersih dari noda2 hitam dan lain? penjakit. Kekolotan. 

seperti gadis dan tjantik, Kulit djadi litjin, dan halus. 
Harga 1 botol Rp. 10,— 

KASHMIR GOOD FRIEND OIL : 
Harga 1 botol Rp, 10,— 

! .KASHMIR HAIR TONIC OIL : 

buat orang jang baru b 

jang suka Pusing Kepala. 
Harga 1 botol Rp. 20,— 

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

, : Harga 1 pot Rp. 380,— 

KASHMIR RHEUMATIC PILLS : 
Untuk penjakit entjok, linu2, sakit badan, pinggang 
tulang. 

Harga 1 botol Rp. 10,— 

TABIB WAHID MAWN 
Tamblong 49 — Telpon 4941 — Bandung, 
Djl, Djatinegara Barat 2c — Djakarta, 

Obat3 dapat dibeli dirumah? obat Tionghoa diseluruh 
Indonesia. 

Agen - agen : 

horo 98. 

Zindabad House Nonongan No. 17, 
Toko Obat Hok An Djl. Raya 114, 

801,0 : 

MAGELANG : 
SEMARANG :   Djohar, Toko Obat A.A. 

SSL LL 

nu, Djerawat dan wiru kulit muka, Muka kelihatan muda 

Kuatkan urat? rambut, tahan rontok, dan .arubut mendjadi 

pandjang dan tebal. Bikin tumbuh mendjadi banjak. Baik 
afk dari sakit panas dan baik ge- 

kali buat Perempuan jang baru bersalin, balk buat orang 

kuatkan 

JOGJAKARTA : Toko Solo Sosrowidjajan No. 5, Toko 

Obat Eng Tay Ho Patjinan 56, Toko Obat 
Eng Njan Ho Patjinan 75, Toko Tek An 
Tong Patjinan 81, Warung Muljo Djl. Ju- 
donegaran 17, Toko Junior Djil. Malio- 

Toko Obat Shanghai & Singapora Pasar 

Gang Pinggir 9. $ ' 
Sen OenasoeA 

supaja 
ku-, 

$ KASHMIR FACE CREAM : to maxe you more besutitui $ 
dan 
Pa- 

dan 

  

  

Persediaan baru : 

“ RADIO PHILIPS model BiN 
Elektris & Batterij. 

“ BATTERIJ utk. Radio BIN 

# MICROFOONS PHILIPS 

# Spedamotor NORTON 350 
dan 500 cc. 

no Pata Gone" 
PATJINAN 7-T ELP. 750 JOGJA 

cc. 

  4 

Di djual/tukar 
| Consul sedan th '52 

(ex dokter) 
keadaan seperti baru dan origi- 
neel, km & 32 ribu, bisa tukar 
tambah dengan lain mobil / 
speda motor keterangan pada. 

NA 
d/a Losmen Tiong Hoa — 

Djl Ketandan kulon Jogja 
TAB UAN BETA EN OMA 

NA AN LT TA 

HILANG: 

| standaard kodak 

pada hari Senin, djatuh dari 
Speda di Malioboro muka REX. 
Jang menemukan sudilah ber- 

hubungan dengan 

| sdr. S. As. Dn I/295, Jogja. 
312-6 
MANA AA 

  
SELESLOS SLS 

Baru terima: 

Mesin tulis Portable 

Merk ,,Swissa Piccola” 
Buatan Swis 

Pakai tas jang indah 

Harga Rp. 2.800,— 

Ale 

TUGU 36.TELP 566. JOGJA 

GESSESESSLSLSLSL LOGO 

  

NAUFAL 
AHLI KATJA MATA 

Terima recep dari dokter mata 

untuk semua ukuran. 

Melawan harga. 

Kauman 294 belakang masdjid 

  

Jogja. 

SSS 
   

"GOEI KIEM GIOK 
ACEHLI BIKIN GIGI 

$ 
? 

Tanggung baik dan kuai.: 
Mernakai bahan? dari e           

   

jang sudah terkenal. Dengan 

Alamat : 

GANDEKAN No. 2 

WATCH THESE POINTS 

Falling hair inevitably leads 

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

essential to healthy growth of 

hair and stimulates the dormant 

hairroots into a vigorous gro- 
wing activity, ABC-TEN stops 

falling hair, eradicates dandruff 
and grows new and healthy 
hair, even on bald patches 

Rp. 50,— p. bottle, 
ABO-9 Obat buat hilangkan 

gatel2 ketumbeh diba- 

gian kepala dan bikin 
kuat rambut. 

Harga Rp. 25,—. 
FACE LOTION untuk 
hilangkan dona2, ku- 
ning2, panu2, djera- 
wat, kukul, item2 di- 

muka dan bikin tam- 

bah tjantik. 
Harga Rp. 35,—. 

Obat GEMBIRA PIL 
untuk makan, 

Harga Rp. 10,—. 

Bikin gemuk padan 
dan kuat. 

Harga Rp. 25,—, 
untuk sakit Pinggang, 
bikin bersih nier, 

Harga Rp. 15,—, 
B.U.T, Puder, Hilang- 

kan Djerawat, kukul, 

item2 dan panu2. 
Harga Rp. 25,—. 

GONOSAN EXTRACT, 
untuk sakit disaluran 
kentjing. 

Harga Rp. 25,—, 
ASTHMA  BENGEK 

Spesial untuk wanita 
supaja dapat turunan, 
bulanan tidak accoord 
atau tidak dapat bulan 

Harga Rp. 15,—, 
Ongkos kirim 15X 

World Famous Prof. Tabib 
FACHRUDIN 

Djl. Topekong No. 2 — 
Phone 2939 — MEDAN. 

Agent : 
Toko Obat ENG TAY HOo, 

Patjinan Jogja 
» » ENG NJAN HOO, 

      
    

Harga Rp. 20,—. : 

Patjinan Jogja. | 

  

  

  

  

  

HALAMAN 4 
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Agen Kuweh Donat untuk Kota DJOKJAKARTA 
Buat pendjualan Kuweh Donat. 

' 
( 

1 
( 
, Peminat bisa datang sendiri atau berhubungan dengan 
/ 

' 
' 
| 
( 

surat2 pada : 

Priangan DONAT Factorij 
Dji. Dr. Rum No. 20 telp 4128: 

BANDUNG. ME
 

SELLLASESLSSSLLOOLLLLLSISISESESES SLS SLS 
: . 

PENGUMUMAN | 
No. 11/1956, 

1. Dengan ini dipermaklumkan, bahwa berdasarkan "PE- 

RATURAN PENGAMBILAN PASIR, KERIKIL DAN $ 

BATU DARI PROPINSI DJAWA-TENGAH” tanggal 
15 Maret 1952 jang telah disjahkan oleh Presiden Repu- 
blik Indonesia dengan surat keputusannja tanggal 27 
Agustus 1952 No. 196 tahun 1952 dan diundangkan da- 

S
3
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$ 
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    lam lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 25 » 
Oktober 1952 (Tambahan Seri A No. 2), pula mengi- » 
ngat surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah 8 

Propinsi Djawa-Tengah tanggal 4 Maret 1953 No. & 

U22/1/3, kepada setiap orang jang akan mengambil 2 
pasir, kerikil, batu dan bahan2 lain jang sedjenis dengan 8 
itu setjara besar2-an dari perairan umum dalam Wila- x 

jah Propinsi Djawa-Tengah untuk Daerah Surakarta di- $ 

wadjibkan minta idzin lebih dahulu kepada Kantor Pe- 5 
kerdjaan Umum Djawa-Tengah Daerah Surakarta, dja- 

  

2 

& lan Hasanudin 34 Solo lewat Ketjamatan jang hersang- & 

2 kutan. & 
» 4 
3 2. Kepada mereka jang kini telah mengambil bahan2 se- 0 
8 perti termaksud diatas dan belum mempunjai idzin, di- 8 

4 harap: supaja segera berusaha mendapatkan idzin itu & 
$ selambat-lambatnja achir bulan Djuli 1956. x 

4 $ 2 - 

$ 3. Apabila waktu jang telah ditetapkan diatas diabaikan, Xx 

£ maka oleh Pekerdjaan Umum Djawa-Tengah Daerah 

Surakarta akan diambil tindakan seperlunja 

fatsal 10 ajat 1 dari peraturan tersebut. 

menurut 

Surakarta, 11 Djuni 1956. 
KEPALA PEKERDJAAN UMUM DJAWA-TENGAH 

DAERAH SURAKARTA, 
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B (Adu. ,,hauw”) R.A. SABBITHAH, 4 
ELSA ISSN 

BAHAJA 
KUTU - RAMBUT 

MEMBAWA 

LARKAN 

penjakit. 

dikepala 

MENU- - 

matjem - matjem 

dan 

kata Dr. FOERSTER. 

Statistiek mengundjuk, ba- 

njak anak-anak disekolahan 

MUNDUR - dari ljaran- 

nja karna mereka tida dapat 

  

pel 

tidur dengan tenang, akihat 

dari gangguan kutu-kutu ter- - 50 

sebut. 

TUMAX memberi BAHAGIA, 

dapat membasmi sampai pada 

telor-telornja. 
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"T2 PHARMA "Dn 
Satu?2nja obat kuat untuk kelemahan otak, urst2 sjarat, 

djantung dan buah pinggang Paling Mandjur untuk lemah 

perut, makanan tidak hantjur betul, perut kembung, raasuk 

angin, djantung berdebar, kaki-tangan dingin, kescmutar, 

sakit pinggang, kentjing manis, badan suka sakit2, ijapal, 

lemas, pendek napas, pusing, suka marah? Gjangkel bati dan 

kusut pikiran: suka lupa, kekuatan penghafa) kurang, ku- 

rang semangat kerdja dan lain sebagaiuja. & 

Marga Dor O008 Iteiinnpaniek ena Mann nela Rp. 29, & 
POTENSOL 2 

Untuk Isiaki jang merasa lesu (keterangan lebia 8 
djelas dalam doos atau boleh minta dari pendjual) & 

Harga POR JODAN Kl Pen PENA Dana AURA ek Rp.30, $ 
SEXALIN utk wanita jg sakit buianan (Kisidz) A 20,-— & 
PREGNOL » oom Pa Duda yana malah ana Raga 9 

DC CREAM 
Tanggung menghilangkan tai 
da2 hitam, djerawat, kukul dan 

panu. Beri tjahaja dan membi- 
kin tjantik paras mukanja. 

Per dcos Rp. 15,— 

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

Per door , Rp, 10,—- 

ATOM HAIRDY E 
Uniuk menghilangkan rambut 

putih. Tanggung tida LUNTUR 

dan kwaliteitnje istimewa, 

Rp.10,-—-: 
Rp. 26,- 

Per doos 

  

DC POMADE 

Untuk menghitamkan rambut 

putih. Bukan haarverf tapi ha- 
nja POMADE hinsa 4 Rp. 30,-—. 

GONOCIDAL membersihkan sa- 

luran kentjing, membasmikan 

'. kutu- kutu penjakit Rp. 25,—. L
L
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Dapat dibeli ditiap Toko Obat 

TIONGHOA dimana - mana. 
» 

DC ,PHARMA" Lid. 
? Dj. Ternate No. 12, Bandung. 

Djl. Pintu Air No. 24, Djakarta. 
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AGEN? di DJAWA TENGAH : 

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

  PALA ALA AA
A
 
A
K
A
     Slompretan Solo: Toko Obat Eng Tay Ho, Hng Djian & 

Hoo dan Tek fing Tong. Pekodian Bemarang. 4 

No, 8760/ ITE/A /140 — Te Yebruari 1956, 
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