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EGASI SUMATERA SE- | 
ATAN KE DJAKARTA 

g Panitia Penjaluran Ke 

| antara lain telah mene- 
M. Ali Amin (Walikota | 
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Aa TE TN TN ET TI 

IRIAN BARAT BRONTAK 
TERUS 

4 Pemberontakan rakjat di 
t 'daerah2 Irian Barat jang di- 
duduki Belanda kini berko- 

t Palembang B    
   

  

  

legasi daripada panitia untuk | F 
menemui Presiden Soekarno, 

Rasjad Nawawi | 
| dan Achmad Zailani sebagai da ||    

    

      
  ngan AD benbada dan “3 ana    

! bar terus. Pemberontakan 
j itu sekarang malahan men- 

ijalar sampai kedaerah2 di 
kakigunung Moke dan dise- 
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- Jangsungkan sidang pleno DPR | 

  

Perdana Menteri, Menteri Da. | P 
lam Negem all instansi jang, di 
anggap Tar, 

  

   

SEMALAM KABINET ME 
| oNTUK MEMBITJARAKAN P 
SUMATRA UTARA DAN Sum 
AKAN MENENTUKAN LANG 
JANG AKAN DIAMBIL UNTU 

| BOLEH DIKATAKAN, SIDAN 
LAH SIDANG JANG MENEN 

  

Kana sebagai Hse ga yak 
kili pemuda. Seterusnja djuga 
ena hetarapa rang terke       

      

Sidang ini menentukan, ber- 
hubung dengan pandangan pi- 
hak Angkatan Darat, “sesudah 
menerima laporan 
Amat Jani jang bay pulang | 
dari Sumatra Utara tag Suma- 
tra Tengah. Er 

  
“ M. Husen Re 

Ha Pa Ketua I. M. 
Ali Amin (Walikota Palem- 

bang), Ketua II Siddik Adiem | 
(Ketua DPRDP Sumatera Se- 
latan), Sekretaris I Rasjad Na 
wawi, Sekretaris II Letnan II 
Isman, Bendahara I dan II ma 

sing2 A. Zailani dan Anwar Sa 
sroningrat. Anggota2: Abdulro 
zak (anggota Parlemen), A. Ba 
sjid, Abang Azabin, A. Wahid, 
Major Nawawi Mr Memet Ta- 
nuwidjaja, Z Abidin Ning, A. 
Zainal, dan masih akan dirun- 
dingkan lagi dengan jang ber- 
sangkutan untuk mendudukka: 
masing2 satu orang wakil dari | 
gclongan buruh, wanita, pemu- 
da, mahasiswa & peladjar, tani, 
organisasi pedjuang dan masja- 
rakat Sumatera Selatan diluar | 

     
    

   

   
    

  

   

Pandangan (visie) Ah 
Darat jang dirumuskan 
sampaikan kepada p 

| nampaknja agak berbe 

visie jang dianut 

wartawan K.R., visie pihak Ang. 
katan Darat, setelah menerima 
laporan dari kolonel Amat Jani, 
ialah, supaja diambil tir 
tegas dikedua daerah ts 
perlu dengan kekerasan. 

Djadi kini terdapat sedi: 
bedaan pandangan antar 
rintah dan pihak Angka 
rat dlm, menjelesaikan   

  

  

di Si tra U F 
daerah. — Ant. Lae umatra Utara "21 engah | 

“Wilajah Djawa-Tengah 
KARANGANJAR Moottkonoyae MAN AB Ca 

SIDANG PLENO D.P.R.D. | Sesa) Kenalan bangjian se- 

Bertempat digedung Balai | | 

Men an | KEBUMEN 
    
   

   

D Kab. Karanganjar jang lalu | 

nglima , 
Laporan panitia inpassing PG Lnegoro selaku Pemegang Kekua 

- PNj usul anggauta Sukar (PK | saan Militer didaerah Djawa Te- | 
ngah, dalam "pengumumannja 
baru? ini menerangkan, peristi- 
wa. apa jg dinamakan peristiwa 

I, Kebumen, pada waktu ini 
dianggap selesai. Orang2 yang 

| pernah tersangkut AUI Kebu- 
men, baik sebagai anggota niiu- 
pun penjokong, jg pada waxtu | 

ini masih tetap atau sudah kem- 

bali dikampung halamannja se- 
mula, atau mereka jang berada 
diluar kampung halamannja, di- 
bebaskan dari segala ketjuriza- 
an dan tuntutan, selama baginja 

I) dkk. tentang massalah. spenu- 

tupan Pg. Tjolomadu: usul ang | 
gauta- Sutjipto (Partaj Buruh) | 

mengenai bahaja kelaparan - -di | 

daerah- Kawedanan Djumapolo: | 
| mengubah pemungutan  padjak | 
daerah:. mengatur . kekuasan | 
dan kewadjiban Dinas PUK: pa 2 

. djak tontonan: “usul sing ema | 
Sumanto Tari PKI | 
dkk. tentang subsidi “uk Se- | 
kolah2 Taman Anak2 dan peng- | 
isian lowongan anggauta DPR | | 
DP Sutardjo dari PNI. (Kor). ! 

  

   

   | djahatan melanggar hukum jg 
- 2 Pan | da) dituntut dimuka Penga- 
GEDUNG S.R. f aa 2 2 

Tanggal 1 Djanuarj 1957 Bu- | Oleh sebab itu kepada merska 
pati Karanganjar telah meres- j diandjurkan agar dengan tiada 
mikan pembukaan gedung S.R. | ragu2 kembali ketengah2 Kelu- | 
Kerdjo II dengan disaksikan | arganja dan pihak jg berwadjib 
oleh Djawatan2 tingkat Kabupa akan melindungi sebagaimana 
ten dan setempat serta : undang- | maestinja. Demikian a.l, maksud 
an lainnja. Gedung tersebut ada Peng MAAN itu. — Ant. 

oleh penduduk du- 5 PROJEK PEMBANGUNAN 
   

: erdjo- -Kulon, Ketjamatan 
AA setjara “gotong-rojong . WADUK SEMPOR 
terdiri 5 ruangan dengan beaja ! Akan selesai dalam waktu 

"1g 10.000,—. Darj beaja tezse- | 3 tahun 
. but hanja diperoleh bantuan 'da- F3 Hn pembangunan waduk 

ri onderneming karet heao | ana ena, kabupaten 
2 Beda sebanjak Rp. 600 | Kebumen, jang dimulai dalam ta 

F3 hun 1955 kini praktis sudah se- 
esai dengan taraf persiapannja. 
Pengukuran dan penjelidikan jg 
dimaksudkan untuk mengetahui 
adanja tanah jang terendam dan 
pembuangan air jang dikergja- 
kan oleh Djawatan Pengairan da 
lam tahun 1956 ini telah mema- 

| kan biaja sebanjak Rp. 22.000.— 
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) men 3 tidak akui Overste 
 Djamin Ginting 

LOKAL WARTAWAN ISTIMEWA K.R. JANG SPESIAL PER- 
| GI KE DJAKARTA UNTUK MENDAPATKAN KETERANG- 
AN-KETERANGAN LANGSUN G. 

'kolonel 

Isi Dtpo- | | 

| tidak tersangkut. perbuatan xe- | 

LANGSUNGKAN SIDANGNJA 
ERKEMBANGAN2 BARU DI 
ATRA TENGAH, SIDANG INI 
KAH2 APA SELANDJUTNJA 
K MENGATASI SITUASI TSB. 
G& MALAM KEMIS INI ADA- 
TUKAN. DEMIKIAN INTER- 

Tidak akui Djamin 

Komandan resimen 3 TT I, 
| major Samosir menjatakan,. bah 
wa. resimen tsb tidak mengakui 
pimpinan TT I jang kini dipe- 
gang oleh overste Djamin Gin- 

' |ting, tetapi tetap patuh kepada 
dan mengakui perintah2 pangli- 
ma tertinggi dan KSAD. . 

Major Samosir menjatakan, 

bahwa tiap serangan jang dila- 
kukan terhadap resimen infan- 
teri 3 akan dilawan dengan .se- 

irangan pula. : 
Dalam pada itu, resimen tsb te | 

lah menetapkan Prapat sebagai 
garis demarkasi. Pasukan2 resi- 
men 3 tidak diperkenankan me- 
masuki daerah Sumatera Timur, 
demikian pula pasukan? dari Su 
|matera Timur tidak dibolehkan 
melewati garis demarkasi itu. 

Menurut kabar, lebih 100 
(orang anggota resimen 3 jang 
berpos di Sidikalang pergi ke Me 

| dan hari Minggu jl. untuk mela- 
| porkan diri kepada tentara di 
| ibukota propinsi itu. 

Tersiar kabar di Djakarta, bah 
wa kolonel Simbolon kini berada 
disalah satu tempat di Tapanuli. 

Kapat? partai. 

Rapat partai2 pendukung. pe- 
| merintah akan dilangsungkan ha 
|ri ini, sebagai landjutan rapat- 
| nja minggu jL untuk. membitja- 
: rakan situasi sekarang ini Da- 

  

ialah Prawe 0 Sumodilogo da 

| Kongres Pensiunan itu memo-$ 
hon, supaja Pemerintah meru- 

|kan keterangan2 dari pemerin-. 

Soeharjo Ma Bend 
hari I dan II Kusumo dan Sa 
ngun, sedang, para anggoutan 

R. Tg. Oemar Said. « 
'Dalam sebuah resolusi ja 

ditudjukan kepada Pemerintah 

muskan peraturan pemberia 
uang pensiun sehingga dalam ke 
adaan jang sama pensiunan itu: 
mendapat pokok pensiun jan 
sama, perlakuan jang sama pa- 

da dasarnja, umpamanja bat: 

umur untuk sjarat | 
tundjangan anak, uang kemati- 

an dan lain2. — Ant. £ 

  

BERITA ORGANISASI 
“ Ketua umum Panitya di 

-dan perkenalan HMI sir. Ma: 
jadi, dan sekretaris umum sdr 
Abbas Maa 

      

   
     

    

   
    

    

    
     

    

    

     

   
   

    

     

      

  

   
   
     

   

   

  

pandjang sungai Mambera- 

( no, Fihak Belanda menge- 
f rahkan kesatuan2 infanteri 

dan angkatan udara. — RD. 
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An ne pa IA MA Mia EN Bam malahan 

LIGA MUSLIMIN TAK SETU- 
—. DJU KABINET BUBAR 

Liga Muslimin Indonesia be- 

rapa hari jang lalu mengada- 
kan rapatnja di Djakarta untuk 

i membitjarakan keadaan Negara 
Gewasa ini, serta kemungkinan 
perkembangan selandjutnja. Wa 

12 Nahdatul Ulama, PSII dan 
erti jang hadir dalam rapat ter 

pandangan jang sama terhadap 
soal2 jang dibitjarakan, dan hal 

u akan diadjukan bersama da- 
lam sidang kabinet. Dan menu- 

t Arudji Liga Muslimin tak 
etudju kabinet dibubarkan 

  

lemen, setelah mengadakan per. 
tukaran pikiran dan mendapat-, 

tah mengambil kesimpulan, ber : 

dasarkan perkembangan sampai 

dak" perlu memanggil sidan? da f 
rurat parlemen: sidang parlemen 
akan diadakan menurut rentja 

na semula jaitu tanggal 21 Dja- 

nuarj jad. 

Pemerintah akan memberikan   | lam pertahuan. A. tidak yana 

  

  
! runding debet pimpinan hatta 
| masing2. 
4 Demikian wartawan KR dari | 
| Djakarta. ! 

Kk En 

| 
I 

| 
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SELURUH INDONESIA 

Kongres Pensiunan Seluruh | 
Indonesia di Bandung telah mem | 

| bentuk sebuah presidium jang | 
terdiri atas: Ketua I Sewaka, | 
Tae II Djuwarsa, Sekretaris | 

| 
PRESIDIUM PENSIUNAN | 

' 

| 

Djenderal Soendjojo, Sek etaris 

ma tanggal 21-1 malam. 
mann komisi ,,fact fin-    

Pee mbonaa ar AN 

tusan untuk mengirim komisi | 
,fact finding” ke Sumatera Uta | 

'ra, Sumatera Tengah dan Suma. | 

tera Setatan. 

adalah mengumpulkan bahan2, 

Tugas komisi itu | 
| 

| 
: 

| menemui pemuka2 dimasing2 da | 
erah, untuk melengkapi: bahan2 

jang telah diterima parlemen ' 

| dari pemerintah. 
-'3 Komisi tersebut akan sege 
ra berangkat kedaerah dan-se- 

|lambatnja tgl. 7 Djanuari mere | 
  

i 
| ! 
| 

f 
t 

| DI ISTANA Negara kemarin | 
| pukul 17.15 telah dilakukan pe- | 

| njerahan pandji veteran olen 
| Presiden, selaku Panglima Te - 

s| tinggi kepada ketua Presidium 
| Legioen Veteran RI Let. Kol. 

Pirngadi. Pandji tersebut ber- 

warna kuning berkembang ka- 

pas dan berbunji Kaija Darma. 

Sebelum  pandji diserahkan 

oleh Let. Kol, Pirngadi telah di- | 

sampaikan laporan ' kongres ve- | 

teran jang berlangsung dari tgl. 

26 Desember hingga 2 Djanua:i 

jang berhatsil membentuk Legi- 

oen Veteran RI. 

- Dalam amanatnja Presiden “2 

Panglima Tertinggi lebih dura 

mengesjahkan pembentukan. ie- 

gioen itu dengan gembira dan 

mengharapkan agar legioen tsb. 

merupakan legioen kesatuan bu 

kan me:upakan jegioen. bagian 

tersebut. 

| Desember — 2 Djanuari jl. 
jlah dibentuk badan 

Sebagai hasil kongres Veteran 

seluruh Indonesia dari tgi. 26 
te- 

be nama 

.“Legioen Veteran RI” dengan di 

lengkapi dengan pengesahan | 
anggaran dasarnja, 

Djuga ditelorkan beberapa re 
solusi2 dan perna — Ant. 

3 

  

MAJAT MOORHOUSE 

Mesir. 
 Pembesar2.Mesir menurut ie 

rita jang sampai di Kairo dari 

Port Said, tezah menjerahkan 
Senen jang lalu majat dari let- 

nan Inggris Anthony Moorhouse 
kepada Komando pasukan2 po- 

lis PBB (UNEF) di Port Said. 

Seperti diketahui ketika pa- 

sukan2 Inggris menduduki Port 

Said Moorhouse telah ditjulik 

Panitja Permusjawaratan Par || 

dewasa ini, Panitia Permusjawa 8 
“ratan Parlemen menganggap ti 

“Hanggota2nja 

keterangannja mengenai Suma- | 
tera Utara dan Tengah didepan | 
sidang pleno terbuka harj perta- |" 

sanak Panitia Permusja i 
| waratan djuga mengambil kepu | 

Karja Darma utk Legioen Veteran R | | utjapan itu datangnja 
| dari Moh. Natsir, 

Putusan kongres Veteran. | 3nnja akan lain. 

| tersebut 

| tanja: 
' sana sekiranja Moh. Natsir beri 

     

    
     

   

     

   

     
   

    

   

    

    

   

ka harus sudah kembali di Dja | 
karta untuk memberikan .apor- 

an kepada sidang Panitia Per- | 
n usjawaratan. 

' Susunan masing2 komisi ada | 
ah sbb.: 

Ke Sumatera Utara: Zainul 
fin (ketua) dengan anggota2 

nja Dr Leimena “atau Mr A.M. 

Tambunan dan Peris Pardede. 
BI 

Ke Sumatera Tengah: Zainal 

bidin Achmd (ketua) dengan 

Sjahbudin Latif 

dan Z.A. Tanamas. 
Ke Sumatera Selatan: Tjik- 
an (ketua) dengan anggotanji 

sek dan Gatmyr. — Ant., 

'sebut, menurut berita harian Du: 

ta Masjarakat, telah mempunjai 

AULATAN RAKJAT (ANGGOTA S.P.S.) 

| Bantuan ekonomi kenegara Timur Tengah diperbesar 

    
       
       

   

    

       

MADJALAH 

Ill DANGAN 
BERALIRAN PENDIDIKAN 

POPULER UNTUK 

SEKELUARGA 

  

  

  

DULLES LAPOR IKE — SIRIA TELAH TENTUKAN 
SIKAPNJA — PERANTJIS MERASA LEGA 
PRESIDEN Eisenhower telah mengatakan kepada para pe- 

muka Kongres, bahwa ia tidak lama lagi akan memadjukan 

permintaan kepada mereka untuk mengesjahkan rentjana un- 
dang-undang baru jang bertudjuan menentang setiap agressi 

Komunis di Timur Tengah. Ia akan memadjukan permintaan 
tersebut segera setelah Kongres mengadakan sidang pada hari 
Kemis ini dan sebelum ia mengutjapkan amanat tahunannja 
tanggal 10 Djanuari jang akan datang. 

Presiden membentangkan usul | Sek. Djen PBB tersebut Dulles 
usulnja pada suatu konperensi | menjatakan, 
jang berlangsung selama 4 djam 
dan jang dihadiri oleh Menteri 

LN Dulles dengan para pemuka 
paitai dalam Kongres. 

. Mereka jang menghadiri kon- 
perensi tersebut menjatakan, 
bahwa Presiden dan Dulles be- 
Yum, lagi mengambil keputusan 
terachir mengenai bentuk jang 
sebenarnja dari usul2 itu jang 

akan dimadjukan kemuka Kong 
gres nanti, 

Sebuah statement Gedung 
Putih menjatakan, bahwa Ei- 

senhower djuga akan meminta 
persetudjuan Kongres untuk   

| melapo:kan 
| Cengan Hammar skjoeld jang di- 
| langsungkannja hari Senin jl. 

' Mengadakan pertemuan Ea 

— MENTERI PENERANGAN SUDIBJO : 

memperbesar rentjana bantuan 
ekonomi kepada negara2 di Ti- 
mur Tengah, Hal ini bera:ti di- 
pergunakannja uang jang dise- 
diakan untuk maksud itu dalam 
dana darurat Presiden. 

Statement tersebut selandjut- 
| nja tidak memberi keterangan 
tentang djumlah uang jang akan   | dipergunakan. — (BBC). | 

| 
Dulles berunding dengan | 
Eisenhower, 

Selandjutnja diwartakan bah- 
wa Menteri LN Amerika Serikat 

John Foster Dulles telah mene- 
mui presiden Eisenhower untuk 

pembitjaraan2-nja | 

Dalam statementnja setelah 

  

  

Kita masih 

Selandjutn yk oleh menteri di- 
| kemukakan, seandainja utjapan- 

bukan 

tentu penilai- 

Berkenaan dengan ketjaman 
menteri Sudibjo ber- 

Tidakkah lebih bidjak- 

kan sumbangan sedikit sadja 
| untuk tenteramkan suasana se- 

| karang jang sangat kritik ini? 3 
|. Ditambahkannja: ,,Saja sung- 

| guh prihatin atas apa jang Ai- 

| terangkan Natsir, katanja, ka- 
| binet sekarang sudah tidak pu- 

| nja wibawa lagi. Prihatin saja 

| itu disebabkan karena saja tei- 

| ingat diwaktu Natsir sendiri me 

| megang pemerintahan, jaitu 

| djuga dalam hal kewibawaan pe | 

| merintah dipertaruhkan dalam 

'hadapi kesulitan2 jang dialami- 

nja ketika itu”. 

Setelah mensitir utjapan Nat- 

sir dimuka Parlemen 21 Septem- 

ber 1950 selaku PM, menteri Su- 

dibjo menerangkan selandjutnja 

apa jang digambarkan Natsir 

sebagai PM dikala. itu dan aya 

jang didjawal ia gambaran 
   

    

   

  

    

  

      

Kaweda- 
e njumas, ba- | 

K k mem 
bah Maag dgn 

. pengairan 
5 sb. ditarik 
3 iuran lag. IT: bau Ba 150,— 
Bi. “Dam tadi kelak en dapat me- 

airi sawah & 35 : 
Ma ma asak, Ke- 

tjamatan Kebasen,. penduduk 
akan membuat | di Kalion- 
tong dgn beaja Rp. 40.000,-- jg 

| diperoleh dari para pemilik sa- 
wah jg akan mendapat ontjoran 
dari dam tsb eng. desa (kas 
desa) akan membe n baniuan 

  

   
    

    

  

   
   

  

   
   

  

   

    

2 Dansa : sawah seluas & 

Aa entara itu penduduk iesa | 

' “Yiindags, Ketjamatan Kebasen, 
| akan membangun gedung S.R. 

sat | Hasii penjelidikan Djawatan 

1 15.600 hektare sawah didaerah 
.kawedanan Gombong dan seki- 

''Rp. 8.000,— Dam itu akan Ga- | 

| waduk Sempor selain dimaksud- 

Geologi di Bandung jang telah 
memeriksa keadaan Sempor, me 
nundjukkan bahwa tempat itu 
akan dapat mengairi lebih ku- 
rang 5.400 hektare sawah jang 
biasanja mendapat air dari ben- 
dungan kali Kedungsamak, dan 

tarnja. Menurut rentjana pemba 

ngunan waduk -akan memakan 
waktu lebih kurang 3 tahun ign | 
biaja sebesar Rp. 40 djuta 
.Desa Sempor mempunjai 5 

penduduk, dengan 300 keluarga | 
terdiri atas lebih kurang. 1.200 
“djiwa, Menurut rentjana mereka 
akan dipindahkan kelain tempat. 
Biaja pemindahan dan ganti ke- 

ruglan kepada rakjat untuk ta- 
“nah, rumah dan tanaman ditak- 
Sir Rp. 215 djuta, Pembangunan 

kan untuk mengurangi bahaja 
“bandjir jang datang tiap2 tahun 
didaerah Kebumen, djuga hila      

   

   

    

    

   
   

  

   

   

  

| beaja Rp. 30. HO00. jang 
kut oleh penduduk sefjara 

Djumlah tgl, 

  

Sa 

ka Me AAA ma KA NE MATA Ip SANA SM AAN MAA 

DOMPET MESIR / 

Redaksi telah terima bantuan uang untuk perdjuangan 

Mesir, dalam melawan pendjadjahan : te 

ena ana Pegawai DAMRI Purwokerto ' 
' 

/ 
' 
/ 
' 

pang EU nela Djumlah. hari ini 
| : (Tudjuh ribu delapan as tiga 50 /100 rupiah). 

diperlukan dapat dipakai untuk 
membangkitkan tenaga listrik. 

LATIHAN BESAR INF. MAHA 
SISWA KEDOKTERAN. 

Bertempat dilapangan PPK. 
A.D, Tililitan telah diadakan 

upatjara penutupan latihan be- 
sar Infanteri bagi Mahasiswa Ke 

| dgkteran Angkatan darat, ang- 
katan - pertama sebanjak 39 
Dr Sumarno Sastroadidjojo me- 
letakkan tanda pangkat Siswa 
orang siswa, Gambur: Knionel 
Perwira kepada Sulaima jang 
sudah mendapat C-I dari Fakut 

Rp. 50,— 
Rp.7.153,50 29-12-1956 

Rp.7.803,50         

     
  

25 Aa aan mam tas Kedokteran nk 

“1 : y 

2 Sp SY 
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serupa itu d- “Jan dialami 

pemerintah sekarang dan dja- 

wab pemerintah sekarang pun 

serupa pula ialah: keber anian 

bertindak dan kebidjaksanaan. 

Beleid pemerintah dulu 
dan sekarang, 

Dikatakannja pemerintah se- 

karang senantiasa memegang 

(sebagaimana Natsir dulu) ke- 

    

oleh pedjoang2 sipil Mesir dan 

kemudian diwartakan bahwa ia 

mati lemas karena disembunji- 

kan dalam sebuah peti untuk 

mentjegah bahwa ia dapat dike 

temukan kembali oleh pasuk- 

an2 Inggris jang mentjarinja. 

Harian ,,Al Masa” dalam pada 

itu menerangkan bahwa majat 

  

      Moorhouse, jang telah dikubur 

di Port Said telah diketemukan 

oleh porisi Mesir pada hari Ming 

gu jang lalu. — UP. 

pada pedoman ,hukum dan di- 

siplin tentara harus tetap dite- 

gakkan sebagai sendi negara   
  

Penghargaan sebesar2nja kepada 

Letkol Wahab Macmour 
MENTERI Penerangan Sudibjo selaku djurubitjara Peme- 

rintah telah siaikan pengumuman Pemerintah mengenai penje- 

rahan kekuasaan Letkol Wahab Macmour jang telah oper tang- 

gung-djawab atas TT I atas perintah Panglima Tertinggi 25 De- 

sember jl kepada Letkol Djamin Ginting. 

Panglima Tertinggi dengan pengetahuan dan persetudjuan 

Mente'i Pertahanan a.i. menjatakan penghargaan sebesar2nja 

dan terima kasih kepada Letkol Wahab Macmour atas keinsjafan 

serta kesediaan dalam melaksanakan putusan kabinet untuk ikut 

selamatkan negara dan bangsa Indonesia. 

Perlu diketahui ketika Panglima Tertinggi keluarkan perin- 

tah hariannja 25 Desember jl Letkol Wahab Macmour, komandan 

RI 2-1 di Pematang Siantar segera melaksanakan perintah ter- 

sebut keesokan harinja ditempat kedudukannja sedang Letkol 

Djamin Ginting baru tg. 27 Desember dapat laksanakannja di 

Medan. 
Berhub   
    

h Wa ng ne ta HN su 

anjak orang? kuat” 
JANG TAK BERTJATJAD au 

PERDJUANGANNJA 
“ TENTANG ketjaman ketua umum 

mengenai kewibawaan kabinet setelah terdjadinja Donita: 
an Simbolon di Sumatera Utara dan Sumatera Tengah, menteri 
penerangan Sudibjo menerangkan, pemerintah memang sangat 

memperhatikan keterangan? Natsir itu. 
sungguh? karena itu semua dikeluarkan 
pernah memegang pemerintahan, demikian Sudibjo. 

Masjumi Moh. Natsir   
Tiap2 kata saja teliti 
oleh pemimpin jang- | 

dan sendi tentara jang mutlak. | 

Hukum dan disiplin tidak akan | 
tjukup dengan sendirinja mem- 

bawa perbaikan negara, tetapi | 

sebaliknja: tanpa hukum dan | 

tanpa disipiin akan runtuhlah | 
tiap2 negara dan tentara. Sekali | 
hukum dan disiplin dikesam- | 
pingkan sekali sebagian dari | 

tentara langgar sendi? negara 
dan tentara untuk paksakan ke 
hendaknja kepada atasan dan 
pemerintah maka terbukalah tra 
disi jang tidak mungkin setiap 

atasan dan pemerintah dimasa? 
jad. tetap pelihara dan tegak- 

kannja”. 
Inilah beleid pemerintah jang 

  

oleh Natsi:. 

domba sesama bangsa. melain- 

kan dimaksudkan tegakkan hu- 
kum dan disiplin, 

Oleh menteri Sudibjo selan- 

djutnja dikatakan, ia sangat . 
hargai pendirian Natsir sebagai 
PM dikala itu menjatakan di- 

depan Parlemen pemerintah ini 

adalah pemerintah jang tang- 

gung djawab. Pertanggungan 

djawab wadjib dibe-ikannja ia- 

lah tentang ,,beleid” jang didja- 

lankannja atas program jang di 

pakainja sebagai pedoman. 

Pendirian 
rang tidak berbeda halnja dgn. 

apa jang dikatakan Natsir dulu. 
Dalam pengumuman pemerintah 

tg. 23 Desember jl. tegas dinja- 

takan, dalam negara hukum ber 

dasarkan azas demokrasi seperti 

RI inj pemerintah dalam men- 

djalankan tugas tanggung dja- 

wab kerada DPR. Hanja DPR 

jang berhak menentukan apakah 

djalankan tugasnja. 

Indonesia masih banjak 
punja inventaris”, 

Achirnja Sudibjo memberikan 
komentar atas utjapan Natsir, 
Indonesia masih banjak mempu- 
njai ,,inventaris” orang? kuat. 

»Utjapannja itu dapat saja te- 
rima”, demikian menteri pene- 
rangan Sudibjo. 

Ditambahkannja : Sajapun 
berpendirian demikian. Masih 

banjak orang2 kuat di Indone- 
sia jang tidak mempunjai tja- 
tjad dalam perdjuangannja Se- 
bagai patriot pembela proklama- 
si. Masih banjak tenaga? ter- 
pendam jang tidak pernah dja- 
lankan politik reformis (tambal   sulam) atau djalankan politik 
likwidasi, demikian Sudibjo. 

— Ant, 

HN Apa ml 

sebagai pernah dulu didjalankan | 
Tentunja Natsir ti- | 

dak mempunjai maksud sedikit- | 

pun dalam tindak berani dgn. 

kebidjaksanaan itu ingin adu 

pemerintah seka- | 

|nja jang berhubungan 
| daerah termaksud. Politik Ame- | 

rika Serikat jalah akan mem- | 
perkuat dan sesuaj dengan poli- | 

bahwa menurut 
pertimbangan Amerika Serikat 
kedjadian2 achir? ini di Timun 

Tengah telah mengharuskan AS 

untuk memperkembang politik- 

dengan 

tik PBB. 
P:iesiden Eisenhower telah me 

minta agar politik ini dirunding- 
kan dengan Hammarskjoeld. 

Siria telah sampaikan 

sikapnja pada AS, 

Dari Washington Reuter se- 
mentara itu mengabarkan bah- 

wa kedutaan besar Siria untuk | 
AS mengumumkan bahwa sikap 
pemerintah Siria menghadapi 
rentjana politik pemerintah Ame 
rika Serikat mengenai Timur 

Tengah, jang dikenal sebagai 

“Doktrine Eisenhowe:”, telah 
disampaikan setjara resmi pada 
kementerian luar negeri AS. 
Berhubungan dengan ini duta- 

| besar Siria untuk AS, Farid Za- 
| inuddin, dalam tanjadjaw abnja 
| dengan pers 
| menerangkan bahwa pernjataan 
| sikap pemerintah Siria, 
| menjatakan bahwa Siria dan he 

selama 30 menit 

jang 

| gara Arab lainnja akan menen- 
tang tindakan sefihak jang di- 

kukan oleh AS atau negara 
| lainnja jang merupakan tjam- 
| purtangan di Timur Tengah, te- 
lah disampaikan olehnja kepada 

pembantu 'menteri luar negeri 

AS urusan “Timur Tengah, W. 
La 

: Pan Perantjis 
sambut gembira. 

Berita2 jang diterima di Paris 

mengenai rentjana politik batu 

pemerintah Eisenhower menge- 

nai Timur Tengah diterima ha- 
ngat oleh fihak pemerintah Pe- 

rantjis, jang menamakan ren- 

tjana baru: AS itu sebagai ini- 
siatif pendjaminan perdamaian 

| di Timun Tengah. 
Djurubitjara kementerian luar 

| negeri Perantjis di Paris men- 

|djawab pertanjaan 
| hal2 

mengenai 
itu menjatakan 

seperti 
tentang 

bahwa pemerintahnja 

TH. KE - ML — Nggpor PA, 

SEKITAR DOK TRI NE EISENHO WER: 

Hari Ini Kn Kemuka Kongres AS 

    

    

   

    
   

    

   

  

   

    

   

  

   

        

   

  

   

  

   

  

   
   
   

  

   
   
   
   
    

  

   

  

   

      

   

  

   

          

"| 
diberitahu tentang addnja | -xen- 
tjana Eisenhower “itu: , 
Dinjatakan selandjutnja .olehy 

djurubitjara itu bahwa ',peme-|: 

rintah Perantjis menjambut ha-j 

ngat Rentjana Hisenhower tur 
dengan gembira dan lega kare-j 

na peme:intah FHisenhower maut 
mempertimbangkan adanja an- 
tjaman di Timur Tengah. Peme- | 

| rintah Perantjis djuga menjam 

but dengan gembira berita2 bah 
Wa menurut Djendraj Raym 

'Wheeler, ekspeit PBB, bahw. 
pembe sihan Terusan Suez aka 
berdjalan sangat lantjar. Kan 
berharap dengan optimisme. b 

wa ini akan terlaksana.” . Rtr. 

    
     

  

MADJELIS UMUM PBB 
SIDANG LAGI j 

Madjelis Umum PBB kemarin 

| telah membuka lagi persidangan 
nja setelah mengadakan reces. 

| selama hari Natal dan Tahun 
Baru, Sidang panitya politik Ma 
djelis Umum dihadiri oleh semua 
wakil dari 80 negara anggauta. 

Dalam. daftar panitya2 politik 
tertjantum masalah2: Korea, . 

: Gentjatan sendjata, Cyprus, Al- | 
| djazair dan soal Irian Barat, f 

|. “Mengenai masalah Korea di- 
| wartakan bahwa jang akan di- 
bitjarakan adalah hal2 jang ber 
hubungan dengan rehabilitasi 
dan persoalan tawanan2 perang. 
Korea. Mengenai masalah Aldja 
zair pihak Penantha didus 

paja masalah tersebut tida 
bitjarakan. Kn 

Sebagaimana diberitakan 
sidang tahun jang lalu del 1 
Perantjis telah meninggalkan si 
dang ketika masalah tersebut di 
bitjarakan oleh badan internasi-| 
onal itu. — (RD). 

  

DJENDRAL TENTARA DJER- 

MAN BARAT 
Akan dimin pegang 
komando. tentara darat 
NATO. 

Sumber2 resmi dalam markas 

besa Gabungan Angkatan Pe 
rang NATO di.P. 
terangannja menjat   
|Djerman Barat akan diminta 

.menundjuk ' seorang. - djendral 

Tentaranja “untuk ' memimpin 
| Komando Gabungan Angkatan 
' Darat Tentara NATO di “Propa 
| Tengah. 

| dralnja 
ihalnja pemerintah Inggris telah | bungan Tentara NATO. — Rtr. 

sangat besar kemungkinannja 

    

   

    

  

   

      

   

  

   

          

Sumber2 resmi tenmenak mem- 

berikan keterangan? atas perta- 

njaan tentang adanja berita dari 
Bonn jang mengatakan bahwa 
Djerman Barat dalam waktu 
singkat jang akan datang akan 
diminta untuk memilih Djen- 

untuk Komando Ga- 

  

Mesir membatalkan perdjandijan 
Inggris-Mesir th. 1954 

BERLAKU SURUT DARI 
PEMERINTAH Mesir mengumumkan 

Selasa jang lalu bahwa Mesir membatalkan persetudjuan antara 
Mesir dan Inggris dari tahun 1954 dan pembatalan ini berlaku 

surut jaitu dari tanggal 31 Oktober jang 1 
ketika Inggris dan Perantjis melakukan serangannja udara ig 
pertama terhadap Mesir. 

Diumumkan selandjutnja bah 
wa pemerintah Mesir memberi 
instruksi kepada menteri luar 

| negeri Mesir Dr Mahmud Faw- 
zi, jang kini ada di New York, 

untuk memberi tahu PBB bah- 

wa Mesir membatalkan perse- 

tudjuan dengan Inggris tsb. 

Perlu dikemukakan bahwa jg, 

dibatalkan oleh Mesir itu ialah 
perdjandjian jang menentukan 

  

  

LULUS 
Gadjah Mada. 

Fak, HESP tingkat prop. 

bace .imu Hukum djurusan Ke- 

tatanegaraan sdr2 : Moch. Dju- 

naesi, Achmad Kusairi, Adnan 

Ali dan Abus. 
Tingkat prop bace. Ilmu Hu-   

pemerintah dapat atau tidaknja : 

kum djurusan Kepidanaan sdr2: 

Rangga Susatya, Siti Djuwari- 

jah, Andi Muhammad Arifin 

Nur, Aminah, Moh. Djamin, Siti 

Murjani, Anas dan Muh. Asj- 

muni. 
Tingkat prop. bacc. Ilmu Hu- 

kum  djurusan  Keperdataan 

sdr.2: Supantarijah dan Ch. 
Hartman Embang. 

Tingkat bace Ilmu Hukum 

Djurusan Kepidanaan sdr2. S.P. 
Ballela dan Andi Tahir Hamid. 

SOENDORO DOSEN 
Mulai achir bulan Djanuari 

ini drs Marbangun, direktur 
Lembaga Pers. dan Pendapat 
Umum pusat Djakarta akan 
memberi kuliah dalam publistik 
di Universitas Gadjah Mada. 
Djuga Soendoro, ketua Lemba- 
ga Pers dan Pendapat Umum 
tjabang Jogjakarta akan mem- 
beri kuliah dalam mata peladjar   an jang sama di Universitas 
tersebut, 

SANA KENA 35 

   
   
   

  

   

        

   
   

   

    

   
   

  

   
   
   

  

   
   

  

   

   

  

   

      

   

   

    

   

      

   

   
   
   
   

    

    

TGL. 3! OKTOBER 1956 
dengan ' resmj hari 

lalu djam € petang 

penarikan mundur pasukan? 
Inggris dari Terusan Suez dan 
seperti diketahui berdasarkan 

perdjandjian tersebut pasukan? 

Inggris jang: terachir mening- 
galkan daerah Terusan Suez pa 

da tanggal 13 Djunj tahun ”56. 
| Berdasarkan perdjandjian itu 
Inggris berhak mengirim kem- 
bali pasukan2nja kedaerah Te- 
rusan Suez bila terdjadi serang- 
an terhadap setiap negara Arab 
atau Turki, dan Inggris djuga 
berhak untuk memelihara pang 
kalan2 didaerah itu dan perteng 
kapan militer disana dengan 
menggunakan ahli2 tehrik sipil. 

Ahli2 tehnik ini ketika Ing- 

gris dan Perantjis menjerang 
Mesir telah ditawan oleh -Mesir-yag 
dan mereka diungsikan dari Me. Vi 
sir dalam bujan jang lalu utk. 4 
ditukarkan dengan orang2 Mes 
sir jang ditawan dalam gerak-19! 
an pasukan2 . Inggris dan Pes 2 
rantjis terhadap Mesir. 5 
Inggrisdan Perantjis tak m 

ngadakan intervensi mereka 
itu berdasarkan perdjandjian ta 
hun 1954 tersebut karena per- 
djandjian itu chusus menjamral 
kan agresi jang dilakukan “oleh 
Israel sebagai alasan untuk 
Inggris menduduki kembali das 
erah TerusanySuez. — UP. 

SungguhZ terdiadilf 
k Seorang Mantri Djurus 

wat di Solo senang piara 
| bing, tiap hari sehabis kerd 
terus menggembalakshnja, | 
rena lama? isterinja meras 
malu, maka achirnja kambing 
nja semua didjual. . Tapi: sar 

suami punjai kesenangan bar 
jaitu piara burung perkutut, di 
semua hasil pendjualan kambh 
dibelikan 2 periati 
banjals 30 ekor 

  

  

    
 



1 saja Ta aan pada pidato wpa- 

Na aan Para Hi | MAGELANG: 
1956 direlaman eliau di Kla- | 

2 ini terdjadi, tetapi « 
: Tan Deng kiba Pa Grap meti 

Tah orang2 jang Blanan uh waar- 
dig untuk duduk dalam dewa 
kita j.a.d. itu, 

Isa akun - Wonogiri | 

: TIAP2 UPATJARA HARUS 
LEPAS DARI SARAN? 

POLITIK 
Kini  ketihatannja segala ma- 

men) alan sudah Politik- | 
— hingga segala matjam 
sudah dipolitisir, Perlu 

ja mendengar 

Sir2 luar negeri jang dakean ana- 
rong Pemerintah. dari dalam”. 

jang gerwisloos sewaktu upatja- 
ra di Taman Siswa jg pelahang 
Bung Karno merasa  tersentil 
oleh Sdr. SUNDORO, lalu beliau 
mendjawab dengan sentilan ge- 
ruisloos ,,Pidato Sdr, SUNDORO 
jang sangat pandjang-lebar” jg 
diketawai oleh hadiirin. 
Dalam resepsi Partu2 bolehlah 

m. upatja 

luhur djanganlah “sebagai tsb. 
| diatas terdjadi ai Tiap2 pem- 

| bifjara supaja dapat Lea 
aa nafsu dan menjedari t   
  

  

abar diterang 
. memperbin- 

Ipenurunan 0ng- 

Tanda, kadang2 harga hoofdre 
dacteurnja, kadang2 penulisnja, | 

Ka Al kadang2 Gjuga kedua2nja. 
: Soal Mochtar Lubis. 

5 Mengenai .soal pemimpin re- 
Gaksi harian “Indonesia Raya” 

| Mochtar Lubis, SPS akan me- 
minta djawaban dari Pemerin- 
tah apa alasan dan dasar pena- 
hanan Mochtar Lubis itu 
Djuga bagi SPS kini men- 

“Gjadi pertanjaan : a Moch 
tar Lubis tidak ditzinkan men- 
-dapat santapan rochani, jakni 

membatja suratkabar dl. nja. — 
Ant, 

TAK ADA BLOKKADE 
Sebagaimana ditanja- 
kan oleh Moh, Yamin, 

Kalangan resmi jang menge- 
|tahui ddengan tegas membantah, 

'ba- |seolah2 ada siasat ,ithonge- 

Kepata Biro Powerangin wa. 

| .menterian Perhubungan mengu- | 
mumkan, oleh Menteri Perhubu- 

, Suchja djasul : 

lah diperintahkan supaja mulai 

an an A perhubungan udara di- 
Para TA Na” Da 

en aNaa laut, 
Ih S.O., pelabuhan2 | 

a terbuka se- 

Lg ini, pola 

“dakan kabinet presidentieel, me 

Ian 

3 'Ione! Simbolon,  mempeladjari 
| Kn “memperhatikan sungguh? | 

| xingsblokkade” (pengepungan 

dengan mengantjamkan bahaja 
kelaparan) terhadap Sumatera- 
Tengah dan Sumatera-Timur, se 
bagaimana jang hendak digam- 
barkan kepada umum oleh ang- 
gota Parlemen Mr Muh. Yamin. 

Seperti diketahui, Muh. Yamin 
telah mengadjukan pertanjaan 
tertulis kepada Pemerintah ten- 

tang benar-tidaknja kabar2, dua 
Zr buah kapal jang mengangkut be 
po ras ke “ mangatara, telah ditahan 

Si Ba Mma Kasta 
( B. Somo engat baji2nja at 

“UNTUK DAERAH Ho. 

Oleh Panitya Hari Ibu Wono: 
“Isobo telah diserahkan kepada | 

Bupati R.S. Hadisoetirto tuang 
tunai sebanjak Rp. 450,— dan 
222 potong pakaian lama, hasil 
pengumpulan: jang digerakkan 
panitya »Hari Ibu” jbl. $ 

kepada penduduk miskin didae- 
rah Wadaslintang jang dalam 
masa ini masih terantjam baha- 
ja kelaparan. — (Kor). 

CHALWAT MAHASISWA 
: KATHOLIK 

Tepat dengan hari2 Kongres 
PMKRI di Batu (Malang) dan 

| Surabaja dari tanggal 27 — 31 
Desember jang lalu, beberapa 
puluh mahasiswa Katolik dalam 
Konperensi Maria, telah melaku 

kan chalwat (retraite). atau 
mengundurkan diri penghidup- 
an sehari-hari dengan doa dan 
semadi, bertempat di Seminari 
Ketjil Mertojudan (Magelang). 

Setelah selesai dari tempat 
penjepian itu, mereka memba- 

| wa konsep hidup baru untuk 

(diri sendiri chususnja dan ma- 
hasiswa umumnja. Konsep ma- 
na, akan didjelaskan sesudah di 
realisir dalam tindakan mereka 
nanti. : £ 

MADIUN 

Rp. 99.000.— UNTUK 
SR BENDO 

aa telah membuatnja “dengan 
ongkos Rp. 99.000.— tjukup un 
tuk Ik 300 murfi. Dalam bulan 

“ini menurut rentjana sudah da- 
pat dipergunakan, — (Kor). 

DPRDP KOBES MADIUN 
MEMILIH KETUA? 

SEKSI - 

| Sidang seksi2 DPRDP Kobes 
Madiun baru2 ini telah memilih 
ketua2 seksi2 DPRDP shbb., Ke- 
tua Seksi I (Umum) sir. Dwi- 
djoharsono (PNI), Ketua Seksi 
V (Kesehatan /Sosial) Sdr. Soe- 
madi Hadipranowo (PNI), Ketua 
seksi IV (Pekerdjaan Umum) 
sdr. Koensjarwani (Masjumi), 
Ketua seksi Perumahan /Perusa- 
haan Sdr. Somomarjoen (PKI) 

dan Ketua seksi Keuangan Sdr. 
Hartojo (PNI). — (Kor). 

DJUARA PERLOMBAAN 
TEMBANG 

Perlombaan tembang jang “ia 
Gakan oleh RRI Madiun berkesu 
dahar Sbb: Djuara pria perta- 
ma Tarmadji dari SGB IV, ke- 
dua K. Purnomo S.G.A. Negeri 
dan ketiga Tukijun SGB UI. . 
Djuara harapan pertama Sadi 

kin SGA I dan kedua Sutomo 
SGA-N. Djuara wanita pertama 
P: Sri Subekti SGA Katolik, ke- 
dua Suraijatun SGB III dan ke 
tiga Winarni SGB Katolik. . 

Djuara harapan pertama Su- 
kesi SGB Katolik dan kedua Su 
padmi SGB II. Para pemenang 
mendapat hadiah piala dan hibu 
ran. — (Kor), 

PANITYA UDJIAN PENGHA- 
BISAN S.M.P, MUHAM- 

MADIJAH   BUBARKAN KABINET 

Pemuda Siliwangi. 
Dalam sebuah  statementnja | 

DPP Gerakan Pemuda Siliwa- 
ngi telah mendesak kepada Pre- 
siden Sukarno selaku bapak re ' 
'volusi dan Panglima Tertinggi, 
'supaja segera membubarkan 
kabipet jang sekarang, menga- 

milih menteri2 jang betul2 mem 
perhatikan kepentingan negara 

jarakat, segera menga- 

|dakan musjawarat dengan Ko- 

mn disekitar “persoalan 
jenderal Major “Nasution dan 

Lubis dan segera menga 
1 kontak dengan bekas Wa 
1 Presiden Dr Moh. Hatta. 

Bukan satu penjelesaian 
keruwetan. 

“Sementara DPD Pemuda, De- 
saksat Indonesia Djawa Barat 
mengumumkan pendapatnja da- 
lam sebuah pernjataan, bahwa 

Idham untuk diganti dengan su 
atu kabinet presidentieel adalah 
bukan satu penjelesaian "untuk 
dapat mengatasi keruwetan2 jg | 
terdjadi waktu sekarang ini. Se 
gala keruwetan, diantaranja .ma 
salah tidak-puas daerah @sbnja   

Statement DPP Gerakan | 

'pembubaran kabinet Ali-Roe.n- | 

  L hape agan harus 

Muhammadijah bagian pendi- 
Cikan telah adakan pertemuan 

di Ponorogo guna membentuk 
panitya udjian penghabisan 
SMP Muhammadijah seluruh da 
erah Madiun jang susunannja 
Sbb: ketua sdr Sudjono Tjiptoha 
midjojo dari Madiun jang susu- 
nannja sbb: ketua sdr Sudjono 
Tjiptohamidjojo dari Madiun wa 
“kilnja sdr Sujono dari Ponorogo 
penulis sdr Sutono dari Ponoro 
go, bendahara sdr Darsono dari | 

Pengnna— ter 

. MEDAN. Satu kompi TNI pos 
'Sidikalang jang terdiri dari Ik. 
200 orang jang selama ini ter- 

lingkung dalam resimen, III de- 
ngan mengendarai truck telah 
meninggalkan posnja dan telah 
melaporkan diri kepada Pangli- 

Ima TT. I Letnan Kolonel Dja- 
min Ginting di Medan. 

Kompi TNI ini adalah satu di 
antara kompi2 jang termasuk 
dalam resimen UII jang ada di- 
bawah komando Major Samosir. 
Major Samosir jang berkeduduk- 
an di Terutung hingga sekarang 
menurut radio Sibolga masih be 
Jum mau lagi tunduk kepada Pa | 
nglima TT. I jang baru Overste 

| Djamin Ginting dan hingga kini 
| masih berdiri dibelakang Sim- 
bolon. 
TAKENGON : Berita terlami- 

  
Sumbangan tersebut dimak- 

: | sudkan untuk sekedar bantuan 

Naa » kkanyperundingan dengan f 

ua. Maa maka pemerin- | P 

PABERIK ' 
Paberik tekstil Thilatjap sep 
lengkapi dengan mesin? baru 
bersihan dan kesehatan, dir 
angin bersih dan jang men 

meSin modern. Kompleks 

lau melihat perlengkapan alat2 
apa. jang pernah kita lihat: 
mampu paberik ini menja 

. tergantung pula pada 1 
antara kaum buruh dan DIY 
Pusat. 

Kk 

itu belum tertjapai kata 
Ketika sidang sampai 

tjalonan ketua, suasana si 
bung dengan pentjalonan 

PNI. Wiraningrat ketan fr Iksi 

Sumarto (Katholik) memban- 
tah dengan tegas, bahwa tidak- 
lah benar djika ada tuduhan kah: 

wa fraksi2 pengusul Karkono'te 
lah melanggar kedaulatan oran 
nisasi lain. 

Setelah fraksi PNI mengada- 

endukung Karkono, ma 
hak fraksi2 ng Karkono 
minta, agar soal pemilihan ketua 
DPRD Peralihan ini ditunda 
hingga Kemis hari ini, agar me- 
reka dapat memikirkan lebih da- 

hulu, 
Dapat diterangkan, bahwa pi-   

Ingon di 

hak fraksi PNI jang telah dise- 
tudjui pula oleh Dewan Partai 
PNI Daerah telah memutuskan 
untuk mentjalonkan sdr, Siswo- 
sumarto sebagai ketua DPRD 

| Peralihan dan tidak mentjalon- 
kan sir. Karkono Oleh karena 
itu usul dari beberapa fraksi jg 
mengadjukan sdr. Karkono se- 
bagai tjalon ketua pada hakekat 
nja sangat diluar dugaan pihak 
fraksi PNI, sedang sdr. Karkono 
sendiri tidak menolak pentjalon- 
an atas dirinja. 
Menurut perhitungan suara, 

ono (PNI) 

  

JKSTIL TJILATJAP, 
erti terlihat dalam gambar ini Jiper 

: Bangunannja memenuhi sjarat, ke 
ang2 mesin telah diberi saluran? 
tur iklim dalam ruangan dengan 

gunan impun dilengkapi tempat 

pemeriksaan kesehatan buruh dan ruang rekreasi, hiburan, Ka- 
mesin dll. tidak kalah dengan. 

suatu paberik di Tiongkok, Apckah 
ekuatan produksi dan kwalitetnja 

asama jang saling menguntungkan 

inanmnja serta bomb Pemeriniah 

Pemilihan Ketua DPRDP Jogja hangat 
PENDUKUNG KARKONO 

HARI INI DILANDJUTKAN 
HINGGA siang kenari DPRD Peralihan Daerah Keltirionta 

Jogjakarta belum berhasil memilit ketuanja, karena pada hari 
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t mengenai pentjalonan ketua. 
epada pembitjaraan mengenai pen- 

mendjadj agak hangat berhu- 

sebagai ketua jang 

. Masjumi, NU, PIR, Katholik, 
h-olah ditentang oleh pihak fraksi 
PNI minta, agar ia diberi ke- 

pendjelasan kepada fraksi? jang 
gai ketua, agar supaja fraksi? 

angkan soal pentjaloman atas 

Karkono itu ditolak oleh fraksi 
PNI dan Karkono. terpaksa di- 
Gisiplinir oleh partainja, maka 
fraksi2 tsb. akan mengambil j 

'kah2 lain dan mungkin Se- 
kali tidak akan dapat menjetu- , 

selain sdr. Karkono. 
ape “Dengan " demikian apabila hal | 

ini terdjadi. maka berarti bahwa 
maksud PNI untuk menduduki | 

man ketan "Di aa ana : untuk waktu jang sangat ter- 

dapat | batas itu perlulah DPRD Per- 

pendiriannja menge | alihan Jogjakarta bekerdja. de- 

'mungkin #fidak berhasil 

apabila “Iss PNI tidak 
melepaskan 
nai soal pentjalonannja. 

PKI belum tjalonkan diri. 
'Begaimana sikap PKI sampai 

masih bersikap menunggu per- 
kembangan selandjutnja. tetapi 
jang terang PKI semula berpen- 
Girianbahwa ia dapat menjokong 

  

chianatan komplotan Lubis-Sim 

'bolon jang akan memfasiskan 
pemerintah dan akan menghan- 

tjurkan Republik Proklamasi 
11945. 

2. Mendukung sikap dan tin- 
dakan2 jang telah diambil oleh 
Presiden /Pangiima Tertinggi, 
Pemerintah Republik Indonesia 

dan Gabungan Kepala2 Staf, ser 
ta mendesak adanja langkah? le 
bih landjut jang konkrit dan te- 
gas didalam membersihkan ele- 
men2 anti Republik Indonesia. 

3..Mempertahakan Kabinet te 

gak berdiri. 
4. Menjerukan kepada rakjat 

dan alat2 Negara baik sipil mau 
pun militer “untuk tetap setia 

  

tua DPRD Menurut keterangan 
“dari kalangan fraksi PKI sampai 
kemarin siang itu PKI belum 
ada niat untuk mentjalonkan di- 
ri sebagai ketua. 
Masaalah mengenai pentjalon 

an ketua ini akan sedikit mudah 
dipetjahkan, apabila pihak frak- 
si PNI dapat melepaskan pendiri 
annja jang semula dan dapat me 

ngikuti pendirian PNI Tjabang 
Kota Jogjakarta, jaitu dengan 
mengemukakan 2 orang tjaion 
jaitu sdr. Siswosumarto dan Kar 

ikono. Apabila tidak demikian, 
| maka pemilihan ketua akan men 
djadi lebih sulit. karena kemung 
kinan sekali fraksi2 pendukung 
sdr. Karkono akan mengadjukan 

fjalonnja masing2. Demikian ke- 
Hn inNoaa jang Mapat dikumpul- 
an. 

Jang wadjar, orang jg. 
berpengalaman. , 

Mengingat, bahwa usia DPRD 

Peralihar ini sangat. terbatas, 

maka memang  sewadjarnjalah 

apabila orang jing menduduki   
kemarin itu belumlah djelas dan | 

PNI untuk menduduki kursi ke- ' 

| kursj ketua itu adalah orang te 

|'lah mempunjai pengalaman da- 
Ham memimpin DPRD. Sebagai 
ketua DPRD tidaklah begitu 

Gjui tiap2 pentjalonan dari PNI | aa seperti orang mengira, 
rerii “kelantjaran "Garis | pada... 

| Lena asa DPRD 
pula ketjakapan dan kemampu- 
an bekerdja dari ketuanja. Dan 

| ngan sungguh? dan tangkas, apa 
| bila DPRD ini ingin berdjasa 

| kepada rakjat. 
Dapat ditambahkan, bahwa se 

| belum membitjarakan masaalah 
| pemilihan ketua. sidang telah 
(mengesjahkan rentjana tata ter- 
| tib sidang DPRD jang diadju- 
kan oleh sdr. H.J. Sumarto. 
  

SEKDJEN 3 TAHSIN 3 
    banjaknja suara jang mentjalon 

kan sdr. 
berikut: Gerinda (6), Masjumi j 

dan IPKI (1), djumlah 22 suara. 
Fraksi2 jang diluar pendukung | 
Karkono adalah PKI (10) dan 
PNT (8), djumlah 18 suara. 

dua2?-nja. 
Selandjutnja Antara” menda 

pat keterangan “dari kalangan? | 
jang bersangkutan, bahwa PNI 
Tiabang Kota Jogjakarta an 
memutuskan menjetudjui pentja 

sdr, Siswosimarto sebagai ketua 
DPRD Peralihan, mengingat bah | 
wa PNI Tjabang Kota Jogjakar | 

pegang oleh PNI dan sedapat 
mungkin oleh orang jang telah 
berpengalaman, Dengan pertim- 
-bangan itulah. maka PNI Tja- 
bang Kota Jogjakarta mentjalon 
kan sdr. Karkono disamping sdr. 
Siswosumarto jang telah diadju- 
kan Dewan Daerah PNI sebagai 
tjalon satu2nja untuk menduduki 
kursi ketua DPRD Peralihan. 

Belum diketahui bagaimana 
sikap fraksi PNI selandjutnja 
berhubung dengan perkembang- 
an baru mengenai 'pentjalonan 
ketua itu. Menurut suara2 dari 

| fraksi2 pendukung Karkono, bah 
. wa. apabila pentjalonan atas diri 

TANA 

  

Karkono adalah sebagai | 

(6), NU (4), PIR (2). Katholik | 
(1), PRN (1), Partai Buruh (1) | daksi sk. Indonesia Raya”, S. 

Ionan sir. . Karkono Lanka, 

ta menghendaki bahwa ketua 
DPRD sedapat-dapat harus  di- 

ATAS pertanjaan, apa sikap 
PWI Pusat mengenai penahan- 

an Mochtar Lubis, pemimpin re 

, Tahsin, Sekretaris Djenderal 
' PWI Pusat: menjatakan, ia se- 

laku Sekretaris Djenderal baru2 
ini telah menghubungi instansi2 

5 (PNI. kota tjalonkan | resmi mengenai persoalan ini, 
al djuga pihak pimpinan Ang- 
katan Darat. 

Mengenai hal ini dari pihak 
pimpinan AD. 'dinjatakan, pe- 

nahanan atas diri M. Lubis di- 

lakukan atas dasar S.O., kare- 
na kegiatan-kegiatannja dalam 

hubungan komplotan Kolonel Z. 
Lubis. 

pula, s.k. Indonesia Raya” di- 
bawah pinapinan Mochtar Lubis, 
menjediakan diri untuk mendja 
di alat dalam usaha2 komplotan 
tersebut jang dianggap memba- 
hajakan keamanan dan ketertib 
an umum, jaitu membahajakan 
keselamatan negara dan masja- 
rakat. 

Tahsin berpendapat, berdasar 
kan alasan2 demikian, tidaklah 

mungkin PWI Pusat mengambil! 
tindakan apa2 terhadap penaha 
nan M. Lubis, karena soalnja 
terletak diluar kompetensi or- 
ganisasi kewartawanan. 

HAIR 
  

njatakan, bahwa tgl. 16/12 ji. 

Lk. 50 orang gerombolan bersen- 
djata a.l, telah menjerang nos 
polisi di Km, 100 dekat Take- 

Atjeh Tengah. 
Pertempuran terdjadi Lk se- | 

tengah djam, tetapi setelah han- 
tuan polisi datang maka achir 
hja gerombolan melarikan diri 
dengan meninggalkan 5 orang | 
mati dan 4 orang menderita iu- | 
ka2. Dipihak polisi seorang Sus | 
ur. 
SOLOK : Atas usaha Wali Ne- | 

geri dan rakjat di Kampung 
Batu Dalam (Bukit Sileh) ke- 
tjamatan Lembang Djaja - (So- 
lok) sekarang telah siap diba- 
ngunkan sebanjak  tudjuh lokal 

| 

  bat dari Perwira Pers TT, 1 me- “gedung Sekolah Rakjat semli- rintah Daerah Bone 

permanent dengan biaja sebesar 
Rp. 100.000,—. Usaha tersebut 
CGilakukan oleh rakjat dengan 
setjara gotong rojong, sedang 

i Pemerintah telah pu'3 memberi 

kan bantuan sebesar Rp. 15.000.- 
— (Ant.).' 
MAKASSAR : ,,Antara” men 

: dapat keterangan, bahwa untuk 
tahun 1957 ini, pemerintah telah 
mengeluarkan anggaran belan- 

dja untak Propinsi Irian Barat 
| sebanjak Rp. 1.100.000,—. Ang- 
garan akan digunakan untuk 
pembangunan djalan2, kantor? 
pemerintah dan sebagainja di- 
berbagai tempat dalam lingkung 
an propinsi baru ita. 

BONE : Pihak Dewan Peme- 

menerang” 

Dalam hubungan ini oleh pi- ' 
hak pimpinan A.D. diingatkan 

Soal penahanan Mochtar Lubis 
DILUAR KOMPETENSI ORGANISASI WARTAWAN 

Dikatakan selandjutnja, bah- 
wa ketika razzis Agustus telah 
terdjadi djuga penahanan - se- 

matjam ini, '@.l, terhadap diri 
wartawan Karim D.P. dari ,,Sin 

Po”. Dalam hal jang menjang- 
kut diri wartawan Karim D.P. 
itu, PWI tidak bisa pula meng- 
ambil tindakan2, karena pena- 
hanan itu ternjata adalah diluar 
bidang kewurtawanan. 

Soal Kode Etik. 

Ditanja pendapatnja menge- 
nai pemberitaan dalam surat2 

kabar jang sering2 menimbul- 

kan ketegangan dalam masjara 
kat, S. Tahsin mengakui adanja 
gedjzla2 tidak sehat dalam se- 

mentara surat kabar jang ka- 
dang2 terang-terangan melang- 

gar dasar2 Kode Etik Djurnalis- 
tik, Seperti diketahui, dalam Ko 

de Etik Djurnalistik seorang 
wartawan tidak boleh menjiar- 
kan berita2 jang bersifat de- 
struktif dan merugikan kesela- 

matan Negara dan Rakjat, demi 

kian Tahsin. 
Achirnja Tahsin menerang- 

kan, kepada PWI Pusat ia akan 

segera menjarankan, supaja chu 

sus mengenai masalah Kode 

Etik diadakan pertemuan setja- 

ra luas diantara para wartawan. 

— Ant, 

kan kepada ,,Antara”, dewasa 

ini direntjanakan akan  mem- 
bangun pelabuhan Bone men- 
djadi pelabuhan jang bisa disan- 

dari kapal2 seperti Makasar 

dan Pare2. 
" Anggaran jang telah dikemu- 
kokan kepada pemerintah pu- 
sat sebesar Rp. 25 djuta telah 

dikemukakan sedjak beberapa 

waktu jl. Djika anggaran ini 

telah disetudjui, maka penglak- 
sahaannja akan segera diinulai. 

Menurut keterangan djem- 
batan pelabuhan Bone akan 'di- 

buat dj Pallette beberapa kilo- 
meter dari Bone. Sedang diluar- 
nja akan dibangunkan sematjam 

perlindungan ombak jang akan 
dibuat dari beton. 

Seperti diketahui, kapal2 jang 
berlabuh di Bone sekarang harus   

Partai & organisasi rakjat Jogia 

kutuk komplotan Lubis/Simbolon 
PANITYA Aksi Bersama Partai? dan Organisasi2 Rakjat 

Daerah Istimewa Jogjakarta dalam rapatnja baru? ini telah me- 
ngambil putusan menjampaikan statement kepada Lan bing 

Panglima Tertinggi Sukarno, ketua Parlem 
Agung, KSAD, KSAL, KSAU, Pd. Pangiin 
Let. Kol. Djamin Ginting, Panglima TT seluruh Indonesia, par- 
tai? dil. organisasi rakjat. Statement Panitya Aksi Bersama Par- 
tai2 dan Organisasi Rakjat Daerah Jogjakarta isinja sbb. 

en, ketua Mahka 
TT-I Bukit Barisan 

1. Mengutuk tindakan2 peng- | | pada tjita2 dan djiwa proklama- 

isi Agustus 1945 dengan penun 
mempertahankan 

sistim demokrasi parlemenier 
dan lebih memperkuat hasil2 
perdjuangan jang telah ditjapai 
oleh rakjat dan bangsa Indone- 
sia. . 

5. Mengadjak segenap par- 
tai2, organisasi rakjat dan per- 

seorangan jang tjinta demokrasi 
untuk lebih memperkokoh per- 
satuan nasional jang revolusio- 
per, dan lebih mempertadjam ke 
Waspadaan kita serta menghan- 
tjurkan setiap usaha kaum kolo 
nialis dan  kontra-revolusioner 
jang mau memetjah belah per- 
satuan rakjat dan menghantjur- 

kan Republik Kesatuan kita, 
6. Mendukung dengan penuh 

rasa hormat tindakan tegas dari 
Letkol Djamin Ginting jang te- 
lah melaksanakan perintah-hari 

an Panglima Tertinggi dan me- 

ngembalikan daerah TT-I kepa- 

Ga Republik Indonesia dari ta- 
ngan pemberontak Simbolon. 

konsekwensi 

ROMBONGAN KESENIAN 
CHEKOSLOWAKIA TGL. 
19 DJANUARI DI JOGJA 

Kundjungan rombongan kese- 
nian Chekoslowakia jang semula 
dikabarkan akan datang si. 9 
Djanuari di Jogja menurut xa- 
langan jang mengetahui diundur 
satu hari, jaitu tgl. 10 Djanuari 
jad. dan akan tinggal untuk be 
berapa hari lamanja. 

Pada malam pertama untuk- 
nja akar: dipertundjukkan kese- 
nian Djawa, malam kedua mere 

ka akan mengadakan demoristra 
si kesenian Chekoslowakia se 
dangkan pada malam kenga 
akan diadakan pertemuan ramah 
tamah dengan seniman2 dan se- 
niwati. 
Rombongan tersebut kemudi- 

an akan mengundjungi Surakar 
ta sebelum melandjutkan perija- 
lanannja ke tempat lain. 

RADJA PERLIS TINGGAL- 
ut GsIcKANGJOGIA! | 

Senin siang telah meninggal- 
kan Jogjakarta untuk selandjut- 
nja terbang ke Surabaja, Radja 
Perlis dengan permaisurinja se- 

telah berada di Jogjakarta se- 
djak Djum'at jl. 

Selama di Jogjakarta, Radja 

Perlis telah menemui Kepala Da 
erah Sri Sultan  menindjau 
objek2 kebudajaan, Borobudur, 
Surakarta dll, Djuga menonton 
malam Kesenian di Purwodining- 
rat dan malam kesenian RRI di 
Kepatihan untuk menjongsong 
tahun baru Minggu malam ji. 

P.P.T.S. ADAKAN RAPAT BE- 
SAR UMUM KE:X 

Semalam  dipendopo Taman 
Siswa Jogja diadakan pembuka- 
an rapat besar umum Pemuda 
Peladjar Taman Siswa ke: X. 
Rapat besar umum. ini akan 
membahas soal2 jang mengenai 
perguruan Taman Siswa dan ma 
salah konsolidasi organisasi Jg 
hadir dari tjabang2 seluruh ke- | 
pulauan Indonesia sebanjak kl. 
65 tjabang, 

T RP. 250.000,—. UTK. PINDAH- 
KAN BEKAS PAVILJUN 

A.S. 

Panitya peringatan 200 tahun 

kota, Jogjakarta sekarang se- 
dang memindahkan bekas pavil- 
jun Amerika Serikat dalani pe- 
kan raya 200 tahun jang lalu 
ketempat disebelah selatan ga- 
pura mesdjid besar dialun2 uta- 
ra. Beaja untuk pemindahan itu 
diperlukan Rp. 250.000,— dalam 
memindahkan itu akan diadakan 
djuga pergantian bahan2 bangun 
an paviljus, seperti dinding, atap 
dll. Bangunan itu nanti akan di- 
gunakan untuk tempat pertemu- 
an, perpustakaan, kantor pani- 

tya Sekaten dll. 
Direntjianakan pemindahan dan 

pembangunan bekas paviljun ter 
2 akan selesai dalam waktu 
4 bulan.   

  

  berlabuh djauh diluar kurang 
lebih 10 km. 

HOTEL GARUDA SAMBUT 
TAHUN BARU 

Berkenaan dengan Tahun Ba- 
ru atas usaha pimpinan Hotel 
Garuda diruang makan dari ho- | 
tel tersebut semalam telah di- 
langsungkan pertemuan ramah 
tamah jang dimeriahkan dengan | 
tari-tarian dari Andalas. Kira2 
300 orang tamu hadlir, wakil2 
dari berbagai instansi Pemerin- 
tah Kotapradja, Kepolisian, Pa- 
mong Pradjfa, tamu? hotel dil.- 
nja, sementara beserta njonja. 
Nampak hadir diantaranja Wali 
Kota Mr S. Purwokusumo. Wa- 
ki! Kepolisian Daerah Istitaewa 
Jogjakarta komisaris besar Chan 
Gra, Hassan, Prof. Dr Sardjito, 
Pres. UGM diinja. 

1 PLETON PASUKAN KEKE 

G. B. N. 
Baru2 ini telah diberangkat- 

kan ke G.B.N, IV pasukan 1 pe 
'leton jang terdiri dari Seksi Jan 
bagian Staf Res, 13 dan dipim- 
Pin oleh Letd, Gideon, Sebelum 
berangkat pasukan tadi menda- 
pat wedjangan oleh Kapt. Hadi- 

PENGADJIAN Uti 
Pengadjian Puteri Jogjakarta “ 

Kemis tg. 3 akan mengadakan 
kursus pengadjian di mesdjia 
Sjuhada, diselenggarakan oieh 
ressort Balapan dimulai djam 
10.00. Pembitjara sdr, nj. Badi- 

lah Zuber 

BENGKEL UNIVERSITAS 
GAMA 

Dipindahkan ke 
Bulaksumur. 

Diperoleh keterangan, bahwa 
bengkel darurat dari Universitas 
Gadjah Mada di Mangkubwaen, 
tidak lama lagi akan dipindah- 
kan ke Bulaksumur, Di Bulak- 
sumur mulai tahun 1957 ini se- 

| gera dibangun bengkel pusat utk 
Universitas tersebut dengan di- 
sediakan beaja Rp, 8 djuta. 

BEKAS PESANGGRAHAN 
AMBARUKMO DIDJADIKAN 

HOTEL NATOUR 5 
Kini orang sedang perbaiki: be 

kas pesanggrahan Sultan Jogja 
di Ambarukmo untuk selandjut-- 
nja Gidjadikan hotel guna kaum 
touris asing jang 'berkund,ung 
'ke Jogja, Usaha2 perbaikan 1m 
diselenggarakan oleh Natimnal 
tourism (Natour) dari Djakarta. 

Bekas pesanggrahan itu akan 
tetap bentuknja seperti sekarang 
ini, tapi didalamnja, seperti per- 
lengkapan2 kamar dan sebagai- 
nja disesuaikan dengan. hotel 
|ukuran international, 'Djuga 
akan dibangun lapangan tennis 
dll. sedangkan kolam renang jg 
sudah ada. akan diperbaiki dan 

| disempurnakan. 
Untuk perbaikan2 itu kabar- 

nja diperlukan beaja Rp. 10. 
: 000.000,— 

Dalam pada itu, karena pe- 
sanggrahan itu dewasa ini didja 
dikan kantor pusat pemerintah 
kabupaten serta tempat tinggal 
bupati Sleman. maka pihak Na- 
tour sudah mengadakan persiap- 

an2 untuk menempatkan kantosr2 
dan rumah bupati itu disebelah 
barat pesanggrahan sementara 
waktu, sebelum kabupaten Sle- 
man mempunjai ibukota sendiri. 

P.R.N. HENDAKI PERBAIKAN 
DARI KABINET 

Anggauta Seksi Luar Negeri 
Parlemen Mr Djody sebagai Ke- 
tua Umum PRN selama reces 
Parlemen, Ahad jl. memberi pen 
Gjelasan2 kepada keluarga PRN 
di Jogjakarta tentang situasi 

dalam negeri jang terachir dan 
latar belakangnja. Kesimpulan- 
nja ialah rakjat Indonesia pada 
dewasa ini dihadapkan kepada 
suatu dilemma, jaitu memperta- 
hankan demokrasi atau meneri- 
ma diktatur. Dalam hal ini PRN 
difihak demokrasi. 

Bila Kabinet sekarang ini dja- 
tuh, akan timbul diktatur, maka 
Mr Djody mengandjurkan me- 
njempurnakan Kabinet Ali-Rum 
-Idham dalam arti segala kele- 
mahan dan kekurangannya di- 
perbaiki. 

TECHNICIAN” TA? TAHU- 
MENAHU TENTANG 

PABERIK BAN 
Usaha mendirikan paberik 

ban sepeda di Jogja pihak , Tech 
nician” memang diadjak ikut 
serta, Penindjauan kepaberik 
ban sepeda di Sidoardjo ketua 
Technician” djuga diadjak ikut, 
dan iapun ikut menanda-tangani 
pembelian paberik tadi sebagai 
saksi. Demikian sdr. Krissubanu, 
ketua Technician” menerang- 
kan kepada K.R, 

»Vecthnician” diadjak oleh Per 
nadab mendirikan paberik ban 
sepeda di Jogja “dalam bentuk 
koperasi gabungan. Tenaga2 teh 
nisi disediakan oleh pihak ,,Tech 
nician”, sedang Pernadab meng- 
usahakan modalnja. Segala se- 
suatunja mulai berdjalan. Dan 
berita K. R. hari Sabtu tg. 29-12 
ji. telah mengabarkan bahwa 
paberik ban sepeda tadi sudah 
mulai mengadakan pertjobaan2- 

inja. Dalam hubungan ini pihak 
| Technician” tidak tahu mena- 

(hu. Setjara resmi pihak Perna- 
! dab tidak memberi tahukan. Dja 

| di terang pihak Pernadab-lah jg 
menjelenggarakan - sesuatunja 

dan organisasi itulah jg dewasa 
ini telah mendjelma djadi N.V. 
, Pernadab”. Demikian sdr. Kris- 
subanu mendjelaskan sekitar 
uSaha mendirikan paberik ban 
sepeda di Jogja. 

BARANG TEMUAN 
Kantor Polisi Seksi I di Ngu- 

pasan Jogjakarta pada tanggal " 
28 Desember jl telah menerima 

dari pelapor2 berbagai barang 
temuan seperti berikut: 1 djas 
berwarna tjoklat muda, 1 kain 

batik 'bertjorak kotak2 warna 
putih Sudan gn lama dan 1 
veldfies. : 

Mereka jg merasa kehilangan 
barang tersebut supaja datang 
dikantor polisi Seksi I Ngupasan 
kamar no. 4 untuk memeriksa- 

| nja. 

| Nonton mean 
'Rrx: Land of the Pharaos”, 
| Jack Hawkins. 
(INDRA : ,Tight Spot”, Ginger 

Rogers, j 
 LUXOR : ,,Putri Solo Kembali”, 

Titien Sumarni, Chatir 
Harro, 

RAHAJU : Land of the 
Pharaos”, Joan Collins. 

SENI SONO: Seven Angry 
Men”. Raymond Massey. 

SOBOHARSONO: ,,Seven Angry 
Men”, Debra Paged. : 

KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 
Elang Suta Djaja”, (Babad 
Tjirebon). 

  
  

SoOLo 
DHADY : ,,/Artists and Modeis”, 

Dean Martin. ! 
STAR : ,/Rebel without a Cause” 

James Dean. 
INDRA. : ,,/Jubal”, Glenn Ford. 
U.P.: ,Soldier of Fortune”, 

Clark Gaible,   BIOS SRIWEDARI: ' Putri 
Solo”, Bg, IL, : 

W.o. SRIWEDARI : »Djanoko 
Sewu”, 

KLATEN,   Hg selaku wakil Komd, Res, 

an ya  
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La 1 Skonoai dan keuangan 

     
   

  

jarakat desa. 
Damn Tg i ta 

tg 139848 148000 
412305 60278 
agen 296264 

1 8 160477 
4 1232 42632 

870 45414 206592 
4 369706 130727 
1 “395576 318127 

162256 232550 
369994 154222 
152198 91664 
120077 150910 
219970 314498 
243223 122086 
365413 115497 
394545 108764 

112295 61346 
132429 33711 
253400 225020 
102914 287422 
437150 105656 

64434 234879 

222089 194246 
22065 18236 

. 43036 423843 
457360 305572 
66607 . 55309 
63830 885052 
ST9TT 15725 

193145 251769 
338557 359882 
1TIIL1 84173 
252893 “229577 
186323 283165 
67376 440810 

442656 313164 
23052. 192734 
21886 173572 

343093 106005 
223423 - 76792 
"343681 260553 
330998 236411 
155232 367796 
45122 177120 

329234 192379 
318123 31967 
41076 447759 
83439 451726 

167025 122950 
308963 77624 
23713 172286 
78786 219646 
447246 117720 
323427 32547 
334301 36945 
315320 124412 
166730 426422 
170284 216024 

1434713 5307834 
368512 353814 
117033 143596 
127405 128867 
134339 457386 
286177 55544 
319437 151344. 
91530 387076 
656386 407413 

282521 442173 
289085 210034 
192217 166856 
75803 418040 

398088 69317 
159771 121363 

262181 
107618 
147965 
50761 

253637 

243356 
171901 
315260 

290369 

345884 
225267 
154722 
217926 
360420 | 
338051 
50090 

429906 
182046 
362917 
282474 
'855804 
11069 | 
61507 
146824 
109541 
180057 
116006 

231233 
254048 
403227 
175193 
217920 
197225 
329808 
262286 

894125 
310889 
114950 | 
314080 
375952 
235708 
244693 
220651 
428373 

-- 405391 
244893 
247660 
436469 
90744 
60652 

149385 
72874 

134444 
365780 
459208 
324650 
378822 
438642: 
64245: 
13506 

183173 
213701 

295757 
258090 

326175 
92298 

153778 
458929 
366106 
256925 
229193 
231812 
359928 
335688 

desa, muktamar 
mendesak : 

   

369297 

31201 

13709 

434396 

445480 

163132 

156924 

150982 

308910 

174672 

370328 
332219 

416386 
djarnja: 

199438 
53816 

landjutnja. 

| 18144 Putusan 

| peralatan2 modal 

adaan perikehidupan 

hun itu hanja bertudj 

overall terms) sehingga 

an didaerah2. 
3). 
dan unemployment) tidak   
berarti. 
Mengingat bakiba   

EK ONOMI & DAGANG : 4 
  

Mul damar Masjumi Imenge nai 

Mengenai pembangunan kese- ae 
“djahteraan keluarga masjarakat |“: 

memutuskan | 
2.) supaja Pemeria- | 

tah memperbaiki rentjana 5 tas | 
hun jang pertama (1956 — 1960) 
dan rentjana2 berikutnja sede- 
mikian rupa Sehingga prioriteit 
Gan pembiajaan oleh Pemerintah 
Gititik-beratkan kepada tudjuan 
untuk membangun ekonomi dan 
perikehidupan daerah2 serta rak 

|jat diluar kota2-besar dan di- 
pedalaman -disamping » social 
“oveihead capital: b). supaja sis- 
tim gotong-rojong dalam pro- 
gram pembangunan masjarakat 
desa dari rentjana 5 tahun itu 
ti ak didjadikan “unsur utama, 

k: sna akan berakibat eksploi- 
tasi tenaga rakjat jang miskin 

dengan tiada upah jang sewa- 
C). supaja Pemerintah 

segera menjusun rentjana2 pem 
bangunan ekonomi dan sosial di 
daerah2 (regional plannings) jg 
segera dimasukkan dalam plan 

5 tahun jang pertama dan da- 
lam rentjana2 pembangunan se- 

MUKTAMAR Masjumi ke-8 
'telah ambil putusan2 mengenai 

| soal keuangan dan ekonomi, an- 
tara lain mengenai planning eko 

' nomi, ekonomi regional dan pem 

“bangunan kesedjahteraan ma- 

itu diambil setelah 
.Gibahas soal ekonomi rakjat di- 
luar kota2besar dan pedalaman 
(rural districts) ig pada umum- 
nja tetap masih menjedihkan 
dan makin merosot, menindjau 

rentjana pembangunan 5 tahun 
Pemerintah jang bertudjuan hen 
dak membentuk “pokok2 dasar 
ekonomi umum dengan wudjud | 

masjarakat 
(social overhead capital), mem- 
perbintjangkan masalah under- 

employment dan unemployment 

didaerah? luar kota2besar, maka 
Gipertimbangkan bahwa 1). ke- 

tehic ekonomi 
Gan sosial dipedalaman dari se- 
bagian terbesar rakjat Indone- 

Sia tidak dapat dipertanggung- 
Gjawabkan lebih lama untuk di- 
biarkan terlantar: Pi plan 5 ta- 

uan mem- 
bentuk modal masjarakat jang 
bersifat dan bernilai umum (in 

tidak 
akan membawa effekt langsung 
dari bagi perbaikan perikehidup 

luar kota2besaz- 

Soal pengangguran (under 

akan 
Gipetjahkan terbukti antara Ia- 
in dari kenjataan, bahwa dalam 
susunan prioriteit plan 5 tahun 
Sama sekali tidak disebut2: 4). 
program pembangunan masjara 
katsdesa-dalamiplan itu mendal 
pat tempat jang TEE tidak 

ekonomi 
Gan sosial Indonesia adalah ber 

sifat rural sehingga segala ma 

tiam kesulitan ekonomi dan so 
sial sangat  hebatnja menekan 

disektor masjarakat luar kota2 
besan Tang sedikitnja 75x da 

— Pedagang2 Medan harapkan sedia 
Tn hubungan dgn luar daerah 
ARA pedagang di Medan 

“kini Pan baknan segera dipulih- 
kannja hubungan dengan luar 
Gaerah terutama dengan Dja- 
“karta, Akibat perkembangan2 
jang terdjadi pada achir pekan 
j.L, dimana perhubungan udara 

Gan laut dengan KPM ke Dja- 
karta mendjadi terputus, maka 
perdagangan boleh . dikatakan 
mendjadi sunji. Orang tidak be- 
rani mengadakan pendjualan2 
“setjara besar2an, djuga sesudah 
Letnan Kolonej 'Djamin Ginting 
mengoper 'kekuasaan dari Kolo- 

karet ke RRT 
1.011 1 ton terdiri “dari 

harga Rp. 1,4 djuta. 

Sementara itu djumlah 

daripada binatang, hasil2 

lainnja dari bulan 

itu berdjumlah 
hasil 

karet perkebunan besar seharga 

Rp. 7,2 djuta, sedang pada bu- 
|lan2 sebelumnja telah diekspos 
karet sedjumlah 201,5 ton se- 

selu- 
ruh ekspor Indonesia jang ter- 
diri dari barang2 hasil berasal 

"per- 
kebunan besar dan hasil2 rakjat 

Djanuari 
hingga bulan Oktoben jl berdjum 

nel Simbolon berhubung masih |lah 69.552,9 ton seharga Rp. 
belum diketahui kapan terbuka- | 121,0 djuta. 
nja perhubungan itu, meskipun Dalam bulan Oktober sadja 
dari Djakarta dikatakan, bahwa 
keadaan perhubungan telah nor- 
mal kembali. Baru tgl. 31 Des. 

. 1956 ditunggu kedatangan GIA 
|. dan kapal KPM. 

Sementara itu jang mening- 
'kat dipasaran Medan ialah har- 
ga gula jang mendadak melon- 
jak harganja tatkala Simbolon 
angan an melepaskan hu- 

gula itu masih belum turun mes 

|sia ke RRT 

(serat tali keras, kopi 

gula lainnja, 
pinang dan minjak eteris, 
(Ant). 

    

  

Gjumlah- seluruh ekspor Indone 
itu adalah 5 646,8 

ton seharga Rp. 13,1 djuta. 
Nama2 barang2 jang dieks- 

por ke RRT antaranja ialah ku 
lit kerang, sarang burung, gula 
pasir, karet perkebunan. besar, 

bidji per- 
kebunan besar, gula tumbuk dan 

lada, kopra, bidji 

kipun setjara berbisik2 orang 
sudah mulai menawarkan harga 
harga jang agak rendah sedikit 
dari pada harga sebelumnja, 

Harga sajur?an dari gunung | 

  

seperti kool, sawi dan kentang 
magang sekali Ana sajur2an Beras 2 Ru : 1 kg. Rp. Tn 
masih belum begitu banjak da- Beras 2 Ka MR aa 
pa diekspor ke Malaya dengan Beras ra T na 8.» 1 

timbulnja perkembangan2 se- NT 2 aa e ii 1 2 

minggu ini. Maka oleh karena AA see AN kg.» 2,80 
hubungan lalu-lintas itulah jang | Beras ketan 1 Kg. 3,80 

“diharapkan oleh masjarakat ter- Ng Lain-lain. : 

utama pedagangan segera da- | Gula pasir hara, 3 
pat lantjar kembali seperti bi- » batu In op 

asa. Harga barang2 lainnja se- | » kelapa Na en 

iperti beras dan pakaian masih | Teh BOP Pn ge IA 

menundjukkan tendens2 jang »  Rakjat 5 2 Rn 

normal pada waktu ini. Demiki- Minjak tanah 1hiter,, 0,75 

an Antara dari Medan tanggal | » kelapa ”. » rn 

81-12-1956. 2 (Ikan asin/gereh 1kg.,, 8,— 
Kentjur Pn ar aa 
Djae Pn 1 501 

EKSPOR KARET KE RRT Temb. rakjat SA 35,-— 

SETELAH EMBARGO Bahan bakktan 4 
"HAPUS Sarung padi 

Setelah Indonesia dengan bn. 1500 1 helai ,, 52,50 

resmi mentjabut embargonja jg | Kain batik dagel 47,50 
 ditudjukan pada RRT, dalam | Kain tjap alus, ,,. 42 50 

'bulan2 achir2 ini Indonesia te- | Blatjo lm, 5— 
'lah mengekspor karet ke RRT | Kain kasur Peta ada TEBU 

sebanjak “1.212,6 ton seharga | Paplin polos Wen Buta 

Rp. 8,6 djuta, demikian menurut | Pike Bt Pake bit 
angka2 dari Biro Pusat Statis- | | Kain pijama WAY Le ma 
tik. | Poplin kembang ., '» 6-— 

Oktober jl ekspor 

HARGA PASAR DI JOGJA 
Pada tgl. 2 Djanuari 1957. 

Barang perhiasaan: 
1 Emas 22 karat 1 gr. Rp. 44,— 

Beras : 

  
Kastup 

  

8 

| kan pedoman? . p' 

Putusan? Auarcanat soal | 
ekonomi dan keuangan. 

Meng genai 

memutuskan: 
     

       
   

  

lain dengan tudjuan : 

$ soal ekonomi-ke- | dip 
uangan muktamar 'Masjumi ke- | 

MEI mendesak f 

kepada Pemerintah dan meng: 
djak kepada chalajak 

paja kebidjaksanaan ekonomi- 

keuangan Pemerintah dan poii- 
tik dilapangan? 
talian dengan itu, seperti politik 

"perburuhan dan "pertanian, se- 
tjepat2nja disesuaikan dengan 
'saran2 Urgensi Program Masju 
mi tahun 1954. 

(2) Mendesak kepada Peme- 
rintah mengadakan perundang- 
|undangan serta mengambil tin- 
| dakan2 
(a) memberi perlindungan jang 
lajak kepada perusahan? nasio- 
'nal jang masih lemah terhadap 
|persaingan ' perusahaan2 asing: 

(b) mendjamin peralihan jang 

tertih dan teratur dari perusaha 
an2 asing atau ANE, jang 

ramai su 

lain jang ber : 

    "G3 Mepangana usah 

   
   

  

gangan Tni Bug 
b. industeri dalam arti lu 
chusus atau terutama be 

   

      

| selengg arakan oleh Peme 
@. per-assuransian. 

(2) Dalam Nan 

  

   

an ngsa . Indonesia jang   
     “lemah, 

- (3) Masa 'peralihan guna me 
laksanak pemindahan hak i 
tergantung dasi djenis 
sarnja perusahaan (di 

| Gari sudut keuangan dan ter 

ahli jang dibutuhkan perusaha- 
(an), tapi tidak boleh lebih lama 
“dari 15 tahun. 

(HD Perusahaan2 baru datuk 
lapangan usaha termaksud dim. 

  
     

  

    

tuk perekonomian negara tapi 
biajanja tak terpikul oleh modi 
nasional dapat didirikan seb 
gai perusahaan asing atau Nigam 
puran dengan ketentuan, bahwa 
Galam waktu selambat-lambat- 
nja 15 tahun perusahaan itu 
mesti mendjadi hak milik nasio 
nal — Ant. 

     

  

  

  
thews 

Gan Harry Lauder sebagai 
main musik telah: dianugerahi 

Sebaliknja 
penghargaan apa jang diberikan 
kepada seorang jang telah meng 

hibun lebih banjak orang dari 
ketiga »pahlawan” tsb. ? 
Sebagaimana diketahui, setiap 

gelar 

SEPAKBOLA: 

Kantor Matthews dianugerahi bintang 
keradjaan Inggeris Raya” ”— 

PEMAIN sepakbola Inggris jg terkenal Stanley Matthews, 

Tapi walaupun demikian, su- 
rat-surat-kabar di Inggeris' ma- 

“sih tetap ketjewa, karena Mat- 
jang menarik djutaan 

penggemar sepakbola kepertan- 
dingan2 sepakbola, tidak terma- 
suk dalam daftar tahun baru 

pahlawan ? 

  

RENANG : 

PAT KELLER MCCORMICK 
Dinjatakan sebagai atlit 
amatir terbaik selama 

1956. 
“UP Mengabarkan dari New 

York, bahwa wanita Amerika, 

djago lontjat indah, Pat Keller 

MeCormick telah dipilih sebagai 
atlit amatin Amerika jang ter- 

baik selama tahun 1956. 
Dengan Gemikian, njonja Pat 

Keller MeCormick seorang ibu 

anak laki? jang baru berumur 

9 bulan itu telah mendapat ha- 

diah ,,Sullivan”. Kini ia mengun 

durkan diri dari perlombaan2 

untuk mendjadi njonja-rumah di 

Lakewood, Kalifornia. 
  

BULUTANGKIS : 

CHOONG PERTAHANKAN 
- KEDJUARAAN ALL 

"ENGLAND - 
Eddy Choong dari Malaya 

| akan turut ambil bagian dalam 
tournament bulutangkis kedjua-. 

raan All England, mempertahan 
kan 5 Mena Tan putera 

pe- 

| dan kini sudah berusia 41 tahun, selama 25 tahun telah mendjadi 
master footballer” dari Inggris. Karena itu, menurut Reuter, 

berhubung dengan tahun baru 1957 ia telah dianugerahi Bin. 
tang Keradjaan Inggris ika ” 

untuk ke-4 kalinja, demikian 
Reuter. 
Tournament bulutangkis “Na 

Gjuaraan All England itu akan 
diadakan pada tgl. 20-23/3 jad. 
di Wembley stadium, London. 

Sebagai diketahui, Eday 
Gari oran “ jang mendapat anu- | Choong jang kini tertjatat seba 

gerah gelar pahlawan. gai pemain no. sedunia, telah 
Beberapa surat Kabar aliran | menangkan kedjuaraan single 

kanan bertanja, mengapa kepa- | All England itu dalam tahun 
da pemain cricket Len Hutton, | 1953 1954 dan 1956. £ 
Gjago balap Gordon Richards, Bila kali ini ia berhasil kelitar 

sebagai djuara, maka Pala Gi- 
ran Kedjuaraan All England 
akan mendjadi miliknja. 

Dalam tournament tsb, akan 
turut ambil bagian Ik. 200 pe- 
main dari 15 negara. — Ant. 

  

TENNIS : orang Inggris jang sn 

Era AW rhak | . £ 

Se itel pe , 3 Ant: | ROSEWALL DJADI "PEMAIN 
BAJARAN 

Akan bermain serie 100 
Kali melawan Richard 

Gonzales. 

Pemain tennis Australia jang 
' mendjadi regu Davis Cup, Ken 
Rosewall setjara resmi menjata- 
kan, bahwa ia telah menerima 
baik tawaran promotor tennis 
Amerika Serikat Jack Kramer 
untuk mendjadi pemain tennis 
bajaran (prof). 

Rosewall akan memainkan per 
tandingan serie 100 kali mela- 
wan Richard ,Pancho” Gonzales 
jang telah mendjadi pemain prof 
dalam rombongan Jack Kramer. 
Djuruwarta2 di Adelaide dan 

Sydney Gimana Kramer seka- 
rang berada telah diberi pengu- 
muman resmi, sesudah Kramer 
dan Rosewall mengadakan pem- 
bitjaraan dengan telepon. 

Perlu diketahui, bahwa Rose- 
wall kini berusia 22 tahun dan 
akan memulai karrierenja seba- 
gai pemain prof dim pertengah- 
Lan bulan Djanuari jad, Ia akan 
memperoleh 30.000 pounds Aus- 

| tralia untuk n serie 
# melawan Gonzales itu. 'emikian 

  

  

  

    

GonotibaL 
Untuk menjen. juhkan penjakit kotor: jang sudah lama atau 
baru. Penjakit ini didjadikan oleh baksil2 namanja Gono- 

jekas suka menjerang sel-sel dan kalendjar2, 
lain rupa? penjakit seperti Entjok dan sakit 

tujang2, dfantung berdebar2 dan kotor darahnja, Maka ke- 
lemahan umum terdjadi, GONOCIDAL ditanggung sembuh- 
kan penjakit ini segera dan basmikan kutuh2. 

kokan Jain 
menimbulk: 

ASTHMACURE 

Harga 4 Rp. 20,— 

       | kodjan, 

Untuk sembuhkan penjakit dari pipa2 angin dan paru2 se- 
perti Bengek, Batuk kering  hagiyainan banjak slijim /riah dan 
batuk darah dan sesak napas. 

Harga 4 Rp. 15,— 
'BARYLTINB istimewa untuk penumbuh rambut. Meman- 
djangkan dan mentjegah rambut rontok. Baik sekali bagi 
orang bangun sakit dan wanita bangun beranak. 

Harga Rp. 10,— 

''SEXALIN Untuk wanita jang sakit kotoran .... Rp. 20,— | 
SEXANOL Untuk laki? jang lemah badan Bea ya ». 20,— 
“APHRODIN Untuk obat luar... aa NO — 
CLEANSING CREAM Untuk bersihkan paras 
muka dan hilangkan MAKe-up ......ooooo » 10,— 
SPROSSEN - CREME Untuk hilangkan tanda2 
hitam merah 'atau kuning dimuka atau dilain 

bagian bSder Leena ane ana aaaan » 10,— 

DC CREAM Untuk kekolotan, panu2 dan kukul ,, 15,— 
NO-HAIR POWDER Untuk hitamkan rambut ,,  5,— 
ATOM HAIRDYE Untuk menghitamkan rambut 
putih, Tanggung tidak luntur dan istimewa kwa- 
litetnja. 3 Gr. Rp. 10— 5 Gr. Rp. 15,— 10 Gr. 
Rp. 25y— 1 PAK “oo kaa Gea ane an » 5,— 

BANDUNG —— DJAKARTA. 

"Agen? di Djawa Tengah : 
“Toko Obat Tek Ari Tong, Toko Pakistan Tugu Kulon 46B, 
Eng Tay Ho, dan Eng Njan Hoo, Petjinan : R.O. Karuhun 
Malioboro, Jogjakarta. Toko obat Hok An Dj. Raya Mage- 

lang, Toko obat Junon Dji. Slamet Ryadi 162 Timuran. 
Sport & Watch Store, muka pasar Slompretan Solo. Toko 

obat Eng Tay ag Eng Djien Ho dan Tek Sing Tong Pe- 
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| 

sub (1) diatas jang penting un | 

  

  
  

Nama 

Alamat 

senesancneakaan s00cc—.. 

    
  

    
    

       
  

       
       

              
     

     

    

   
     
   

  

   

     
      
   

  

      

   
       
   

    

      
   

  

   
   

    

         
     
    

  

  
prenssutanaseteneenenan anatara na sana ran nara nana 

onacoccoWoco. kennoanennanerenna naa ean nan aan nana 

gunting sini Kanetesesanenaneetanpannena 

MENDATAR 

1. chawatir, 5. sematjam tumbuhan jang hidup dalam tem- 

pat jang berair, 8. djago tua dalam kepartaian di Indonesia, 10. 

organisasi buruh, 11. kata seru, 13. tepung jang telah diberi air 

akan dibuat kue, 14. duduk dengan kaki bersilang: 16. sesebutan 
turunan bangsawan di Djawa: 17. makanan, 18. rantjangan, 20. 
sardjana muda, 23. sardjana, 24. induk: 25. tanda terima: 26. 

bataljon: 29. sudah lama, 31. marah atau panas hati: 33. pindah: 
34. alat penumbuk padi, 35. berubah: 38. sistim pendidikan di 
Taman Siswa, 39. rapat. 

Gjabat menteri: 

MENURUN 
1 hak atas sesuatu, 2. wanita Indonesia jang pernah men- 

3. taman dewasa: 4. harga: 5. tidak tahu pasti: 

6. tanah japang, 7. baru sadja dirajakan, 9. satu negara di Asia, 
12 bukan timur, 15. tuan: 17. tidak tetap selama2nja, 19. se- 
orang doktex pemimpin partai jang pernah djadi bintang pilem, 
21. 8 tahun, 22. pergi kenegeri orang, en aa 28. PET 

30. hilang, 32. padang pasir, 
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NO SMOKING 
(Obat Hentikan isap Rokok) 
LIKDOREN CURE (MATA IKAN). 

Apabila tuan /Njonja /Nona. dapat penjakit Likdoren . 

Cure (Mata Ikan) sehingga tidak bisa berdjalan dan: 

sakit sekali apabila memakai sepatu, pakailah obat Lik- 
doren Cure 10075 bisa lantas SEN dan keluar dari 

akarcakannja. arsa Lol ak Aang Rp. 25,— 

CHANBEL (EXCEEM SALF) 
Salf untuk hilangkan segala Exceem, gatal-gatal Ring 

3... Worm, - “Kurap, tanggung. 100Fo sembuh. , Harga Rp. 29r— 

PUDER BU 
Kana hilangkan bau keringat ketiak dan kaki. 

Pa A0 AMAL ESA Sa EA EKA Ten POR ak Rp. 25,— 

ALMA HAIR OIL. 
Adalah suatu minjak rambut jang baik sekali buat hi- 

langkan segala ketombean dan gatal-gatal dikepala 
serta kuatkan akarnja rambut, agar rambut bisa pan- 
djang dan bagus. Harga Rp. 15,— 

NOCTO (OBAT HITAM RAMBUT). 
Pakainja gampang dan ekonomis, dalam tempo kira2 

5 menit rambut bisa mendjadi hitam dan mengkilap 
dan tidak bisa luntur, Harga Rp. 25,— 

NO SMOKING 
Obat istimewa sekali untuk hentikan ISAP ROKOK. 
Harga Rp. 10— 

MAADJUN KASTURI AMBER 
Special Madjun untuk laki jang tidak ada tenaga (IM- 
POTAN) atau orang umur sudah landjut atau tidak 

ada Napsu birahi. 

Tebakan (en Aoa ana 

ZIABAT (KENTJING MANIS) 
Obat istimewa untuk sembuhkan penjakit Kentjing 
ANA AA Ae en Iran Ian BEE tanaka Rp. 50,— 

OBAT DARAH TINGGI 
Obat istimewa untuk menjembuhkan 'penjakit darah 
tinggi (Hogebloeddruk). Harga Rp., 50,— 

NERVES TONICUM (EXTRACT) 
Special obat urat saraf, tidak bisa tidur, takut-takut 

pikiran tidak tenteram, ngelamun, malas, mimpi jang 

bukan2, sering pusing, lekas marah, gampang lupa, pi- 
kiran kurang terang dll. Harga Rp. 25,— 

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 dor- 
mani hair roots into a vigorous growing activity. 

ABC-TEN stops falling hair eradicates dandruff and grows 
new and healthy hair, even on bald patches Rp. 50,— 
p. bottle. 

kso: 9. Obat buat hilangkan gatal2 ketumbeh dibagian 
kepala dan bikin kuat rambut. Harga Rp. 25,— 

ABC-8, FACE LOTION untuk hilangkan noda2, kuning2, 

panu2, djerawat, kukul, item dimuka dan bikin tam- 
bah tjantik. Hanga Rp. 35,— 

ABC-7. Obat GEMBIRA Pil untuk makan. Harga Rp. 10,— 

“Rp. 100,— 

seconc.cowo... 

ABC-6. Bikin gemuk badan dan kuat, Harga ...... Rp. 25,— 

Pusat Pendjual : 

WORLD FAMOUS 

TABIB FACHRUDIN., 

14 Sawah Besar Djakarta — Medan. 
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PikiranBerhadiahNo. 36 

Rp.100, - 

Tiap Minggu 
1. Gunting dan isilah teka- 

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

2. 
rim sebanjak suka hatinja gun- 
tingan itu (hanja guntingan jni 

jang sjah). 

3. Kiriman djawaban sudah 
harus ada ditangan redaksi pa- 
ling lambat hari Kamis tang- 
gal 10 /1-1957 dj. 6 sore. Segala 
kiriman jang sampai sesudah itu 
tidak akan diperhatikan. Ke- 
lambatan kiriman dipos atau di- 
djalan 
yungan redaksi. 

4. Djawapan teka-teri jang 
resmi 
akan dimuat saban hari Sabtu. 

an 

tu 

  

5. Djika ada beberapa tebak- 

undian hingga hanja seorang 
sadja jang mendapat hadiah. 

6. Keluarga 1 
bekerdja di) Kedaulatan Rakjat 
tidak diperkenankan turut serta. 

7. Saban Kamis dan Djum'at 

dimuat teka-teki 
hingga pembatja dan peminat 
bisa mengirimkan lebih dari sa- 

mungkinan lebih besar harapan 
dapat hadiah. 

8. Keputusan 

saman LN aa un 

dan kirimkan kepada 

Setiap orang bisa mengi- Senen LAN 

MITRA” 
membuka pada tg. 10 Januari 
rombongan baru : 

@ PAGI — SORE — PETANG 
@ BOEKHOUDEN A s 
0 BOEKHOUDEN B 
@ BAH. BELANDA 
@e Kursus KOOPERASI 

(gratis). 

Pendaftaran di: 

Bintaran Wetan II 
Jogjakarta. 

   

  

  
tidak mendjadi tang- 

dan nama pemenang 

jang betul, akan diadakan 

(mereka jang 

jang sama, 

djawaban jang memberi ke- 

redaksi me- 

»Asah Pikiran” berha-   ngenai 
diah itu tidak bisa diganggu 5 Ahn AS 1 

| gugat dan tidak diadakan Surat del KE 

menjurat, 
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Stop It! 
Before it's Too. 

Late. 

ABC-5, Untuk Sakit Pinggang, biktin bersih nier. 5 

Rp. 15,— TENANG aa Ah nga ena Sani ana UN TR an 

ABC-4, B.U.T. Puder, Hilangkan Doa, kukul 'item?2 

dan panus. Harga Gokil mek akane atm" Rp. 25,— 

ABC-3. GONOSAN EXTRACT untuk sakit disaluran ken- 
BNN INN Op, Lean Aa seb ehh an Br EUNA maan SN AKNg AS Rp. 25,— 

ABC-2. ASTHMA BENGEK. Harga... Rp. 20,— 

ABC-1. Special untuk wanita supaja dapat turunan, bulan- 

an tidak accoord atau tidak dapat bulan. Rp: G— 
Ongkos kirim 1076 

MINJAK ITEM RAMBUT. Special bikin item rambut dan 
bikin kuat rambutnja, dalam satu Djam rambut putih 
mendjadi item bagus dan bisa mendjadi keriting 1006 
Garantie tidak luntur, Harga per botol Rp. 25,— 

HORMON CREAM. Harga per Dos untuk Wanita Rp. 50,— 
MOON LIGHT CREAM. Special untuk ilangkan Djerawat, ' 

Kekolotan, Item2 Panu2, Kukul, bikin halus dan tjan- 
“ tik kulit Muka, Harga Per Dos Rp. 15,— 

DEPILATO CREAM. Untuk ilangkan Datu, 

Harga per Dos : 
RADIUM OIL. Untuk Laki2 pakai Luar Rp. 20,— 

HAIR TONIC CAPITOL OIL. Untuk penahan rontoknja 
rambut, bikin tumbuh rambut banjak dan bikin keri- 
ting. Harga per Dos Rp. 30,— 

VETO. OIL. (Special minjak untuk bikin keriting rambut 
dan berombak-ombak). Harga Rp. 20,— 

OBAT KUTU RAMBUT. Bikin Nag han kutu-kutu rambut 
kepala. Harga San Desa RA Kata FI maa Setan da Rp. 10,— 

WONDERFUL CREAM. (Bikin tumbuh pandjang rambut 

Kumisnja dan bikin tumbuh rambut), Harga Rp. 25,— 

LEMON FRUIT SALT. Obat bikin Kurus Badan Darah 
Tinggi. Darah Kotor Makanan Kurang Hantjur atau 

Kurang nafsu Makan Buang air besar Kurang Baik 
d.L.1. Harga Rp. 25,— 

AKREMPIL Buat Rheumatik Sakit Tulang? Entjok 
Per Botol. Rp. 30,— 

Sesek Nafsu Bengek 
Per. Botol Rp. 301) 

AKSOZAPIL. Bui Penjakit Berbahaja bagian : 
Kentjing dan NIER No. 1 Rp. 50,— 

ZALF WASIR, Special untuk hentikan Darah dan 
mengetjilkan WASIR Per Botol, Rp. 15-— 

JULAB WASIR, Obat makan untuk ilangkan 
AKAR-2NJA WASIR Kp. 50,— 

HOME DOCTOR REAMEDY, Istimewa Obat untuk Laki2, 
Perempuan?, Anak2 Minum dan Pakai Luar Rp. Uk 

BISA BELI PADA : 
Toko OBAT TEK AN TONG, Petjinan 81 Jogjakarta. 

Toko OBAT ENG TAY HO, Petjinan 58 Jogjakarta. 

Toko OBAT ENG NJAN HO, Petjinan 95 Jogjakarta. 
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ZINDABAD HOUSE No. 77 SoLo. 
HAMDUL AZIZ Keprabon Wetan 23 SOLO. 

Toko. PAKISTAN Djl. Singasaren 73 SOLO 

Toko HOFFMAN  Tundjungan “1 Surabaja. 
OBAT? BISA KIRIM SELURUH INDONESIA TAMBAH 
ONGKOS KIRIM 1570. 
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1 FLASH GORDON KEMBALI RE MONGO ( Pi da 

  

.MOWZ HE'S RicaT “ 
SLOWLY, GRIMLY, FLASH 

CLOSES IN ON THE SUICIDE FROGMAN... £ 
  

“ HE WON'T SHOOT... HE'S BLUFFING! I'LL 
OR THE TORPEDO WILL 5 KEEP GOING... STRAIGHT 

FOR THE SHIP! HE WON'T 
DARE USE HIS GUN! 

  

Perlahan? dan tabah, Flash 

Gordon makin mendekati musuh 

nja. 
-- Dia tidak mau menembak 

Atau torpedo itu akan 

lepas | 

-- Dia terlalu! Saja akan terus 
langsung kekapal. Dia tidak 

akan berani 
senapannja ! 

4- Ooooooh 

menggunakan 

  

WITHIN... .REACH! 

sn... 

-- Inilah! Tepat sungguh! 
00000 

RA ana Sa 

HE'S OUT... THE TORPEDO'S 
“KEADING FOR THE SEA FLOOR! 
. ID BETTER MOVE! 

  

4 Torpedo itu terus kedasar 
laut, Lebih baik saja pergi. 
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    isamping tugas 

tari perut jang 

  

BERABE 
“AMERIKA KELUARKAN 
$ 2.000.000.000 TIAP TAHUN 

23 Untuk rentjana tenaga 
Ha atomnja jang luas. 

' Komisi Tenaga Atom Amerika 
"ikat mengabarkan, bahwa 

   
  

   

tiap tahunnja untuk penje 
n tenaga atom sama ba- 
ja seperti jang telah dike- 

  

   

    
Dalam  laporannja mengena: 

telah berdirinja 10 tahun komi- 
di bahwa 

  

     

   

     

  

| sanakan programnja jang luas. 
| Dan djumlah uang tadi sama de 

an djumlah jang dikeluarkan 
untuk membuat bom atom per- 
tama dalam tahun 1945. - Rtr. 

     

   
    

     
   

   

  

   

      
     

  

MESIR MINTA A.S. 
Bebaskan kembali Dollar- 
nja jg dibekukan, 

4 oleh surat kabar New York Ti- 

' ak kepada Amerika su- 
paja mumbebaskan kembali per- 

li: dollar Mesir jang dibe- 
“Gi bank2 Amerika ketika 

Presiden Mesir Gamal Abdul 
Nasser mengambil oper Terusan 

Wartawan surat kabar terse- 
but di: mengirimkan berita 
bahwa ja menerima keterangan2 

dari sumber2 resmi Mesir, te 
i dia tidak mendapat ketegas 

f i soal tersebut dari 

  

   

   

    

    

   
   
    
     

    

    

        

|” WAKIL PEMERINTAH 
2 X3 AMONGARIA. 

|. Akan hadiri lagi sidang 
|. Madjelis Umum. 

| pemerintah - Hongaria 
'Djum'at besok-akan kem 

ngikuti sidang2 Madje- 
Umum PBB, demikian Juar 
seri Imre Horvath dalam per 

a jang dimuat dalam 
dzag dan selandjutnja 
Radio Budapest”. 

elegasi Hongaria ke sidang 
Umum PBB seperti dikabarkan 
telah meninggalkan sidang seba 
gai protes atas dibitjarakan te 

'Fus persoalan Hongaria jang 
menurut pendirian delegasi Ho- 
ngaria.adalah tjampur tangan 
dalam urusan? Hongaria sendi- 

ketika 11 Desember jl. Rtr. 
, 

    

     

   
   
   

    

   
    

  

   

  

      

  

   

   

    

   
       

   
59,2 dan 127,6 M 
njian Pagi oleh Dja- 

12.00 Siaran Liburan 
3. usik Siang Ha 

tar Minum Teh: 18. 
eselamatan Umum: 
tjong Sendja »leh 
Krontjong Sendja 

    

Islam: 21.30     
'Siteran Tjl     

  

   

        

   
   
   
    

— 90,7 — 123 M 
| siang oleh O.K. 
17.00 Rajuan pu 
Kartini: 17.50 

a oleh Anggrek: 
ian Al Gur'ang 19. 

: 20.30 Lagu2 
oleh Gema Saparua: 21. 

sik oleh ROS: 22.15 
oleh O.K, Irama      

   

  

    

    

  

    

         

     

    
    

  

   

    

   

    

   

jang, Radio 
17.00 Donge- 

ni Put: 00 Mimbar 
15 Dari dan untuk pen 

(USANTARA HT 
n Malam (Jo), 
ijan (Smg): 21. 

  
babak Na MAA Ta Dn SA SA Aa . Da Sa Ta | Ma 3 

    

    
omisi tsb. akan keluarkan   

bersih berseri laksana baru 

farena Sabun Tjap Tangan 

Sebuah laporan jang dimuat, 

| mes menjatakan bahwa Mesir te | 
mengeluarkan seruan jang | 

— tidak bersihbetul dan kojak 
. karena sabun biasa,   

  

WANTED 

SEL SSSSL 

BIFOCAL LENSES, 
Terang untuk batja. 
untuk djauh. Kwaliteit nomer 

Harganja murah. Sete- ! 
lan janz tepat. 

Kepuasan Tuan didjamin. 

NAUFAL — Kauman 294 
(Belakang Mesdjid) — Jogja. 

MENGHATURKAN 
SLAMET TAHUN BARU 1957 

- PIANOSTEMMER 
O. T. SIEN 

Djl. Slamet Rijadi IL No. 1, 

Telf. 733 — Djatinegara. 

KURSUS KILAT SPORT. 
TIONGHOA KUNTHAUW : 

| CHUNG LUK SHE Bagian 

| Sport diadakan Peladjaran Kun- 
thauw (Silat Tiong Hoa) setja 
ra kilat (Po Su Djwany dgn 

Mulai tgl. 6 Djanuari 1957, 
diam beladjar h — 5 sore untuk 
enak2 dan djam 5 — 6 sore un- 
tuk pemuda2, 

Mulai sekarang menerima Pen- 

ggota Baru dengan 

Pada: Sdr. Tan Tjoei Hong 
di Pontjowinatan 28 Jogjakarta, 
djam 14:00 —. 16.30 sore, 
SA MR, 

Semi klasik | 
jong Merdu | 

daftaran An   
2 MAAN AA AT AL 

TOR ADMINISTRASI PRAMOE 
'an Kidul 17 & Bausasran 24, Jogjakarta. 

an selamat dan bahagia kepada segenap Clien- 
merajakan Hari Natal 1956 dan Tahun Baru     

ANA TA MN SI BM TA AA MA Aa 

| ng Untuk pekerdja bengkel rap besuk pagi pulih segar spir taksi bung betjak 
sehat gagah daa kuat. kudu ASLI “ Selatan dan 1 ang pgrahu. PA 

    
      

    

aa Ban 

   

  

    

  

      

    

  

      

Tjap Tangan tetap sabun un- 
tuk pentjuijian jang terbaik. 

Njonja tinggal memutus- 
kan! Njonja dapat menggosok 
tjutjian Njonja dengan sabun 
biasa jang kasar. Atau meng- 
hemat pakaian Njonja dengan 
, memandikannja” dalam bu- 

sa jang berlimpah-limpah dari 
Sabun Tjap Tangan. Sampai 
sisa jang terachir Njonja da- 
pat menikmati keuntungan un- 
tuk tjutjian jang putih bersih. 

   

  

" SABUN TJAP TANGAN 
Ke sabun jang paling hemat 

R. “untuk segala tjutjian. 
Kn ment 5 Pa 

ESL 

IMMEDIATELY 
2 FEMALE ENGLISH 

. CORRESPONDENTS 
APPLY IN ENGLISH 

IN.V. Iri - Dharma 
. Gondomanan 17, — Djocja. 

MENGHATURKAN SELAMAT HARI NATAL 
dan TAHUN BARU. 

1-1-1957 

5 R. SOEKO POL 
7 R.K. dj. Timuran 49 — JOGJAKARTA. 

“ 

POLISI NEGAKA 
KANTOR BESAR DAERAH ISTIMEWA 

JOGJAKARTA, 
1 —000— 

PENGUMUMAN 
No. Pol. 2a/1/2/ Sek. 

( Tentang Ulangan Pendaftaran SENDJATA - API) 
Ik, Mendjelang tahun 1957, dengan ini diumumkan / diper- 

ingatkan kepada para pemilik sendjata-api, bahwa terhi- 
tung mulai tgl. 1 Djanuari 1957 s / 4G. tgi. 31 Maret 1957 
diadakan ulangan pendattaran (Herregistrasi) sendjata- 
api untuk umum dan Instansi2, jang telah mendapat 
idzin memiliki sendjata-api dari Kepolisian Daerah Isti- 
mewa Jogjakarta. 

2. Para pemilik sendjata-api tersebut diwadjibkan memba- 
wa dan mMenundjukkan sendjata-apinja dalam ke- 
adaan tidak berisi peluru, berikut surat? 
idzin pemakaiannja, dengan disertai meterai seharga se- 
bagaimana tertulis dalam surat idzinnja, kepada : 
I. Kantor Besar' Polisi Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Seksi - Pendaftaran Sendjata-api, kamar No. 5, Dj.. 
Malioboro 22 Jogjakarta), pada tiap2 hari bekerdja, 
mulai djam 7.00s/d. djam 14.00 untuk mereka jang 
bertempat tinggal didalam Daerah Kota Pradja Jo- 
gjakarta, Kabupaten Sleman dan. Bantul, ketjuali 
pada tanggal 14, 21 Jan 28 Djanuari 1957, 

II. a. Kantor Polisi Kabupaten Gunung -Kidul di Wono- 
sari pada tanggal 14 Djanuari 1957 mulai dj. 8.60 
pagi sampai dengan d.j 18.00, untuk mereka jang 
bertempat tinggal didalam daerah Kab. Gunung- 
Kidul 

b. Kantor Polisi Kabupaten Kulon-Progo di Wates pa- 
da tanggal 21 dan 28 Djanuari 1957, mulai dj. 8.96 
pagi s/d. diam 15.00 untuk mereka jang bertem- 
pat tinggal didaerah Kabupaten Kulon - Progo. 

3. Pendaftaraninn tidak berlaku 'bagi mereka 
. jang memiliki sendjata-api dinas dari Tentara /Angkatasi 
Perang RI, atau Polisi Negara. 

4. Barang siapa jang tidak mengindahkan atau tidak me- 
menuhi pengumuman ini, dapat dituntut dirnuka Hakim, 

berdasarkan fatsal 22 ajat 5 dari Ordonantie Sendjata- 
api, Lembaran Negara 193" No, 170, 

5 Jogjakarta, 27 Desember 1956. 

& - KEPALA POLISI DAERAH ISTIMEWA 

JOGJAKARTA : 

Komisaris Besar Polisi, 

(SOEMARSONO). 

    & 

Wengi       
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djar, serta pengadjar2 dan peladjar2 jang telah mem- 

"1 Sokongan dan bantuan berupa apapun djuga untuk 

meriahkan Lustrum ke 2 dari SMA ,B.O.P.K.R.IL.”, 

8 SELAMAT DAN BAHAGIA DALAM TAHUN 
Ta BARU 1957! : 

PN Keluarga 
SMA. ,B.O.P.K.R.1.” 1 & II 

JOGJAKARTA. 

MARGONO PAULUS. 

    

   

         

  

    
Siaran Liburan Sekolah 

R.R.I. Jogjakarta. 
di: Gedung S.T.M.A. Djl. Kusumanegara 
djam : 12.00 — 13.00. 

ITJARA HARY INI : 

& Keluarga S.M.A. IV/B. 
Cowboy Song. 

3 # Enssamble Gembira. 
En 

i TJATATAN : 

  
    

  

a
a
 

     

   

   

| Penarikan nanti pada tgl. 15 DJANUARI 1957 di Djakarta. 

Si Lot Rp. 5,50. 

, | Juar kota tambah Rp. 0,50. 

DAPAT DIBELI DI : 

tg TOKO BUKU ,K.R." 
TUGU 42 — JOGJA. 

dipilih oleh Rakjat. « 
RADIUM VIRANOL TONIC PILLS kuatkan urat? badan, 

mendapat semangat baru, sembuhkan penjakit buah 
“ pinggang dan penjakit jirian, urat sjaraf, lemah ba- 

aa dan tambah darah dan kuatkan otak, dan gindje) 
2. 1 botol Rp. 30,— 
PIL VIRANOL. EXTRA STRONG buat laki2, tanggung 
- 100”c  menjembuhkan penjakit lemah badan, djantung 

» berdebar-debar, pikiran terzanggu, muka putjat maka- 
nan tak hantjur, entjok linu, perut kembung mata ku- 

M
e
 

PIL GUMBIRA Istimewa, buat laki? ...... 1 botol Rp. 15,— 
PIL PUSAKA untuk menambah darah ... 1 botol Rp. 10,— 
PIL VIRAMIN untuk wanita jang berpenjakit darah putih 

Bea naa Bul agen Haa. 1 botol Rp. 25,— 
PIL PEREMPUAN untuk bulanan Haid dan hilangkan sakit 

: Waktu dapat bulanan atau kurang keluar, Perempuan 
hamil tidak boleh makan ini obat ...... 1 botol Rp. 50,— 

PIL WANITA, orang tua bisakembali mifda 1 botol Rp. 30,— 
PIL REXONA, untuk mentjotjokkan bulanan supaja dapat 
se Bumunan aa Pe AN AAA merneabt BAR aa 1 botol Rp. 50,— 
PIL KENTJING MANIS, untuk penjakit gula (diabetes) 

En 1 botol Rp. 50—j 1 botol ketjil Rp. 25,— 
SALP EXCEEM buat gatal2 dan kudis, koreng, 

KE San en Ea Dn Sa Jaa 1 botol Rp. 10,— 
SALP TJANTIK, bikin hilang hitaman dimuka, panu, kukul, 

djerawat dan kekoloten, bikin tjantik dan Jitjin kulit 
muka dan djuga supaja tidak kena penjakit kulit 

AN aan ar ben la Ba Sa Pa da 1 botol Rp. 20,— 
SALP MUKA, untuk hilangkan noda2 dimuka,  djerawat, 

panu, kukul dan kekoloten .............. 1 botol Rp. 10,— 
: OBAT MATA, untuk mata merah dan kurang terang dalam 

putih dan kelihatan asap? ............... 1 botol Rp. 10,— 
PIL ENTJOK, Linu2 untuk sakit pinggang 1 botol Rp 25,— 
KASHMIR TONIC PILLS buat laki2, untuk tenaga 'baru, 

semangat bekerdja, menambah darah dan bikin gemuk 
PE Aa Tana Naa NN at 1 botol Rp. 10,— 
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muka, badan lekas tjape2 kuatkan badan, menghilang- 
kan sakit keputilan .........i.i.... 1 botol Rp. 10,— 

KASHMIR GOOD FRIEND, sempurnakan penghidupan 
Benan Tebang Ga Al otot 1 botol Rp. 10,— 

KASHMIR POMADE, rambut putih bisa djadi hitam, tam- 
bah lama, tambah hitam tidak merusakkan pakaian dan 
gampang dipakai, tahan rontok ......... 1 botol Rp. 30,— 

“bikin tumbuh djadi banjak dan tebal, tidak rontak 

baru bersalin, orang jang sering sakit kepala supaja 
djangan lekas rambut djadi putih ... 1 botol Rp. 20,— 

KASHMIR FACE CREAM, untuk membaguskan muka, hi- 
langkan wiru2 (riMPEI) oo... 1 botol Rp. 10,—: 

KASHMIR REUMATIC PILLS, utk sakit entjok, pinig- 
PEP LA KUTA Ne an aa 1 botol Rp. 10,— 

BLOSSOM FACE CREAM, untuk ketjantikan kulit muka 
KAA DN AKN UN AAN ae AL UN Na Pu BU OA en 1 botol Rp, 15,— 

SULTANA BUSTFORM CREAM, membaguskan badan njo- 
PRA eta EN Sa nk ia EN Sa ch Na 1 botol Rp. 30,— 

PUJER HITAMKAN RAMBUT, tangung tidak luntur 
Pata penanam nok enk aa UN gan pag TI ka aan nan 1 botol Rp. 10,— 

SIRUP ASTMA, buat batuk basah dan kering, sesak napas 
Aa Pe Pa PATIN an NAN Pel 2 TN DNAN 1 botol Rp. 10,— 
MINJAK TELINGA, buat telinga kurang pendengar dan 

sakit keluar nanah goes enda tb asaa 1 botcl Rp. 10,— 
MINJAK GATAL, untuk koreng dan luka2 1 botol Rp. 10,— 
MINJAK TANGKUR, obat Jua" untuk laki2 1 botol Rp, 10,— 
MINJAK PANDJANG RAMBUT, tahan rontok dan bikin 

banjak dan pandjang rambut ......... 1 botol Rp. 10,— 
NO HAIR POWDER, utk hilangkan rambut 1 ,, Rp. 10,— 
PIL KENTJING NANAH 1 botol Rp. 50—, dan Rp. 25,— 
AAMBEIEN ZALF, untuk penjakit wasir 1 botol Rp. 10,— 
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PIL WASIR, hentikan keluar darah ...... 1 botol Rp. 35,— 
SALP WASIR ISTIMEWA, untuk sembuhkan Sakit Wasir 

Oa ANA MAAN MM AA 3 on HAK MO aa a EKA AA Wa To ab naha 1 botol Rp. 35,— 

KAMINIA TONIC HAIR OIL, membaguskan rambut tahan 
rontok bikin tebal dan lama2 bikin romba laut (gol- 
vend), hilangkan tetombe, kuatkan akar rambut dan 
hr tamneate: reda ut Ml una 1 botol Rp, 35,— 

KAMINIA FACE CREAM, untuk menghilangkan noda? 
jang dimuka, menghaluskan kulit, hilangkan kekolotan 
dan muka kelihatan sangat tjantik. Harum dan baik 

Untuk Bepergian Meri dennad akan an aka aa 1 botol Rp. 35,— 

PIL SPECIAL, untuk laki-laki jang tidak ada tenaga, djika 
makan ini pil dapat tenaga baru bagi laki-laki, tambah 
darah dan sunsum, bikin Kuat segala urat-urat badan 

1 botol Rp. 35,— 

TABIB MAWN - Dji. Djatinegara Barat 2C — Djatinegara 
TABIB WAHID MAWN — Tamblong 40 — Bandung.   
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tt 
jak terima kasih kepada bapak2, ibu2, saudara? ex' 

SSSSSES SEE 

KAN DNA AS ANE SA NAN TA NN APA AA MAAN NN PLN PA MA PN AKA SMM MAAN 

| rang terang, kaki tangan dingin, baik untuk orang jang 
kerdja dikantor dan pekerdjaan berat2 1 botol Rp. 20,— 

KASHMIR LADY TONIO PILLS, untuk wanita jg putjat 

KASHMIR HAIR TONIC OIL, menguatkan akar2 rambut, 

dan hilangkan tetombe (Roos). Baik untuk Wanita jang 
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i&.  —— Undangan di: R.R.I Setjodiningratan. 
5 "4 — Pendaftaran Bintang Senisuara Peladjar Lagu Hiburan 
j sampai tgl. 13 DJANUARI 1957. 

$ Penjelenggara , 

t PANGGUNG PELADJAR '! 
MAN AMA ML, 

» Ag » 
A5 « Y UNDIAN BARANG” $ Le : 5 $ Guna kepentingan JAJASAN HARI IBU” $ $ " $ 2 

» 

PEESESSSESSELSLLKLSSESESSSSESSLASSISISSSSSLASSS 
AN 3 UDA SN ANA Maa la Ha MN Kak DNAN BL NG KENA SG UNA NN ARUN REKAN AAN AP AA 

6 ? 

| Obat Mandjur dan Mudjarab jang 2 Obat Mandjur dan Mudjarab jang ,: 
: - 

".
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SN TA TTL BL at RA SL ML ML ML LI TIA Ta ARA Rn LA LA 

KEPADA SEMUA |FEMBATJA E.R. dan 

Semua handai taulan : 

Kamu utjapkan : 

Selamat Hari Natal 
dan 

Selamat Tahun Baru: 
S. P. SOEDIARDJO. 

P.K. Ketandan, — KLATEN. 
AA LA ni ena rana AA AA 

SEE LLSSES EL SEL LELE SLS LISELABES SES 

3 (URSUS ICE CREAM dan PUDDING : 
Dengan tjara tjepat, mudah dan murah Sdr. dapat mem- 

buat ICE CREAM sendiri. $ 
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Matjam : 25 Matjam. . 

Uang les: Rp. 125,— 

. DIMULAI SAPTU 5 JANUARI 1957. 

Atau dengan 25 pudding dihias. 

DJUGA ADA KURSUS: 

Pitriet, Membuat dan menghias kue. Rupa? masakan Indo- 
nesia, Tiong Hwa dan Barat, Corsage, Borduur mesin. dll. 

Keterangan dan pendaftaran dil. 

  

SEE 

PENGUMUMAN 
Segala sesuatu mengenai tindakannja suami saja : 

P
P
L
 

3
 

M. Sumadji Nitisemito 
( KUDUS | 

terhadap luaran, terutama mengenai HUTANG PIHUTANG, 
saja tidak ikut BERTANGGUNG DJAWAB, 

Harap jang bersangkutan maklum, 

'Nj. CHASINAH MUSLICH 
(ISTERI), 
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5 PEESOSISESEEESSISESSSPLESELSSSELISSESLESSSSSS 
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. Mr. M. HALIM 
AHLI NUDJUM. 

DENGAN MENGGUNAKAN HYPNOTISME 
SEKARANG DI : 

Hotel ,,DJOKJA” Km. No 1B — JOGJA. 
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“Dengan diperiksa dari tangan bisa menerangkan : Perdjo- ? 
doan, Pertjintaan, Kekajaan, Kebahagiaan rumah tangga, g 
Penghidupan, Pekerdjaan, Peruntungan, Keinginan nasib di- 3 kemudian hari dll. Dan kesulitan bisa diatasi. 1 
TANGGUNG BISA KASIH BUKTI 100 MEMUASKAN, x 
semuanja bisa diterangkan dengan djelas dengan ongkos » Rp. Ibs—. Obat2 laen harga. x 
Dan wanita ingin punja anak, kamj bisa kasih OBAT sam- £ 
pai berhasil. & 

TIAP HARI: & 
Djam bitjara : 8 — 12.09 x 

4 — 6 sore. » 
FEE SEGEL SESI 

Kn on NG En Ana Te ea 

j : 1 
' : 
/ 1 
' , 1 / t i JAJASAN DANA BANTUAN t 

BULAN PEBRUARI (II) 1957 

Sebesar Rp. 4.500.000.- 
Terbagi atas 450.000 Surat Undian A Rp. 10,— jang ber- 
nomor 10.001 sampai dengan 460.000 dan selembar Surat 
Undian terbagi lagi atas surat? undian seperempat A Rp 2,50. 

  

  

  

Djumlah HADIAH besarnja Rp. 2.250.000,— jaitu : 

1 Hadiah dari Rp. 150.000,— Rp. 150.000,— 
1 1 3 ” 125,000,— 3: 125.000, — 

Li san T5,000,— : 75.000, — 
2 Ken B0 OO,— oa 
4 ” » »  25,000,— 8, 100.000,— 

30 » Ba TONOO, ta, 300.000,— 
60 5 Nana .5,000,— 5 300.000,— 

150 Fi Hang 1,000,— 1 150.000,— 
800 2 Lae 1 Dp 500,— & 400.000,— 

2000 3 Mena 250,— ».. 500.000,— 

3050 hadiah Rp. 2.250.000,—   
  

MULAI PENDJUALAN PADA TGL. I PEBR. '57 
1 dengan pembajaran tunai pada tjabang 

BANK RAKJAT INDONESIA 
di Bandung, Tjirebon, Tegal, Semarang, Jogja'jarta, Su- 

' 
1 
? Sapta, Kediri, Surabaja, Malang, Djember, Tandjung- ds arang, Palembang, Padang, Sibolga, Medan, Pontianak, $ Bandjarmasin, Makassar, Menado, Den Passar dan un- j tuk Djakarta di Djalan Tanah Abang Barag No. 2. 
5 2, dengan memesan liwat poswesel kepada tjabang2 Bank 
, Rakjat Indonesia tsb. diatas dengan tjatatan, bahwa : 5 poswesel untuk Djakarta harus dialamatkan kepada 
1 Bank Rakjat Indonesia Djl. Kunir No. 5 Tromolpos 
/ No. 104 Dak, Djakarta-Kota. (TIDAK kepada tjabang 
! B.R.I. di Djl. Tanah Abang III No. 4 Djakarta-Gambir) 
5 Seorang atau sealamat ma ximum 10 lembar. 
5 Tiap lembar atau seperbagian harus ditambah mp lh , untuk ongkos kirim dan bea administrasi (minimum. 
| ongkos kirim Rp. 2,—), 

/ 8. Djika djumlah surat Undian jang disediakan “ untuk 
, didjual dengan poswesel telah habis terbagi semua, maka 
t 
t 
| 
| 
1 
( 

1 
/ 
1 
1 
t 
| 
( 

| 
| 
? 
' 
( 
0. 

poswesel-poswesel jang diterima dapat ditahan untuk 
undian2 uang berikutnja sampai tiba gilirannja atau 
dikembalikan djika adanja pemesan terlalu banjak, se- 
gala sesuatu dilakukan menurut pertimbangan ' Bank 
Rakjat Indonesia. 4 

4. PENARIKAN DI PJAKARTA PADA TGL. 25, 26 
dan 28 FEBRUARI 1957. Be 
Dilakukan dihadapan Notaris R. M. SOEROJO, ketjuali '' 
djika tanggal ini dipertjepat oleh Menteri Sosial, 
Djika surat2 undian tidak terdjual habis, maka hadiah2 
akan dikurangkan menurut perimbangan. 
Diminta perhatian, bahwa daftar penarikan dalam su- 
rat2 kabar tidak boleh dianggap sebagai daftar resmi. 
Daftar2 penarikan jang resmi dapat dikirimkan oleh « 
Bank Rakjat Indonesia dengan pertjuma atas perminta- 3 
an dengan surat atau kartupos, 

Aa Ta Ta aa ba “9 4 9 “P9 aa af Ha $$ Na R3 9“ Abi. 
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Guna para pekerdja kantor - Untuk para olah raga Harga 1 pak 75 sen Pusut pendjual ||. banjak duduk sakit pinggang “Jang ingin tetap djuara terdjual diwarung? 4 MANA BN Toko Dn, latih pajah pagal lu Urat kawat tulang basi 3 aka ditoko? dan dimang . OT 7 ng Kowatan 146 Sureabata, 

: au | Oa Mg $: ia 5 pad Pt pal sa bean EU He Bh ea AS ai Bah Ht LN BAM Ta G0 DA ERA 
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