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TUNTUTAN PJ. : 

PARLEMEN SUPAJA DI- 
BUBARKAN. 
Ka'au tak bisa ditam- 
bah: angg, achii. 

Partai Islam Indonesia da- 
lam pernjataannja ditanda-ta- 
nganj ketua umumnja H.A. Dar 

wisj Djambek a.l. tuntut Parle 
men ditambah angg. jang ,,sehat 
kuat” jang sekarang berada di 
luar Parlemen, Ka'au ini tidak 
bisa, sebaiknja Parlemen dibu 

barkan sadja. 

Selandjutnja PII kehendaki 
'cabinet bubar dan Hatta. ditun 
djuk sbz. pemimpin kabinet jg 
baru. — Ant. 

  

PENDIRIAN P.K.I.: 

DJIKA KABINET Als 
' DJATUH 

Tuntut ambil bagian da- 
lam kabinet. 

Kalau karena tekanan2 dan in 
timidasi kaum imperialis asing 
me-aluj kakitangannja didalam 
negerj kabinet Ali terpaksa dja- 

tuh, PKI akan kembali kepada 

tuntutannja supaja dibentuk ka 

binet dengan program jang ma- 

dju dan berdasarkan perwakilan 
berimbang, jakni suatu kabinet 

dimana PKI bersama2 partai 
lain ambil bagian didlImnja se- 
suai dgn. hasil pemilihan umum 
untuk Parlemen jl. Demikian a.l. 

keterangan sekdjen CC-PKI DN 
Aidid menizenai sikap PKI djika 

seandainja kabinet jang seka- 
rang terpaksa djatuh. 

Mengkrisiskan kabinet seka- 

rang berarti setudjui sepenuh- 
nja dengan keinginan kaum im- 

perialis Belanda dan Amerika 
serta kakitangannja didalam ne- 
geri, demikian ditambahkan Ai- 
did. — Ant, 

RABU 16 DJANUARI 1957 

PERTI 

Kepada pers, K.H. Rusli me- 

ngatakan, bahwa keadaan per- 

kembangan di Sumatra Tengah 

chususnja, dan Sumatra umum- 

nja, tidak mengidjinkan partai 

Perti duduk lagi dalam kabinet. 

Sampai djauh malam kemar:n 
kabinet masih teius melang- 
sungkan sidangnja.. 

Abbas temui Presiden. 

Ketua Umum Perti, K.H. Si- 
radjuddin Abbas kemarin pagi 
menemui Presiden Sukarno di 

Istana Merdeka. Dalam perte- 
muan tsb. jang'berlangsung se- 

lama 40 menit, Abbas menge-   
  

Wilajah Djawa-Tengah 
  

MAGELANG 
TETAP AKAN DITUNTUT 

Fihak Polisi di Magelang te- 
tap akan menuntut 25 orang Ti- 
onghwa, jang beberapa hari ji. 
turut dalam perdjudian gelap di 

Hotel Koe A Bwan Magelang. 
Dalam penggre n jang diia- 

kukan serombongam polisi setem. 
pat dibawah pimpinan Komisaris 
Tasmin, djuga dapat disita uang 
Rp. 90— ,,tjuk”, jaini uang utk 
pembajaran pada pemilik tem- 
pat /hotei guna djudi itu. Djuga 
alat2 djudi disita, sedang uang 
Rp. 544.50 jang kedapatan pa- 
da pendjudi2, dibawa pula kekan 

tor Kepolisian. — (Kor). 

DJUDI GELAP TERBONGKAR 
Fihak Polisi di Magelang be- 

berapa waktu jl, telah berhasil 
membongkar suatu perdjudian 
gelap jang diadakan disalah sa- 
tu hotel dalam kota Magelang. 
Dalam penggrebegan itu, terda 

pat 25 orang pendjudi Tionghwa 
diantaranja djuga terdapat anak 
anak Tionghwa jang masih ber- 
sekolah. Mereka dibawa ke Kar- 

tor Polisi untuk didengar kete- 
rangannja. Alat2 perdjudian jg 
sedang digunakan, telah dibe- 
s'ah waktu itu djuga, bersama2 

600,—   vang sedjumlah Ik. Rp. 544.50. 
TKR 
JAJASAN KRESIT DAERAH 

Berganti mendjadi 
lembaga. 

Menurut kalangan resmi dika- 
bupaten Magelang, maka Jaja- 
san Kredit Daerah untuk daerah 
Magelang, sedjak beberapa wak- 
tu jl. diganti namanja mendjadi 

Lembaga Kredit Daerah, Lemba 
ga tersebut, jang beranggauta 
Ik. 7 orang dari wakil2 Djawai- 
an, diketuai oleh Bupati /Kepala 
Daerah Arwoko. Lembaga im a.l. 
bertugas menindjau sesuatu kre- 
Cit /pindjaman jang akan diberi- 

kan pada perusahaan2 dll. guna 
memadjukan sesuatu usaha dan 
kalau dianggap perlu. dapat 
memperkuat /mengesahkan pem- 
San kredit pada pemindjam 
itu. 

Menurut keterangan, berhu- 

bung ada beberapa anggauta jg 
terikat tugas didjawatannja ma- 

sing2 dipindah, maka Lembaga 
itu telah menjusun anggauta2- 
nja jang baru guna mengisi lo- 
wongan itu, jang kemudian ma- 
sih harus disahkan oleh DPD 
Propinsi. — (Kor). 

PURWOREDJO 
MASDJID P. DIPONEGORO 

.. DIPERBAIKI 
Didesa Singkil,  Assistenan 

.Ngombol, Purworedjo, telah di- 
mulai pembangunan kembali se 
buah masdjid, didirikan P. Dipo 
negoro semasa hidupnja. 
Keadaan masdjid tersebut se- 

karang sudah tua dan disana-si 
ni mengalami banjak kerusa- 
ikan, Pekerdjaan perbaikan. dipe 
lopori Kjai Dullahmuksin, pen- 
duduk desa Singkil. Ongkosnja 
ditaksir Rp, 10.000,— didapat 
Gari sumbangan masjarakat dan 
para dermawan. — (Kor). 

WONOSOBO 
TJARI TANAH UNTUK 

PENGUNGSI TJILATJAP 
Oleh fihak berwadjib dikan- 

dung niatan untuk memindah- 
kan sebagian penduduk daerah 
Tijilatjap jang selalu mendapat 
gangguan gerombolan D.I. ke 

pengungsi itu meliputi 100 dji 
' daerah Wonosobo, . Pemindahan” 

wa terdiri 14 'keluwarga. - 
Guna keperluan ini Bupati 

Wonosobo dengan Dinas Per- 

tanian setempat telah me- 

ngadakan penindjauan kede- | 

sa Keda'on, Kalidjadjar di- 
mana terdapat tanah kosong 

berupa tegal jang subur. Menu- 
rut perhitungan dapat dip dh 
nakan buat pen hidupan mereka. | 

Perundingan dengan pendu- 
duk mengenai kesediaannja utk 
mendjual tanah itu maupun per- 
siapan lain2nja sedang dalam 
taraf penjelesaian. Diduga beaja 
pelaksanaan pemindahan mem: 
butuhkan beaja Rp. 350.000,—. 

“Ren: 
ANGGARAN BELANDJA 

1956 DISAHKAN 
Dalam sidang-pleno DPRDP 

Wonosobo terachir telah disetu- 
djuj rentjana anggaran belandja 

daerah th. 1956 jang mengalami | 

sisa kurang sebesar Rp. 1.037. 
dengan djumlah peneri- 

maan dan pengluaran masing2 

sebanjak Rp. 4.250.712,— dan 

Kedudukan !K abinet £ 

  

mukakan konsepsi Perti tentang 
penjelesainn masallah Sumatra. 

Ke Parlemen. 

Menurut kalangan jang ber- 
dekatan, kabinet masih tetap 

pada pendiriannja untuk mem- 
berikan tanggung djawabnja ke 

pada parlemen tg. 21 Djanuari 

jad. Djadinja, sebelum itu tidak 
memikirkan akan mengembali- 

kan mandatnja kepada Kepalu 
Negara. 

Hal ini didasarkan kepada 
perhitungan, bahwa pemerintah 

sesudah dikurangi dengan Ma- 

sjumi jang mengundurkan diri 
dari. kabinet tg. 9 Djanuari j.. 

Gan Perti, masih mempunjai ke- 
lebihan suara dalam pariemen. 

NU & PSIL 
Hari ini dan bessk pagi me- 

nurut rentjana 1! TI akan me- 

ngadakan sidarsnja mengerai 

situasi negara dewasa inj serta 
kedudukannja dalam kabinet. 

Djuga NU dalam waktu sing- 
kat akan bersidang. 

Perti telah menjampaikan si- 

    

    Rp. 5.288.312,—. 
Dalam anggaran belandja tsb 

al, disebutkan pengluaran buat 

urusan umum Rp. 570.367,— Pe 

kerdjaan Umum Rp. 1.599.930.— . 

Keamanan umum Rp. 57.190,— 

Kesehatan Rp. 1.533.547.— dan | 
PPK Rp. 250.000,—. Penerimaan | 
didapat dari negara dan daerah | 

otonoom Rp, 2.722.000.— padjak 

dan bea Rp. 1.283.470,— perse- 

waan Rp. 3.932— dan peneri- 
'maan lain2 Rp. 241.310,—. 
(Kor). : 

SRAGEN 
BAKJAT KELURAHAN DJATI 

(MASARAN) 
Minta persewaan tanah 

Rp. 19.090.— per H.A. 

Dengan meluasnja tanaman 
tembakau Virginia di daerah 

Sragen oleh sementara petani 
di Kelurahan Djati (Masaran) 

dikandung maksud supaja Perin 
menjewa tanah kas-desa sebesar 
Rp. 10.000.— buat tiap2 Ha.-nja. 

Kehendak ini akan diwudjudkan 
dengan bentuk demonstrasi tg. 
16-1-57, dimana di Kelurahan 

tersebut diadakan tilik-desa. — 
(Kor). 

P3 SELESAI DILANTIK 

Sesudah Panitya Pemilihan 
Daerah (PPD) Kab, Sragen se- 
lesai melantik pembentukan PPS 
diseluruh Kabupaten Sragen mu 
la: tg. 4-1-57 s/d tg. 11-1-'57 di 
adakan pelantikan anggauta2 
PPP, Dengan - demikian maka 
permulaan pendaftaran pemilih 
ditentukan mulai tg, 12-1-57 te 
pat dapat didjalankan pada wak 
tunja, —. (Kor). 

DJEMBATAN DJANGLOT 

(TANGEN) SEGARA 
$ DIBANGUN 

Berdasarkan keputusan sidang 
DPRDP Kab. Sragen jl. dimana 
DPDP Kab. Sragen diberi tugas 
untuk menjelesaikan rentjana 
.pembikinan Waduk Ketro, Wa- 
Guk Gondang dan djembatan 
Djanglot, didapat keterangan, 
dalam tahun ini pembikinan 
djembatan Djanglot akan dimu- 
Isi. Perundingan diantara pem- 

| borong dengan DPD telah didja- 
|lankan. Tinggal menunggu pro- 
jek dari pada “pemborong. 

Kalau djembatan Djanglot da- 
rat segera diselesaikan, 'besar 

kemungkinannja peredaran per- 

ekonomian didaerah Utara Be- 
ngawan Solo akan makin madju, 

“jarig biasanja daerah ini terse- 
rang H.O. — (Kor), SEN 

  

  

  

kapnja kepada Liga Muslimin 

(NU, PSII dan Perti) tentang 
sikapnja-mengenai situasi seka- 
rang ini. 
Dengan keluarnja Perti dari 

kabinet, maka keadaan Liga 

Muslimin tidak kompak lagi. 
Demikian wartawan K.R. dari: 

Djakarta semalam. 

Dewan revolusioner ter- 

diri 14 orang ? 

Sampai sekarang belum dike- 
tahui dengan konkrit apa isi 

konsepsi Presiden itu untuk se- 

hatkan masjarakat, tetari dapat 
dipastikan akan dibentuk Dewan 

Revolusione:: disamping kabinet 

jang tetap mempunjai kekuasa- 
an eksekutif. Menurut keterang- 

an dewan itu akan beranggauta 

14 orang a.l. terdiri dari wakii 

pemuda dan AP sebagai tenaga 

penggerak. Masalah jang masih 

Gipiki'kan ialah bagaimana ke- 
dudukan parlemen. Ditegaskan 
UUD djangan sampai dilanggar. 

Semula konsepsi itu akan di- 
umumkan dalam bulan ini akan 
tetapi berhubung dengan peris- 

tiwa Sumatera, pengumumannja 
dipertangguhkan, demikian Mer- 

deka Sementara itu harian Be- 

rita Indonesia kabarkan, dalam 
hadapi pelbagai persoalan de- 

wasa ini, antara pihak AP dan 

Panglima “Tertinggi terdapat 

understanding jang baik sekali, 
tentang tjara2 jang akan ditem 

puhnja. AP diwakili kepala2 

staf dan sokong konsepsi itu. 
— Ant. 

  

KOM. FACT FINDING SUM. 
TENGAH TIMUR BUNG 

HATTA 
Komisi fact finndingn. untuk 

Sumatera Tengah diketuai Lai- 

na! Abidin Achmad berturut? te 
lah mengundjunngi bekas wakil 
Presiden Hatta dan Presiden Su 
karno, Atas pertanjaan para ang 
gauta komisi hanja menjata- 

kan, hasil pertemuannja dergan 
Hatta dan Presiden Sukarno itu 
2kan dilaporkan kepada pan'tya 
permusjawaratan parlemen. Te- 
lah dikabarkan, panitya permu- 

sjawaratan parlemen djam 11.00 
hari ini akan berapat untuk me 
landjutkan pembitjaraannja Agn 
komisi ke Sumatera Tengah. —- 
(RD), 

  
  

telah ditugaskan untuk mengang kut 
delam Tentara Darurat PBB (UD 
belum mereka berangkat. Sedjum 

tara, Periksalah pintu gerbang” 

HARIA 
DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT 

menang, 

  

Revolusioner 
SIDANG DEWAN KONSTITU 

ANTE DIMULAI LAGI. 
Hadlir 337 anggauta. 

Sidang pleno konstituante te- 

lah dimulai lagi dengan dihadli 

ri 337 angg. dan dipimpin ketua 

Konstituante Mr. Wilopo. Nam- 
pak hadlir PM A'i Sastroamidjo 

jo, Wkl. PM Idham Chalid, men 

  

agama. 
Ketua Wilopo utjapkan kata 

pembukaan dan kemudian diba- 

tjakan surat2 jang masuk. Si- 

dang langsung selama sedjam. 

Sidang selandjutnja akan 

membahas rantjangan peraturan 

tatatertib Konstituante. 

6 Mundur yamba 
14 baru. . 

Diuraikannja ichtisar menge- 

naj keadaan anggota Konstitu- 

PENGADILAN Negeri di 

ngan pisau jang mengenai tai 

hingga karena luka?nja pada 

meninggal dj RS UNGM,   
telah menganiaja berat atau 
buat gantinja lagi setidak2nja 

telah menganiaja dengan setja- 

ra tersebut diatas, ialah dengan 

gunakan pisau untuk menikam 

beberapa kali pada Goo Djiang 
Seng dengan akibat korban me 

ninggal karena tikaman2 dari 
terdakwa itu. 

Da'am pada itu terdakwa di- 

tuduh telah melangzar fatsal 
340 jo 338 jo 335 (1) dan (2), 
jo 354 (1) dan (2), jo 353 (1) 
dan (2) dan (3) jo 351 (2) dan 

(3) KUHP. 

Diterangkan dalam surat tu- 
duhan bahwa sebelum terdjadi 

pembunuhan atau peristiwa se- 

dih tersebut, terdakwa berulang- 

ulang te.ah mengantjam kepada 

Goo Djiang Seng. Jang terachir 

dalam bulan Pebruari 1956 tepat 

pada hari dan saat ketika Goo 

Djiang Seng pulang dirumah 

dari bepergian dan mengetok 

pintu regol dari rumah dimana 
terdakwa dan Goo Djiang Seng 
bersama-sama tinnzgal. Ketika 
itu terdakwa sedang berbaring 
diatas balai2 

ngar ketokan pintu regol, ter- 

dakwa mengerti bahwa jg ke- 
tok pintu ialah Goo Djiang 

Seng.,Ia lalu bangkit darj pem- 

baringannja menudju lemari am 

bil pisau jang telah disiapkan 
lebih dahulu, Kemudian terdak- 

wa suruh babunja bernama Soe 

kini alias Kawit supaja bukakan 

pintu regol. Setelah pintu regol 

dibuka o'eh babu, terdakwa te- 

rus keluar rumah menudju re- 
gol dengan (pisau ditangannja 

| seraja mengantjam ia berkata: 

,Sekarang kau mesti mati di- 

tanganku !” atau dengan kata2 

demikian ia lalu  menjerang 
Goo Djiang Seng jang berdiri 

dimuka regol dengan menusuk- 

kan pisaunja itu kedalam ba- 

dan Goo Djiang Seng dan kare 
na tusukan jang bertubi-tubi 

itu Goo Djiang Seng tak berke- 

sempatan untuk hindarkan diri 

hingga ia terdjatuh djonjykok 

seraja katanja: ,,Sudah tjukup!” 

atau dengan kata2 lainnja jang 
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PERKARA BUNUK DI NGUPASAN : 

  

dan setelah de- : 
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KEDAULATAN RAKJAT (ANGGOTA S.P.S.) 

- EA 

8 

Karena keadaan Sumatra Tengah 
: & Sumatra umumnja 

Konsepsi Presiden: Dewan 
.. disamping kabinet ! 
Wakil2 pemuda dan Angkatan Perang 

- sebagai tenaga penggerak 
MENTERI NEGARA URUSAN UMUM, K.H. RUSLI AB- 

DULWAHID (PERTI) SEMALAM MENGUNDURKAN DIRI 
| DARI KABINET. TEPAT DJAM 9.15 MALAM IA MENING- 
| GALKAN RUANGAN SIDANG, SESUDAH DIBERITAHU- 
KANNJA PUTUSAN PARTAINJA KEPADA KABINET JANG 
MENGADAKAN SIDANGNJA DIBAWAH PIMPINAN PER- 
DANA MENTERI ALI SASTROAMIDJOJO. 

  

ante. Sedjak tanggal z6 Nopem- 
ber jang lalu djumlah anggota 
tertjatat 476 orang. Kemudian 

15 anggota mengundurkan diri 

jaknj S, Hadikusumo (PNI), Dr 
'Sjech H. Djalaluddin (PPTI), 
(Ida Bagus Putra Manuaba (PN 

I), Moh, Basah (P3RI( dan Roes 

lani Wirjosaputra (PNI) dan se 

“orang K.H. Moechtin (NU) me- 
ninggal dunia. 

Sedjak itu, Konstituante men 

Gapat tambahan lagi anggota 14 

orang jakni Mr Wongsonegoro 

(PLIR-Wongso), Prof. Dr Hazai- 
rin (PIR-Hazairin), K.H. Ach- 

mad Zabidi (NU), K.H. Akrom 

Chasani (UN), Prof. Dr Soedi- 

man (PSI), Soediro (PNI), H. 
Nachrow, Thahir (NU), Njonja 

Soenarjo Mangunpoespito (Mo- 
| sjumi), Arsjad Lubis (Masju- 

mi), H.M. Hanafi Gabit (Masju 

mi), Prof, Dr Sumitro Djojoha- 
dikusumo (PSI), Oemar Said 

(PNI), Soedjatmoko (PSI) Ian 
Mr Kosasih Purwanagara (PS 

I). Dengan demikian sekarang 
tertjatat 484 anggota. — Ant.   

  

Goo Boo Mo akui menusuk 
$ SEBAB MARAH KARENA KALAH DJUDI 

 SIDANG DIUNDUR BESOK KAMIS 17/1-1957 

Jogjakarta — Hakim Nasution, 

Djaksa Soetarto, Panitera Peng gantj Said Dirdjopernoto — ke- 
marin Selasa 15 Djanuarj 1957 telah memeriksa perkara terdak 

wa Goo Boo Mo, tinggal di Ngupasan 42 Jogjakarta jang di- 
tuduh pada Minggu mendjelang Senin 
djam 23.45 dimuka rumahnja tersebut dengan sengadja dap de- 
ngan direntjanakan lebih dahulu telah menghilangkan djiwa- 

nja Goo Djiang Seng dengan berikan beberapa kali tusukan de- 
i pal dan lempeng kirinja korban 

26-27 Pebruari 1956 

aalam itu djuga Goo Djiang Seng 

j 

terdakwa 
tikaman- 

maksudnja  supaja 
“djangan meneruskan 

“Fnja kepada korban. Akan tetapi 
terdakwa tidak hiraukan per- 
mintaan dari Goo Djiang Seng 
itu. Bahkan terdakwa menusuk 

iagi pada perut Goo Djiang 

Seng sebelah kiri bagian bawah 
hingga karena tikaman itu, Goo 
Djiang Seng menderita luka2 
berat seperti tersebut dalam vi- 

sum dokter RS UNGM jang me 

meriksa majat korban itu pada 
tzl. 27 Pebruarj 1956 dan kare- 
na luka2nja itu djam 02.00 Goo 
Djiang Seng meninggal. 

Dalam perkara tersebut, ter- 

dakwa dibe'a oleh pengatjara 

Mr, Soemarsono dari Solo. 

Terdakwa akui menusuk. 
Atas pertanjaan Hakim, ter- 

dakwa, akui teiah berikan tusuk 
an2 kepada Goo Djiang Seng 

dengan pisau, sedang pisau jg. 

didjadikan bukti daiam perkara 

itu diakui sebagai miliknja jang 

dahulu dipakai untuk menikam 

sikorban. 

Satu diantara tikamannja itu 

kena perut korban. Ketika itu 

menurut terdakwa telah terdja- 

"di saling serang menjerang de- 
ngan Goo Djianz Seng karena 

' Goo Djiang Seng djuga mem- 

bawa pisau jang .ebih pandjang 

Tapi pisau dari Goo Djiang 

Seng itu kemudian diambil oleh 

Kie Soen. Terdakwa akui telah 

djadj djengkel kepada Goo 

Djiang Seng karena ia ini sela- 
lu pulang malam ketok pintu, 
dan pada malam tersebut ter- 

dakwa kebetulan habis kaiah 

berdjudi, maka ia djadi lebih 
uring-uringan, hingga ketika 

Goo Djianz Seng pulang ketok 
pintu regoi, terdakwa terbang- 

kit marahnja dengan akibat pe- 

ristiwa tusukan seperti tersebut 

diatas. Terdakwa terangkan per 

nah tjektjok dengan Goo Djiang 

Seng mengenai urusan rumah, 

Atas pertanjaan Djaksa, ter- 

dakwa terangkan bahwa sebe- 

lum pintu regol dibuka oleh ba- 

bu Soekini, terdakwa telah tjek 
tjok dengan Goo Djiang Seng 
jang masih berada diluar rumah 
dan hendak masuk itu. Karena 

marahnja, terdakwa lalu ambil 

  

  
  

  

PESAWAT2 PENGANGKUT BN, GARUDA I KE MESIR. 

Suatu deretan dari raksasa udaru C-12 Globemaster dari Angkatan Udara AS di Timur Djauh 

lion Garuda I Indonesia ke Timur Tengah untuk turut 
" aa . mangan terbang Kemajoran se- 

12 dapat mengangkut 200 ten- 
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BUNG KARNO AKAN KUN- 

DJUNGI MALAYA 

Radja Perlis setibanja kem- 

bali di Malaya dari Indonesia 

menerangkan, Presiden Sukarno 

bermaksud mengundjungi Ma- 

laya setjepat2nja sesudah Mala- 

ya mentjapai kemerdekaan achir 

bulan Agustus th. ini. Dikata- 

kan, rakjat Indonesia menjam- 

but dengan gembira kemerdeka- 

an jang tidak lama lagi akan di 

peroleh Malaya. 

Didjelaskan pula, bahwa bebe 

rapa sekolah tinggi di Indone- 

sia telah menjanggupi untuk me 

nerima peladjar2 Malaya. Telah 

diketahui Radja Perlis selama 2 

minggu baru2 ini mendjadi tamu 

pemerintah Indonesia. — RD. 

  

P.M, ALI DALAM KONP. 

KEAMANAN DI BANDUNG 

Harj Senin di Markas Besar 

Divisi Siliwangi dilangsungkan 

kenverensi untuk memperbin- 

tiangkan soal koordinasi antara 

instansi2 militer, polisi dan sipil 

dalam menghadapi pemulihan ke 

amanan dan penggunaan segala 

iang dapat diberikan oleh instan 

si2 tersebut. 

Hadir Perdana Menteri Ali 
S-stroamidjojo, Menteri Pene- 

rangan Sudihjo, KSAD Djende- 

ral Major Nasution para anggo- 

ta Dewan Keamanan Nasional. 

Panglima TT-III beserta stafnja 

dan para anggota Koordinasi Ke 

amanan Daerah dan djuga para 
kepala djawatan dan instansi2 

sipil lainnja tingkat propinsi. 

— Ant. 
  

DJIKA SULTAN JOGJA 
MENTERI PERTAHANAN 

Katolik setudju. 

Dalam rangka usaha untuk me 

niempurnakan tibuh kabinet, 
Katolik setudju, apabila Sultan 
Jogja ditundjuk sebagai Menteri 

Pertahanan. 
Beberapa sumber jang lajak 

mengetahui menjatakan. ini ada 
lah sesuai dengan putusan DP 
"Satolik jang menghendaki per- 
baikan tubuh kabinet, apabila 
suatu zaken kabinet tidak bisa 

dibentuk. 
Selandjutnja, Katolik djuga ti- 

dak berkeberatan untuk mema- 
sukkan orang2 jang tidak ber- 
partai kedalam kabinet. jaitu 

mereka jang selama ini dipertja 
iai oleh masjarakat. 

| Soal.ini semuanja akan diper- 
djoangkan oleh partai Katolik 
gengan partai2 pemerintah lain- 
nia dalam rapat2 jarg akan di- 

adakan nanti. — (Ped). 

  

  

MADJALAH 

HIDANGAN 
BERALIRAN PENDIDIKAN 

POPULER UNTUK 

SEKELUARGA 

  

kepada 

mengomuniskan seluruh Asia. 

A.S. akan tetap blokir 
masuknja RRT dalam 
PBB. 

Robertson kemudian mene- 

gaskan bahwa pemerintah AS. 

bermaksud tetap memblokir 
penerimaan RRT mendjadi ang- 

gota PBB karena RRT adalah 
Sebuah negara jang tak pan- 

tas diadjak bergaul”. 
Ia mengemukakan bahwa ke- 

tika dalam tahun 1949 pemerin- 
tah RRT mulai memegang pe- 
merintahan pemerintah itu sege 

ra mengingkari semua kewadji- 

ban2 internasional dari pemerin- 
tah Koumintang. Menurut Ro- 

bertson pemerintahan RRT di- 
adakan dengan kekerasan tanpa 

mandat rakjat Tiongkok dan da 

lam ,memaksakan kekuasaan- 

nja telah melikwidir 18 djuta 
oranz penduduk daratan Tiong- 
kok”. 

Nasionalisme jg. makin 
besar di Asia, 

Robertson mengatakan selan- 
djutnja bahwa di negara2 Asia 
ia melihat semangat nasionalis- 
me jang makin besar dan ada- 

nja perasaan jang mudah seka- 

1 tersinggung oleh setiap ma- 

tjam pelanggaran terhadap ke- 
Gaulatan atau kemerdekaan 

mereka. 
Ia menerangkan bahwa dari 

perdjalanannja tersebut ia men 

dapat kesan tudjuan2 A.S. di 
Asia sekarang lebih dipahami de 
ngan baik daripada beberapa 
tahun jang lalu. Menurut Ro- 
bertson pemimpin2 Asia seka- 

rang menjzerti bahwa tak ada 
sebuah negara jang dalam baha- 

ja mendjadi sasaran agresi A.S. 
Sikap pemerintah 
Indonesia, 

Laporan2 lainnja dari Robert   
    

YAMAN IKUTI 
ANGKATAN UDARA 

kian dikatakan oleh Abu Talib 

sebelah Selatan. 

Duta besar Yaman utk. Mesir 

itu menjatakan keterangannja 
ini setelah pertemuannja dengan 
djendral major Hafez Ismail, 

kepala staf gabungan angkatan 
perang Yam:m, Mesir dan Saudi 
Arabia guna merantjangkan ren 

tjana2 pertahanan bersama. 
Kiselev djuga duta Sovjet 
untuk Yaman. 

Sementara itu dikabarkan, 
bahwa duta besar Uni Sovjet 
untuk Mesir, Eugueny Kiselev. 

|jang kini berada di Sovjet, di- 

duga akan berangkat dari Mos- 
kow menudju keibu kota Yaman 

Sa'na, dalam minggu ini untuk 
menjampaikan surat2 kepertja- 

jaannja kepada radja Yaman se- 

  
2 

Perdiandjian Yaman—lnggeris batal? 
DJEDJAK MESIR 
INGGERIS BERAKSI. 

YAMAN mungkin akan mengikuti djedjak Mesir dan menmi- 

batalkan perdjandjian persahabatannja dengan Inggeris, demi- 

kepada para wartawan karena 

i j j j dan 1951 
Inggeris telah melanggar perdjandjiannja tahun 1934 

dengan Yaman, dengan melakukan agresi atas daerah Yaman 

dang diadakan persiapan2 untuk 

melakukan perundingan Ini. 

Tanggalnja belum ditetapkan. 

Inggris kirim bala- 
bantuan. 

Sementara itu diperoleh ke- 

terangan bahwa Inggtis telah 

mengirim pasukan balabantuan 

kedaerah perbatasan Protektorat 

Adan - Yaman . jang tidak di 

akui oleh pemerintah Yaman. 

Yaman berpendapat bahwa da- 

erah persengketaan ini me “ipa- 

kan bagian dari wilajah Yaman. 

Seperti diketahui, tapalbatas 

Lantara kedua negeri hingga kini 
belum pernah ditetapkan dengan 
pasti. 

Pihak Inggris menerangkan   
bagai duta besar Uni Sovjet jg 

pertama untuk Yaman. Dalam 
pada itu misi Sovjet hari Ming- 

gu kemarin telah meninggalkan 

Kairo menudju ke aman guna 
mempeladjari keadaan2 disana. 
Demikian menurut siaran radio 
Tass lebih djauh. 

Inggris mengakui ada- 
nja pemberontakan. 

Yaman dan. Inggris tidak la- 

ma lagi akan berunding disalah 
satu tempat didaerah perbatas- 

an Yaman - Protektorat Adan, 
dalam usaha untuk menghenti- 

kan 'insiden2 jang mendjadi2 
antara orang2 Yaman dan pa- 

sukan2 Inggris, kata makiumat 
kementerian luar negeri Inggiis 
Senin jang lalu. 
Diumumkan bahwa kini se- 

  

pisau dari lemari buat hadjar 

kepada Goo Djiang Seng, Semen 
tara itu ia suruh babu buka 
pintu, dan terdakwa terus beri- 
kan tusukan2 kepada korban. 

Atas pertanjaan pembela si- 
apa jang lebih dahulu menje- 
rang, terdakwa djawab bahwa 

dia jang serang lebih dahulu un 
tuk menghadjar kepada Goo 

Djiang Seng supaja sakit dan 

tidak ketok pintu lagi kalau pu 
lang malam dan terdakwa ber- 
buat demikian karena sakit hati 
kepada Goo Djiang Seng. 

Keterangan saksi semua 
memberatkan terdakwa. 

Telah didengar keterangan 
saksi 1 Kwik Kiem Jam, saksi 2 
Tjan Kie Soen, saksi 3 babu 
Soekini alias Kawit, saksi 4 Goo 
Moe Ien, (dengan perantaraan 
djuru bahasa 'Tjoe Tjin Soeij 
dari Solo), saksi 5 P.I.P. Basiran 
dari Seksi I Ngupasan. 

(Bersambung hal. XI).   

bahwa pengerahan pasukan bala 
bantuan Inggtis ini disebabkan 
karena. pada hari Minggu jl. 

orang2 Yaman jang bersendjata 

telah menjergap iring2an Ken- 

Garaan berlapis badja jang me- 
rupakan bagian dari angkatan 
udara Inggris. 

Angkatan udara Inggris 

beraksi. 

Pemerintah Inggris di Adan 

selandjutnia mengumumkan, 

bahwa pasukan2 Arab Inggris 

didaerah Baihan hari Minggu jl. 

telah ditembaki oleh pihak Ya- 

man. Pihak Yaman menembaki 

dari atas bukit2 jang terletak 

diwilajah Yaman, dan ada pula 

,pemberontak2 didalam wilajah 

»Protektorat Adan jang berada 

antara desa2 Nej Marjid dan 

Manawa jang ikut menjerang. 

Angkatan udara Inggris dike- 

rahkan untuk ,,membersihkan 

pemberontak2 dari atas bukit2”, 

tapi pesawat2 Inggris itu tidak 

menjerang wilajah Yaman, Me- 

nurut komunike jang dikutip 

Reuter ini, pihak pemberontak 

berusaha mentjegah supaja pen- 

duduk desa jag mereka kepung 

itu djangan sampai dapat meng- 

ambil air dari sumber2 didekal- 

nja. — UP. 

  

GURU BESAR DARI SOVJET 
UNI 

Akan mengadjar di 
Bukittinggi. 

Menurut keterangan Presiden 
Universitas , ANDALAS” Prof. 
M. Sjaaf, fak. ilmu pasti dan 
siam Bukittinggi bulan depan 

akan dibuka. Untuk mata, pela- 
diaran penting telah tersedia te- 
naga2 dosen, jaitu Norf Orce un 
tuk mata peladjaran ilmu alam 
Gan Dr Samygin dari Rusia utk 
mata peladjaran ilmu pasti dan 
kimia. — (RD),   

SAN 3 beb SA 

    

Ion 

“nerangkan, 

TH. KE- XII — No. 87 /xs S5 

Pemerintah Peking tetap setia 
Moskou 

KESAN WALTER ROBERTSON SESUDAH PER- 
DJALANAN KELILING TIMUR DJAUH. 

DALAM tanja - djawab jang dimuat oleh madjalah mingguan 

,»US News and World Report” pembantu menteri 

A.S. Walter S. Robertson jang baru sadja kembali di Washing- 

ton dari mengadakan perdjalanan keliling Timur Djauh, menge- 

mukakan bahwa pemerintah Peking akan tetap setia kepada 

pimpinan Moskou dan setiap harapan akan 

suatu wishful thinking”. Menurut Robertson RRT tetap berniat 

luar negeri 

»Titoisme adalah 

SOn tentang perdjalanannja terse 

but ialah : 
1. Pemerintah Indonesia ber- 

sikap sahabat terhadap A.S. dan 
negara2 Barat lainnja walaupun 

pemerintah Indonesia tidak me 

ninggalkan sikapnja netral di- 
lapangan internasiona.. 

2. Di Filipina ada suatu go- 
longan ketjil tetapi njata jang 

bersikap tak bersahabat terha- 

dap A.S. dan golongan ini tak 

| pernah menjia2kan kesempatan 

untuk menimbulkan kesulitan 

antara Filipina dan A.S. Presi- 

den Filipina Ramon Magsaysay 
ga tetap sahabat setia dari 

“3. 
Dilapangan ekonomi Filipina 

membutuhkan bantuan dari AS. 
3. Pembesar? Djepang menje- 

darj bahwa perdagangan de- 

ngan RRT tak akan memberi- 

kan penjelesaian bagi masalah2 

ekonomi Djepang, Darj banjak 

orang Djepang jang dapat me- 
ngetahui ia mendapat keterang- 

an djika sama sekali tak ada 
pembatasan2 maka mungkin per 
dagangan seluruhnja dengan 

RRT tidak akan mendjadi lebih 
dari 7 atau 87x dari seluruh per 

dagangan luar negeri Djepang. 

Demikian Robertson dalam ta- 

nja-djawab tersebut. — UP 
  

GAHARU . SAMOSIR SEGERA 
TEMUI SIMBOLON 

Komandan Res. Inf Il.Tapa- 
muli Major Samosir dan Overste 
Sjamaun Gaharu, kom. Res. I 
Atjeh jang sekarang berada di 
Djakarta atas panggilan KSAD 
menurut keterangan, ditetankan 
sebagai perwira2 jang diutus 
PA AD temui Kol. Simbo- 

salah satu tempat di Suma 
tera. Menurut rentjana kedua 
perwira itu hari ini meningyal- 
kan Diakarta dan kemudian 

zkan kembali lagi ke Djakarta 
setelah tunaikan tugas, Semen- 
tara itu didapat keterangan, Ke 
Gua perwira itu ditugaskan beri- 
kan pendjelasann2 kepada Sim- 
bolon mengenai segala sesuatu 
sekitar, sikap dan pepdirian pim 
pinan AD dalam hadapi persoal- 

an dewasa ini Mereka ditugas- 
kan supaja sampaikan pannsgii 

an kepada Simbolon untuk da- 
teng ke Djakarta, 

Ditegaskan selandjutnja kedua 
perwira tsb. menjatakan kesedia 
annja mendiadi penghubung. 

Djuga Panglima Ter- 

tinggi kirim utusan. 

Sementara itu didavat ksf'e- 
rangan djuga Panglima Terting- 

gi Sukarno telah kirim ..utusan” 
untuk temui Simbolon, Dan me- 
nurut keterangan Kol. Simbo- 
Ion djuga menjatakan kesediaan 

nja untuk datang ke Djakarta. 
Pertemuan komandan?. 

Dalam pada itu Major Harso- 
no selaku djurubitjara AD me- 

pertemuan antara 
komandan2 seluruh Sumatera 
akan berlangsung dlm. minggu 
ini sebagaimana telah direnntja- 
nakan semula. Tempatnja disa- 

latan. -— Ant, 
  

PIMPINAN PSII AKAN Si- 
DANG TG. 16/1 DAN 17/1 
Untuk membitjarakan dan 

mengambil keputusan tentang si 
kap PSII terhadap kedudukan 
kabinet. Dewan Pimpinan PSII 
akan bersidang tg 16/1 dan 17/ 
1 Menurut keterangan diantara 

Ik. 30 anggota pimpinan jg akan 
menghadiri sidang itu, Ik. 16 
Sega nona dari daerah2. 
— Ant. 

7) 
LULUS 

Gadjah Mada, 
Fakultas Pertanian & Kehu- 

tanan tingkat bacc. II sdr.2 A. 
Sudarsan, Sumarjo, Sartojo dan 
Sofjan Iljas. Tingkat bacc. I sdr. 
Pratignjo Prodjosugito, Sudar- 
manto, Amien Hidajat, Munadji 
Widjojo, Asparno Mardjuki, Tjip 
to, Tingkat propaedeuse sdr. R. 
Kartomo Brotoatmodjo, Sumar- 

sono, Tho Hou Bing, Wirtjahjo, 
Suwardi Gondoseputro, Sumadi, 
Sjukri, Djafaruddin, Supani, Su- 
hadi, Belal Sudadi, Jurnalis Ka- 

mil dan Rahardjo, 

Sungguh2 terdjadi 
 Pengatjara dalam peralat 

an perkawinan putera residen 
Banjumas dj Purwokerto malam 
Minggu jl. mempersilahkan pa- 
ra tamu memberikan selamat 
kepada mempelai dengan pidato 
singkat : ,/Jang datang serimbit, 
diharap tampil serimbit, tapi 
jang tidak serimbit, tak usah 

  

      tampil berdua”, 

  

lah satu tempat di Sumatera Se ' 
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& .Tapjur Revrjana: 8 
  

  

mah Lunglai 
(KEMUNGKINAN jang kita kemukuaxan dalam tadjuk ren- 

tjana hari 

    

   Abdul Wahid! 
— Dengan demikian boleh dikatakan: kabinet Ali - Nauhaan 

minus Rum ini sudah .dojong | Sehab dengan keluarnja menteri 

Selasa, — jaitu apakah keluarnja Masjumi dari ka- 
vet tidak disusul oleh Perti ? — semalam dibenarkan oleh ke- 

aan: Perti telah tarik menteri negara urusan upon Kn | 
|lam penutupan tahun 1956, ter- 
| njata mengalami kekisruhan ke- | 
luangan sebesar 

Perti Na, MN Pakan na Kn wakil Tn senar 

  

   

  

$ 8 | Itu | 
anlah sikap NU j 

suatu muslihat (manoeuvre) 7. 

ik 

— jaitu ikatan Pat dengan partai? 

   diketahui, 
: dikabarkan minta kursi 

keuangan setjara mutlak: apakah smutlaknja” itu sebenarnja 

3 

“ Mp yeni 

   

"ANA. Men. dengan itu NU 21 
Tapi menarik Hm. 

dan 

  

s8 
Maksud kita: NU Sebenarah sudah tahu tidak mungkin 

e diberikan j    kursi p anan d 

bung ana pn Staf: 
kedudi    

   dan 

aja — satu dan lain berhu- 
jang sudah didukung oleh Ga- pertahanan 

perobahan dapat menjebabkan ada ke- 
ukannja terpandang kuat dapat meletak- 

sa'at 1 permintaan, NU 

  

Demikian pula djadi pertanjaan apakah PSII berani meris- 
| kir keretakan Liga Muslimin, matan ia tidak keluar dari 
“kahtnat ? 

bai Ui Ketan 
politik ibukota sedang sibuk, Mudah-mudahan kesibukan jang 
terpimpin oleh henadaran, bahwa kabinet Ali-Idcham ini Luna 

| femah-lunglai 

— Solo Djadi Negara Bagian Federasi RI? 
| APAKAH dan Ng demikian . 

— kota Solo meningkat djadi negara Laga Federasi R.I.? 
| tanjaan itu timbuj pada 

kapankah kotabesar 

— Per- 
pembatja ketika batja verslag tentang 

sidang DPRDP kotabesar Surakarta diharian ini kemarin. 
00. Sebab 'sidang tsb. tidak membitjarakan soal? seperti per- 
baikan assainering — djalan2 disana-sini baunja ,,wangi” —, 

sampah dan seribu satu matjam urusan rumah- 
| tangga kotabesar 
tera-Utara dan Tengah ! 

sendiri, melainkan membitjarakan soal Suma- 

Dan Jang mengusulkan notahene wakil2 partai besar jang 
sudah matang dalam politik, jaitu sdr. Suwarno seharusnja 

Ga dan Sjahlan Rosjidi (Masjumi), sedang anggauta? lainnja 
rta merta menerimanja sebagai 
« Apakah dan bila demikian 

pokok agenda ! 
sedjak kapan kota Solo mening- 

kat Ajagi mogaan bagian Federasi R.I. ? 

PIKIRAN PEMBAIJA 

# 

PENGGELAPAN PADJAK 
Mr, Sindian Djajadiningrat, 

Direktur Djenderat Turan Negu- 
ra, dalam pidato sambutannja di 
depan Konperensi Djawatan Pa- 
djak mengatakan, bahoa dalam 
masa 1952 sampai dengan 1955 
telah terdjadi banjak ,,pengge-' 
lapan” uang padjak (Ruangan 
»Ekonomi dan Me, KR La 
La PAAGAP 
Hemat saja, jg dimaksudkan- 

nja. Ken -penggelapan” “tu 

-, Inggr.. tax evasion” atau 
»tax dodging”). Djadi sengadja 
tidak memberitahukan 'adanja 
penghasilan2 dsb. jang menurut 
aturang jang berlaku dikenakan 
padjak. Mungkin dari pihak pa- 
ra ahli Hukum Pidana ukan ada 
jang. tidak setudju dengan pema 
kaitan istilah penggelapan” utk 
pengertian »ontduiking”. Katan 
saja tidak salah, maka ,,pengge- 
lapan” mengandung arti ,ver- 
duistering”, hingga ,penggelap- 
In uang padjak” dapat diartikan 
sebagai werduistering van be- 
lastinggelden”, suatu perbuatan 
lain. dari mbelasting ontduiking”. 
Menurut saja, tidak mustahil 
bahwa para pemungut padiak, 
jang. untuk sementara menahan 
uang padjak sebelum menjetor- 

- nja dalam Kas Negara, akan me 
rasa .dirinja tersinggung oleh 
utjapan Mr. Sindian tsb. 

- Mungkin Djawatan Padjak 
sendiri masih memerlukan 'isti- 
“lah jang tepat untuk pengertian 
,Oontduikin imi, sebagaimana | 
djuga halnja dengan aing Dia- 
watan dilapangan masing2, Dji- 

ka demikian, alangkah baiknja 

mbelasting, . ontduiking” |. 

memikirkannja. Disini terdapat 
suatu tjontoh praktek dimana 
dunia pengetahuan dapat mem- 
bantu Pemerintah, seperti dian- 
djurkan oleh MIPI baru2 imi 
(ER tg. 14 /1-51). 
Budah tentu djika kesimpulan 

saja salah, maka dengan senang 
hati saja bersedia menerima te- 
goran2 dari pihak jg kompeten 
dalam hal ini. 

Sukirno Kamil 
Peg. Kem, Keuangan T.B. 

Trimargo 2 A 
sgordakarta 

— KECHILAFAN ATAU 
TIDAK ? 

Setelah membatja berita si- 
dang pengadilan di Jogja jang 
dimuat di Kedaulatan Rakjat, 
pada hari Kamis tgl. 10 Djanu- 
ori 1957, mengenai madjallah 
»Bikini”, "maka timbullah perta- 
njaan : 
Bagaimanakah tjara Diaksa 

membatja karangan2 (jang ter- 
larang) itu dimuka terdakwa, 
sedangkan. ruangan sidang pe- 
nuh, diantaranja banjak dari ka- 
langan terpeladjar dan mahasis- 
wa 2? 

Djika para hadlirin dapat me- 
nangkap dengan dielas apa. isi 
karangang itu dan kalimat2 jang 
dianggap tidak baik tidak dilon- 
tiati, maka hal itu kami anggap 
dianggal ! 

Sebab. bila Djaksa berani 
membatia karangang itu (leng- 
kap) dimuka umum, berarti ka- 
rangaan2 itu bukan tidak 
terlarang! 

R. Seezom3   djika para #jerdik-pandai turut 

  

Ringinanom No. 807 
Sragen. : 

  

Goo. Poo Mo akui menusuk 
(Sambungan hal. 1). 

Saksi 1 Rwik Kiem Jam mene 
rangkan pertama-tama peda ma 
lam tersebut. dengar orang ke- 

tok pintu, lalu Gisusui oleh dje- | 
ritan seorang perempuan dalam 
bahasa Tionghoa jang artinja 
bahwa Goo Boo Mo. tikam Goo | 
Djiang Seng, kemudian saksi li 
hat Goo Djiang Seng terdjatuh 
didjaian. Saksi tanja kepada kor 
ban dan didjawab ,di-tjiak” (di 
tusuk) oleh Goo Boo Mo. Semen 
tara itu saksi lihat korban pe- 
gangi perutnja sebelah kiri jang 
keluarkan darah, Saksi seterus- 
nja lalu pergi lapor kepada po- 
isi seksi I. Ketika itu korban 
masih hidup. Saksi menerang- 
kam bahwa ia tidak melihat ka- 
lau Kie Soen bawa pisau seperti 
dikatakan oleh terdakwa, : 

Saksi 2 Kie Soen menerangkan 
bahwa-ia tinggal serumah. .de- 
ngan terdakwa dan korban atas 
pertanjaan Hakim ia menerang- 

kan tidak ambil pisau dari ta- 
ngan Goo Djiang “Seng seperti 

  

   

diterangkan oleh terdakwa. Ke- ! 
. tika itu, saksi tidur dikamar, 
dengar terdakwa marah2 serta 

6 ia keluar. Sari ka- 

  

ditusuk. perutnja 'oleh ea 
Tepaan pisau. Ketika itu 'korban | 

: raja 'katanja 
lagi”. Tapi terdakwa terus tu- | 
suk lagi kepada korban, Saksi | 
terangkan bahwa terlebih dahu- 
Iu terdakwa memang sering me 
ngantjam kepada korban (Goo 

Djiang Seng). 
“Saksi babu Soekini terangkan 

, jang Ta pintu atas perin- 

      ija se- 
5 ,Djangan badai 

ditundjukkan oleh Djaksa pisau 
jang didjadikan bukti dalam per 
kara itu, saksi bilang bahwa ia 
belum pernah melihat pisau itu 
didalam dapur. 

Saksi 4 Nj. Goo Moe Ien alias 

dengar suara: ,,Hantam sadja, 
bikin dia mati!” kemudian de- 
ngar suara »tolong-tolong!”, 
Saksi lihat korban terduduk di- 
tengah djalan dan lihat terdak- 
wa: pegang pisau pergi ke Polisi. 
Saksi lihat darah. pada perut 
korban, tapi ia tidak lihat Kie 
Soen bawa pisau seperti jang 
dikatakan oleh terdakwa, 

Saksi P.I.P. Basiran menerang 
kan pada malam tersebut ke- 
“betulan bertugas. sebagai ko- 
mandan piket. Terdakwa pada 
saat tersebut, datang laporkan 
diri dengan bawa pisau seraja 
katanja habis tusuk pada Goo 
Djiang Seng. Saksi lalu rampas 
pisau itu dan suruh tahan ter- 

! dakwa, Selandjutnja ia bersama 
anggauta kepolisian Sukarno 
pergi ketempat pembunuhan un 
tuk melakukan pemeriksaan. 
Saksi lihat Goo Djiang Seng 

masih ditengah djalan pegangi 
'perutnja bagian kiri jang 'ike- 
luarkan darah jang menites pa- 
da aspal. Selandjutnja saksi ba- 
wa korban ke RS Mangkubu- 
men untuk ditolong oleh dokter. 
Sidang. selandjutnja diundur 

besok Kamis 17 Djanuari. 

| Pengatjara Mr Soemarno min 
ta didengar keterangannja sak- 
Si2. Oh Tjong Hong (Tugu Ku- 
Ion no. 92), The Giok Moy (Gan 
Pns 319, Nn. Goo Sian Nio, 

Mm PP ak dan Wagi.   
  

oa Ea sa 

Nj. Khouw Hie menerangkan ia 

sia
 

| dan uang 

  

KANTOR pos TRKOR 
Rp, 25.000,— 

Kantor Pos Wonogiri, jg da- 

Rp. 34.000,—. 
Segera hal ini dilaporkan kepa- 
da jang berwadjib, dan setclah 

| didjalankan pengusutan bahwa 
sebagian telah dapat diketemu- 

Ikan, dari kelebihan pembajaran 
( mandaat jg dibajarkan kepada 
Kantor P.P, sebesar Rp. 9000, — 

kini Daan dapat diketahui ke- 
mana larinja uang tersebut. 

- Belum ada kepastian, apakah 
| ketekoran ini bersifat perbuatan 
tjurang, ataukah kelengahan ad- 
ministrasi, 
terus dilandjutkan. — (Kor), 

17 ORGANISASI KEBUDAJA- 
AN DAPAT BANTUAN 

paten Wonogiri, achir2 ini telah 
| menerima. uang sebesar Rp. 

jaan Jogjakarta sebagai subsidi 
untuk tahun 1956. 

Tudjuan subsidi ini dimaksud- 
kan untuk mengembangkan dan 
menjempurnakan organisasi2 Ke 
budajaan didaerah2. 

| Untuk Kabupaten Wonogiri 
terdapat 17 organisasi Kebuda- 
jaan, meliputi seni Karawitan, 

| seni tari dan seni pedalangan. 
diantaranja 2 terdapat di Kota 
Kabupaten jalah Ikatan Seni Bu 
daja dan Tt Karawitan Mar- 

dilaras” (Kor). 

TIDAK BENAR TJABLEKAN 
Berita tentang terdjadinja 

.tjablekan” seperti jang terdjadi 
Gi Solo achir2 ini. sudah mendjz 

|lar ke daerah Wonogiri. Betapa 
tjepatnja berita ini mereta dan 
meluas, akibat pembitjaraan 
.GETOK TULAR” terutama da- 

ri kaum wanita jang habis ber- 
belandja di pasar2, menjeritakan 
kedjadian2 jang .provokatief” 
ini sehingga menimbulkan kege- 
lisahan dalam masjarakat desa. 

Segera jang berwadjib bertin- 

Gak melakukan penjelidikan, ter 
na berita? tersebut tidak be- 

dan diharapkan penduduk 

! Maan waspada dan tenang. 

MOBIL UNIT BERGERAK 

Tiga hari berturut2, dari tgl. 
»14 sampai 16 bular ini, Mobil 
Unit dari Kesatuan Penerangan 
Mobiel daerah Semarang, Pati, 
Solo akan datang di Wonogiri, 
akan diperuntukkan bagi daerah 
Ketjamatan Pratjimantoro, Giri 

tontro dan Sidohardjo. 
Selain memutar film perdjalan 

an Presiden ke Amerika, akan 
digunakan untuk penerangan 
gerak tjepat mengenai masalah 

Kini sedang dikerdjakan pem- 
bikinan 5 gedung Sekolanan Rak 
jat di Ngadirodjo, Eromoko, Gi- 

riwojo, Giritontro dan Slogohimo 
setjara gotong rojong, jang teh- 

nis dipimpin oleh Pekerdjaan 
Umum Kabupaten Wonogiri. 

Pendirian gedung Sekolah Rak 
jat ini, akan memakan beaja se- 
besar Rp. 150.000.— dan oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten 
Wonogiri untuk memberikan sub 
sidi masing2 sebesar Rp. 30.006. 

Pertengahan tahun ini pembi- 
kinan tersebut akan dapat dise- 

lesaikan. — (Kor), 

RP. 171.700.— UNTUK PEM- 
BANGUNAN DJEMBATAN 
Djawatan Pekerdjaan Umum 

Kabupaten Wonogiri, telah me- 

ngadakan pembikinan dan per- 
baikan djembatan2 dalam dae- 
rah, jaitu djembatan2 Kaligenuk, 
Platar, Bakon masing2 dengan 

beaja Rp. 45.000,—, Rp. 16.000,— 
dpn Rp. 80.000,— : 

Dengan dibangunnja diembat- 

anZ tersebut, hubungan lalu lin- 
tas antara Pratjimantoro dan 
Giriwojo telah lantjar kembali, 

| jang pasti akan membawa kema 
Gjuan2 dalam perekonomian rak 
jat daerah tersebut. — (Kor). 

 BANDJARNEGARA 
D.P.R.D.P.. BERSIDANG 
DPRDP Kabupaten Bandjar- 

negara telah melangsungkan Si- 
dangnja tgl. 7 Djanuari — il 
Djanuari 1957. Diantara 'kepu- 
tusan2 jg diambilnja jalah " 
Mengubah Anggaran Belandja 

th. 1956 dari Rp. 5.694.852 men- 
diadi Rp. 6.227.852, jang akan 
diperguhakan untuk melandjut- 
kan membuat gedung pemerin- 
tahan daerah, perbaikan berat 

djalan2 dan pembangunan2 ge- 
dung Sekolah Rakjat. 

Desak Pemerintah Pusat su- 
paja begroting untuk perbaikan 
djalan2 sebesar Rp. 19,965.000,— 
dapat dikeluarkan sekali gus. 
Sampai sekarang begroting itu 
baru keluar 11, 7. Karena biaja 
inilah maka pembangunan dja- 
lan2 di Bandjarnegara mendjadi 
matjet dan dapat dikatakan ter- 
bengkelai. Bagi djalan2 iang be- 
berapa bulan berselang sudah 
mulai diperbaiki, 
Mendesak Menteri Dalam, Ne- 

geri supaja selekas mungkin me 

ngeluarkan pedoman penetapan 
djabatan jang chusus untuk dae 
rah Swatantra  Bandjarnegara 
untuk dasar penetapan berlaku- 
nja PGPN bagi pegawai Oto- 
noom Bandjarnegara. 

Tuntutan itu akan disampai- 
kan kepada Pemerintah Pusat 
Gan Menteri Dalam Negeri dgn 
perantaragan delegasi, terdiri Sdr 
w, Hadisuparto dan Sdr. Mas- 
ruri Saiforochman. Dalam soal 
ini bertindak selaku penasehat 
Sdr, Rumadi, Kepala P.U.K,   Disamping itu dilakukan pe- 
njumpahan anggauta baru Sdr, 
R. Ahmad Sumadi 

Wilajah Dj teng | 
f WONOGIR 

telah dikembalikan, $ 
tetapi jang Rp, 25.000,— sampai | 

Pengusutan masih | 

| Djawatan Kebudajaan Kabu- 

8000,— dari Djawatan Kebuda- 

DPRD, tan, Jotgalah pembangun | : 
an @ameran 2 (Kor 

5 GEDUNG SEKOLAH 
RAKJAT 

Didirikan gotong 
rojong. 

"KEDAULATAN  RAKJAT" HALAMAN 2 
  

Rusia, se 

ke Rusia Maru-baru mn 

  

, INILAH ELJUSK:N DARI RUSIA, | 
Telah tiba 3 Kemajoran satu pesawat terbang dari Pemerintah 

«ii tanda mata atas kundjungan Presiden Sukarne 

  

USUL PKI — 

SIDANG kelandjutan DPR- 
DP Kotabesar Surakarta Selasa 
15/1 telah dibuka dengan pem- 
mandangan umum babak perta- 
ma selandjutnja disusul peman- 
dangan umum babak kedua me- 
ngenaj usul Suwarno dkk (PKI) 

dan Sahlan Rosjidi (Masjumi) 
disokong Parkindo, maksudnja 
telah kita muat Selasa 15/1 
djuga. 

Pembitjara2 dari fraksi Ma- 
sjumi dan PKI tetap jakni soal 
Sumatera Utara /Tengah perlu 
dibahas dalam sidang DPRDP: 
dalam hubungan itu anggauta 

Suradji (PKI) tegaskan tidak 
tertera dalam UU jang mela- 
rang DPRDP untuk membitjara 

kan soal2 jang diluar kepenting 

an daerah seperti halnja masa- 
lah Sumatera tsb. jang merupa- 
kan masalah jang penting dewa 

sa ini. 
Sementara itu anggauta Su- 

tardjo (Masjumi) a.l. katakan 

.membitjarakannja persoalan itu 

perlu sebagai sumbangan penda- 
pat dan pikiran. dari daerah 
guna  mentjapai 
dsbnja Oleh pembitjara dengan '/ 

pandjang lebar telah dikemuka- 

  

sebagai pengganti Sdr. Moh. Hu 
mam, jang keluar sebagai ang- 
gauta DPRDP karena kesibuk- 
an2 dalam partainja. 

MADIUN 
SEMAUN DI MADIUN 

Bertjeramah tentang 
bank dunia, 

Malam Djum'at jl. cleh sebuah 

parnitya di Madiun telah diada- 
kan tjeramah dikundjungi Ik. 

500 orang. Pembitjara Semaun 
jang didatangkan di Madiun dar' 
Djakarta. Ia menerangkan ten 

tang perdjoangannja selama ini 
dan membentangkan tentang 
ideenja mengenai bark dunia. 

Kn, red), 
sutakh” Semaun' diadakan 

sambutan? a.l. Residen Madiun 
R.M, Sidarto jang menjetudjui 

idee itu. Selesai itu diadakan ta- 
nja djawab. — (Kor). 

TEMANTIN BARU DISAMBAR 
PETIR " 

Djum'at jl. Sarpin umur Ik.   

  dari Masjumi | -— Ant. 

27 th. kawin 29 hari jl. terdapat 
mati dipinggir saluran desa 
Dionggrang, ketj. Karangmodio, 
Madiun, sebagai akibat sambar- 
an petir diwaktu ia mengerdja- 
zan sawahnja dan waktu itu he 
dian lebat. Sebagian tubuhnja 

hangus. — (Kor). . 

TEMANTIN BARU MENG. 
GANTUNG 

mBok Djojomiskun (Lasinein) 
umur Ik. 40 th. baru kawin 2 
bulan jl. telah diketemukan 
menggantung ditempat pemon- 
Cokannja di Kedjuron, D1. Mang 
ga, Madiun. Sebab2nja mbok La 
sinem berbuat senekat itu sedang 
diselidiki jg berwadjib. — (Kor). 

PENDJUAL ROKOK DIBEGAL 
Rusdi umur Ik. 17 th. waktu 

pulang dari djualan rokok dite- 
ngah djalan antara Betjok dan 
Sukowidi, ketj, Karangmodio, 
Madiun, telah dipukul orang di- 
kepalanja begitu rupa hingga ia 
pingsan. Dompet berisi uang ik. 
Rp. 100.— dan 2 pres rokok di- 
bawa, sipemukul. Jang berwadjib 
sedang menjelidikinja. — (Kor). 

PENDJAGA PABRIK BERAS 
TERBUNUH 

Pendjaga pabrik beras Hap 
Ticen Madiun tg. 7 Djan. jl. te- 
lah diketemukan mati ditempat 

pendjagaannja. Menurut penje- 
lidikan ia mendapat luka2 digi- 
toknja dan didekatnja 'terdapat 
sebuah linggis, Sementara itu 
gembok pabrik terdapat rusak. 
Apa disini terdjadi pentjurian 
atau tidak belum diketahui. Jang 
berwadjib sedang menelitinja. 
Si korban 'bernama pak Wir 
umur Ik, 30 tahun meninggalkan 
seorang isteri dan 2 anak — 
(Kor). 

TJILATJAP 
SELAMA 4 HARI MEMBA- 

NGUN 125 RUMAH 

Menurut perwira pers Divisi 
Diponegoro berkat kerdjasama 
antara rakjat dan tentara dide- 
sa Purbajasa daerah ,,Gerakan 
Banteng” Tjilatjap dalam tem" 
po 4 hari sadja telah selesai di- 
bangun 125 buah rumah baru. 
Tidak disebutkan berapa ukuran. 
rumah itu masing2, Rumah2 ter 
sebut dimaksudkan sebagai peng 
ganti lebih kurang 180 rumah 
jang dibakar habis oleh gerom- 
bolan. 

Selain pembangunan perumah 
an rakjat tersebut didaerah tadi 
djuga telah diresmikan pembu- 

kaan sebuah djembatan baru di 
kali Tjileduk. 

Pemerintah daerah kabupaten 
Tjilatjap telah memberi bantuan 
uang Rp, 10.000,— guna melak- 
Sanakan pembangunan2 diatas. 

  

ae ini sudah sering kita muat- 

D.P.R.D.P. 5010: 

Pembitjaraan mengenai soal 
utaraltengah djadi berlarut-larut MASJUMI ,,DIKAWIN - PAKSAKAN''? 

kan rentetan? kedjadian di Su- matera Utara /Pengah serta 
usaha2 jang berwadjib. 
.Anggauta Wignjosumarsono 

(Katolik) dalam pandangan 
umum menjokong: sikap fraksi 
PNI, tidak menghendaki soal2 
diluar kepentingan daerah dibi- 
tjarakan dalam DPRDP. 

Pembitjara kemukakan sela- 
ma 2 hari ini belum djuga ter- 
dapat persesuaian pendapat apa 
kah soal jang diadiukan itu soal 
kedaerahan atau bukan: dan ini 
memang. sukar untuk menentu- 
kannja sebelum per soalannja di- 
bahas. Oleh karenanja untuk 
tidak sampai mengadakan pem- 
bitjaraan2 jang berlarut-larut. 
diserukan agar setiap pengusul 
suka membatasi diri dalam me- 
ngadjukan usulnja. 

Usul PKI-Masjumi ,di- 
kawin-paksakan” ? 

Selesai pemandangan "umum 
babak kedua pembitjaraan2 ma 
sih belum . dapat ' disimpulkan 

penjelesaian Ladanja titik2 pertemuan satu de 
ngan jang lain. Disatu pihak 
fraksi PNI & Katolik tetap tidak 
menghendaki DPRDP djadi sa- 
luran untuk mengemukakan se- 
suatu sikap kepada Pemerintah 
Pusat mengenai persoalan Su- 
matera Utara /Tengah, dilain 
pihak fraksi PKI dan Masjumi 
& Parkindo menghendaki usul2 
mereka itu bisa digoolkan. 

. Sementara itu diwaktu schor- 
sing jang terachir dari pihak 
pengusul2 diadakan usaha untuk 
, mengawin-paksakan” (fraksi 
PNI-Katolik tak mau , ditawar” 
lagi) kedua usul tersebut, agn. 

Suatu perumusan jg pada achir 

sidang dibatjakan, jakni jang 
berbunji (dictumnja): 

1. Mendukung Perintah Hari- 
an Presiden /Panglima Tertinggi 
tg. 25 Desember 1956 dengan 

"kah2 kebidjaksanaan selan- 

5 “dengan harapan untuk 
persatuan suku2 bangsa /golong- 
an serta dihindarkan tindakan2 
jang menimbulkan pertempuran 
garah. 
“2. Supaja Pemerintah perhati 
ia kabutuhan peladjar2 jang 
berasal dari Sumatera jang oleh 
karena  putusnja perhubungan 
mengalami kesulitan2. 

Karena djam telah menundjuk 
kan angka 12.30 sidang selan- 
djutnja diundur sampai hari 
Rebo 16/1 pagi ini. — Kor. 

   

ANGGAUTA DPRDP BARU 
DAN ANGGAUTA PPD 

Sidang DPRDP Kotabesar Su. 
rakarta Senin 14 /1 telah meng- 
esjahkan penerimaan anggauta 
DPRDP baru dari PKI Sunardi, 
sebagai pengganti , anggauta 

Sarto jang mengundurkan dii. 
Djuga sidang telah mengesjah 

kan pengunduran diri anggauta 
PPD dari PNI Mr Sumarno P. 
Wirjanto dan  mengesjahkan 
penggantinja sdr. Suwarso, 
— (Kor). 

Sumatra | 

  

    

  

Panitya Permusjawaratan DPRD Per- 
—. alihan sementara terbentuk 

DPRD Peralihan Daerah Ist. Jogjakarta dibawah pimpinan 

Ketua sdr, Siswosumarto kemarin telah berhasil membentuk 

Panitya Permusjawaratan DPRDP sementara, terdiri dari sdr. 

Siswosumarto (Ketua), Sudijono (PKI), Achid Masdukj (Masju- 

mi), Wiraningrat (PNI), Martosapardjo 
(NU), Darmeojuwono (PIR), HJ. Sumarto (Ktholiek), 
wongso (IPKI), Prodjosuroto (PRN) dan Prodjopramudjo (Par | 
tai Buruh). Susunan ini ditetapkan menurut peraturan  tata-. 

(Gerinda), Djamhari 

tertib jang lama, karena tata-tertib jg baru belum lagi disusun. 
Menurut keputusan sidang kemarin itu Panitya Permusjawara- 

tan DPRDP jang tetap akan dibentuk sesudah peraturan tata- 

tertib baru disjahkan, sedang dalam pertemuan?2nja jang akan | 
datang Ketua Panitya bisa minta hadirnja Wk. Ketua I dan II 
PPRD Peralihan, djika dianggap perlu. 

Pembitjaraan mengenai ma- 

salah Panitya Permusjawaratan 
ini didahului dengan usul su- 

sunan jang diadjukan oleh PKI 
PNI dan NU dan terdiri dari 
Ketua2 fraksi dan Ketua DPRD 

Peralihan beserta Wk. Ketua ! 
dan II DPRD Peralihan Usul) 
susunan dengan tambahan Wk. 
Ketua I dan II in: oleh sidang 
tidak dapat diterima karena su- 
sunan jang demikian itu menim 
bulkan perimbangan suara jang 

berat sebelah, Seperti diketahui, 

menurut Bab III fatsal 10 dari 
Peraturan Tata-tertib, Panitya 
Permusjawaratan DPR terdiri 

dari Ketua2 fraksi dan hanja 

Ketua DPR sebagai Ketua Pa- 

nitya. Tetapi - dengan usul Su- 

sunan jang diadjukan kepada si- 
dang kemarin itu, jaitu dengan 

duduknja Wk. Ketua I dan II 

masing2 dari PKI dan NU, ke- 

dua fraksi ini masing2 akan 
mempunjai 2 suara. 

Setelah diadakan pemandangan 
umum melalui dua babak, maka 

achirnja sidang menerima usul 
H.J. Sumarto jang menghendaki 

supaja sifat Panitya itu hanja 
sementara atas dasar peraturan 

tata-tertib jang sudah ada, se- 
dang Wk. Ketua I dan II bisa 

diminta hadir oleh Ketua djika 

dianggap perlu, jang hasil su- 

sunannja seperti tsb. diatas. 
  

SUMBANGSIH BENTJANA 
ALAM 

Oleh Palang Merah Indonesia 

Tjabang Jogjakarta telah diteri- 
ma sumbangan untuk korban 

bentjana alam, dari : 
Kuasa pendjahit ..De Locomo- 

tief” Lempujangan 16 Jogja Rp. 

50.—, Perhimpunan Mahasiswa 
TAH HSUEH HSUEH SHENG 
HUI Tjb. Jogja Rp. 771.65: Ke- 
luarga Peladjar. S.M.A./ VI-C. 
Negeri Rp” 128,35, Lembaca So- 
sial Desa Bokohardjo Rp 157,—. 

PERTJONTOHAN USAHA 
HYGIENE 

Pada tg. 14 Djanuari jbl. di 
Kepatihan telah dilangsungkan 
timbang terima mengenai usa- 
ha - usaha pertjontohan usa- 

ha hygiene dari Kementerian 
Kesehatan kepada Pemerintah 
Daerah. Timbang terima ini di- 
lakukan oleh waikil dari Kemen- 
terian Kesehatan Dr Sulianti 
selaku Kepala Bagian Keseha- 
tar Masjarakat Desa dan Pen- 

didikan Kesehatan Rakjat ke- 
pada Kepala Daerah Istimewa 
Jogjakarta S.P. Sultan, disak- 

sikan oleh Wk. Kepaia Daerah 
S.P. Paku Alam, anggota2 DPD 
Pera'ihan dan Kepala Dinas Ke- 

sehatan Rakjat Daerah Istime- 

wa Jogjakarta Dr Martohusodo. 

Menurut rentjana Dr Sulianti 
hari Selasa kemarin menerus- 
kan perdialanannja ke Sema- 

rang untuk menindjau usaha2 
pertjontohan usaha hygiene di- 
Gaerah Semarang. 

  

DIBANDINGKAN dengan ta- 

hun 1955 djumlah kedjahatan 
dalam tahun 1956 meningkat 82 
perkara. Banjaknja perkara ke- 

diahatan tertjatat 1393. sedang 
tahun 1955 ada 1311 perkara: 
masing2 dapat diselesaikan 396 
fan 288 perkara. Perintjian 1393 
perkara kedjahatan tahun 1956 
sebagai berikut : 

Kedjahatan terhadap ketertih- 
An umum 5 perkara, pembakar- 
”n 4. lain2 kedjahatan terhadan 
kekuasaan umum 1. memalsu da 
lam surat 1. perkosa bersetubuh 
1, berzina 2,  lain2 kedjahatan 

terhadap kemerdekaan orang 2, 
pembunuhan 3, penganiajaan be 
rat /ringan 32, rampok 23 nen- 

fjurian 1223, pemerasan 12. peng 
gelapan 31, penipuan 17, pena- 

dahan 2, “merusak barang lain 
orang 7, lain? kedjahatan dalam 
ke wadjiban djiabatan 1, dan lain? 
kedjahatan 25. 

Djumlah pelanggaran 158 per- 
kara semuanja telah dapat dise- 
'esaikan, sedangkan pelanggaran 
ekonom? tertjatat 15 perkara 
dan baru dapat diselesaikan 11 
verkara. 

Ketjelakaan lalu-lintas 
menurun. 

Sementara itu ketjelakaan la- 
Ju-lintas tahun 1956 tabrakan 20 
kali dan ketjelakaan 5 kali: djum 
lah korban masing2 ada 17 
orang, seorang diantaranja me- 
ninggal dan 9 lagi menderita lu- 
ka berat /ringan. Sedang tahun 
1955 terdjadi 30 tabrakan dan 3 
ketjelakaan, djumlah korban ma 
sing2 10 orang  diantaranja 9 
mati dan 8 menderita luka be- 
rat /ringan,   Pemilik kendaraan 

meningkat, 

setau dapat dituturkan,   

INILAH KA RANGANJAR : 

— Djumlah: kediahatan naik, ken- 
daraan meningkat 

daripada tahun? jl. djumlah ken 

daraan agak meningkat, Seka-. 
rang tertjatat 15.215 sepeda, 229 
kereta umum, 18 kereta preman, 
591 grobag umum, 19 grobag 

preman, 82 betjak.  Banjaknja 
kendaraan bermotor 25 truck, 
11 bus, 6 mobil, 38 landrover & 
jsep, 6 pic-up, 1 ambulance, 108 

sepeda motor, dan 57 sepeda 
kumbang. 
Pelanggaran lalu-lintas kenda 

raan bermotor 62 perkara. se- 
dang kendaraan tak bermotor 51 
perkara, masing2 telah dapat di: 

selesaikan semuanja. — (Kor). 

MOCHTAR DITJIUM — $ | 
HARIMAU 1 

Mochtar, umur 24 tahun, 4 
mendjadi buruh PU, ketika / 
berada dirumahnja dipasar ! 

| Batang, Palupuh, ketjamat- 5 
jan Tilatang, Kamang, telah 7 
/ Gitjium seekor harimau. Ke ) 
/tika binatang buas itu da- | 
| tang Mochtar sedang mema / 
/sak didapur dan setelah ia | 
( melihat harimau itu dengan 
' ketakutan ia naik kerumah 5 
j nja, Ternjata ia Giikutinja ' 
' sehingga ia achirnja menu- ) 
#bruk sebuah divan. Setelah / 
lia djatuh terlentang  hari- / 5 
/ mau tadi melompatinja, te- ! 
/ tapi 'bukan menerkamnja, 
! melainkan hanja menduduki 
) perutnja. Ia mendjerit ke-j 
! takutan dan tetangga2nja | 
(pada datang. Achirnja sang 
/ harimau melompat dan lari 
( dengan meninggalkan sedi- 
! kit bekas kukunja ditangan 
, kiri Mochtar, karena terte- 

kan waktu Moehtar ditjiam 
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PENGADJIAN PUTRI 
Pengadjian Putri Jogjakarta 

besuk Kemis tgl. 17-1-57 jad. 
akan mengadakan kursus Penga 

djian bertempat dirumah sdr. 
nj. Notohamiprodjo Djil, 
no. 3 Dan diselenggarakan oleh 

ressort Kotabaru (Timur). 

ka djam 10.00 tepat, dengan pem 
bitjara adalah sdr. nj. B. Zuber. 

PARKINDO JOGJA PERTA- 
HANKAN MENTERINJA 
Dewan Pimpinan  Tjabang 

Parkindo Jogjakarta dalam ra- 

patnja ' memutuskan,  supaja 
D.P.P. Parkindo tidak menarik 
menteri2nja “dan menjerahkan 
nasibnja kepada votum Parle- 
rren. Keputusan itu telah dika- 
watkan ke DP.P. Parkindo di 
Djakarta, 

PENANAMAN BERINGIN DI 
HALAMAN ASRI 

Tanggal 15/1 jl. olen ASRI 

telah diadakan penanaman po- 
kon beringin dihalaman gedung 
jang baru, 

Seluruh siswa ASRI menga- 
dakan pawai dari Bintaran me- 

nudju ke Kuntjen dengan mem- 
bawa Pohon Beringin, Selandjut- 

nja oleh RJ. Katamsi selaku di- 

rektur ASRI melakukan upatja- 
ra penanaman, setelah selesai, 

kemudian diadakan selamatan, 
Perlu diketahui, bahwa tepat 

pada waktu penanaman itu dja- 
tuh pada ulang tahun ASRI 
jang ke VII. 

PERKARA BUNUH DI 
MINGGIR 

Keputusan tgl. 22 /1 jad. 

Kemarin Pengadilan Negeri 

di Jogjakarta telah melandjut- 

kan pemeriksaan perkara ter- 
"dakwa.  Hardjosuprapto alias 
Djalalsajuti jang dituduh bu- 
nuh isteri sendiri bernama Su- 
karni dengan mendjerumuskan- 

nja kedalam sungai Progo. Pem 

bela terdakwa, pengatjara R.M. 

Sosrokusumo membuat pembela 

annja, karena salah terdakwa 
kurang terang, maka ia minta 
supaja terdakwa dibebaskan, 

Keputusan Ketua Pengadilan, 

akan diberikan dalam sidang 

tangga" 22 Djanuari jad. 

Rp.1.5 DIUTA DIKELUARKAN 
Lembaga pindjaman 

Kredit tjahanz 

Lembaga Pindiam Kredit tia- 

bang Jogjakarta (dulu Jajasan 
Kredit Daerah), sampai seka- 

rang sudah memberi pindjaman 
kredit kepada pengusaha2 nasi- 
onal sebesar Rp. 1.5 djuta dan 

umumnja kepada pengusaha2 jg 
bekerdja untuk memadjukan 

perindustrian rakjat, pengang- 
kutan dsb. 
Djumlah uang jang diterima 

dari Lembaga Pusat dulu hanja 
Rp. 1.1 djuta, tetapi setelah da- 
pat dilakukan sebagaimana mes- 
tinja. ternjata sudah dapat mem 
berikan pindjaman kepada bebe 
rapa puluh perusahaan. Pindiam 
an diberikan atas dasar .penjeli- 
dikan apakah pemindjam2 tu 
bonafide atau tidak. 

Dalam tahun ini, djika ternia- 
ta lebih banjak pemindjam2nja 
dan uang . dalam kas kurang, 
akan dimadjukan pbindiaman ke 
pada Lembaga Pusat .untuk tam 
bahan. 

. PEMIMPIN GEROMBOLAN 
KERA JG. BERBULU 

, PUTIH 
Dari Bupati Gn. Kidul KRT 

Wiraningrat didapat keterangan 
bahwa 'olehnja sedang di-usaha 
kan untuk diberikan kepada 
Kebun Binatang ,,Gembira. Jo- 

ka” se-ekor kera putih. Mung- 

kin baru kali ini orang mende- 

ngar bahwa didaerah Gunung   
  ' binatang buas tersebut, — / 

4 Ant, 1 
MAN ah Ta Ta MU Ta Ma Ta “Ta 4 “Aa 5 Th pa 0 a A RA Mai TA ah 

Kidul ada terdapat Kera putih. 

Menurut Wiraningrat, kera putih 

itu adalah ,,pemimpin” dari ge- 

rombolan2 kera, tegasnja pada 

tiap2 gerombolan kera ada ter- 

dapat se-ekor kera putih jang 

mendjadi pemimpinnja. Jg lebih 

menarik, menurut keterangan 

penduduk didaerah jang banjak 

keranja, kera-putih itu tidak 

mengganggu tanaman atau 

| penduduk, Kalau mereka hen- 

dak merusak tanaman kaum 
tani “apabila diketahui oleh 
orang jang mempunjai pekarang 

an dan menjuruh mereka pergi 
maka kera-putih itu jalu ,.mem- 
perintahkan” djuga pada kera2 
lainnja untuk meninggalkan pe- 
karangan itu. 

Meski orang tidak mengang- 
gap bahwa kera-putih itu seba- 
gai suatu binatang jang ,Sutji” 

tetapi pada  umumnja orang 
djuga tidak berani mengganggu 
atau menangkap kera-puitih itu. 

Tetapi menurut KRT Wiraning- 
rat, olehnja sedang di-usahakan 

agar satus waktu kera-putih 
itu bisa ditangkap dan akan di- 
serahkan kepada kebun binatang 
Gembira Loka”. - (Cor Sin Po), 

SALURAN 

Honggo- | 

Bedog | 

Seperti biasa Pengadjian dibu 

Apa & dimana? 
1 Sidang pleno DPRD Pera- 
lihan Daerah Istimewa Jogja- 

karta di djl, Malieboro djam 

10.00 meneruskan atjara tgl. 

Pasya-1951. 
  

sKALIBAWANG” 
| MASUK PLAN 5 TAHUN, 

|. Saluran air raksasa ,,Kaliba 

wang” jang mengambil air dari 
sungaj Progo untuk mengairj da 
erah Kulon Progo, oleh Peme 

rintah Daerah dimasukkan dlm 
plan 5 tahun pembangunan peng 
airan, dengan maksud untuk me 

lantjarkan usaha itu. 
Dewasa ini saluran itu pan- 

dyangnja sudah 10 KM dan meng 
gunakan beaja beberapa djuta 
rupijah disampingnja gotong-ro- 
jong penduduk. Pandjang selu- 
yuh saluran nanti akan meliputi 

36 KM tetapi untuk pekerdjaan 
selandjutnja tidak akan menga- 

lami kesukaran2, karena sungai 
Kalipapah akan didjadikan pu- 
sat saluran dari saluran Kali- 
bawang ini. 

SEKSI? DPD PERALIHAN 
TERSUSUN 

Senin malam jg lalu digedung 
Wilis Kepatihan dalam upatjara 
timbang terima dengan DPD Ist. 
Jogjakarta, dibawah pimpinan 
Kepala Daerah Ist. Jogjakarta 
S.P, Sultan selaku Ketua, DPD 
Peralihan telah berhasil menju- 

sun seksi2nja, jaitu Seksi I Pe- 
merintahan Umum dipegang Ge 

rinda (P. Surjodiningrat), Seksi 
II Sosial dan PPK oleh Masjumi 
(Hammam Hasjim), Seksi III 
Perburuhan / Pertanian / Kehe- 
wanan oleh PKI (Sutrisno), Sek 
si IV Keuangan oleh PNI (Su- 
narjohadi) dan Seksi V Peker- 
djaan Umum oleh NU (Irsaad). 

Kabarnja sebelum diadjukan ke 
pada Kepala Daerah, susunan 
itu telah disetudjui bulat dalam 
pertemuannja informil ke-5 ang 
gota DPD Peralihan jg diadakan 

setelah selesai penjumpahan atas 
mereka Senin siang jl. digedung 
DPRD. Sebelum susunan itu di- 
sjahkan oleh Kepala Daeran, 
maka menurut sdr, Hammam 
Hasjim Kepala Daerah menja- 
rankan supaja Keuangan dipe- 
gang oleh Masjumi tetapi Masju 
mi lebih suka memegang Sosial 
dan PPK, karena menurut per- 
setudjuan dalam pertemuan in- 

formil ke-5 anggota tsb. porto- 
“olio itu telah diserahkan kepa- 
da PNI. Oleh sebab itu susunan | 
tsb. diatas disjahkan pula oleh 
Yepala Daerah Ist. Jogjakarta 
S.P. Sultan selaku Ketua DPD 
Peralihan. 

10 KAPTEN DJADI MAJOR 

10 Perwira menengah dalam 
wilajah S.T. 13/RI 13 tingkat 
kapten telah diangkat mendjadi 

"u dilakukan oleh Panglima T. 
T, IV. Major2 baru itu ialah Sue 
bagjo Kepala Sie III Staf R.I 
'3, Havik Sujono Kepala Sie II 
taf RI 13, R.M.S. Hardjokusu 
mo Kepala Sie V, S. Rachmad 
Komd K.M.K Jogjakarta, Su- 
djono Komd. K.M.K. Magelang, 
Sudiro Kmd. Bn 436, Jasir Kmd 
Bn 437, Sutanto Kmd, Bn. 438, 
Marjono Wakil Kmd Bn 438 dan 
Tugiran Kmd P.D.M. Purwore- 
djo. 

BARANG? TEMUAN 

Kantor Seksi II Polisi. telah 
menerima penjerahan dari bebz 
rapa pelapor barang2. temuan 

berupa : 

Idjazah S.M.A. /B Negeri Su- 
rakarta tahun 1953 No. 07273 
milik Sdr, Slamet, Mahasiswa 
UGM. Fak. Paedagogik Jogja- 
karta, 13 helai surat2, 2 pas fo- 

to, dan 1 Materai Rp. 3,00: di- 
temukan dihalaman Setasiun Tu 
gu Jogjakarta. 

1 Ikat pinggang dinas T.N.I. 
Gan 1 tempat kelewang, ditemu- 
kan di Alun2 utara Jogjakarta 

1. Tas plastik berisi 2 potong 
kain sarakia, dan 1 handuk ke- 
tjil ditemukan di Djl. Dagen 
Jogjakarta. 

1 Dompet kulit warna tjoklat, 
berisi: 2 helai Surat gadai, 3 he- 

lai surat pembelian perhiasan, 
1 bungkus djarum, dan 6 helai 
foto, ditemukan diparit Djl. eh 
srowidjajan Jogjakarta 

1 Tempat katja-mata rayban, 
ditemukan di Djl. Balapan Jogja 
karta. 

Barang2 temuan tersebut kini 
disimpan dikantor Polisi Seksi 
II di Balapan Jogjakarta. Jang 

kehilangan supaja datang di kan 
tor Polisi tersebut untuk meng- 
ambilnja dengan memberikan ke 
terangan seperlunja, 

Nonton ea? : 
SOBOHARSONO: AA . Town 

Like Alice”, Virginia Mc- 
Kenna, 
SENI SONO : ,.Lady Codiva”, 

George Nader, 
REX : ,Artist and. Models”, 

Dean Martin. 
INDRA : ..The Human Comedy” 

Mickey Roony. 
LUKOR : ,Fareb”, film India, 
KAHAJU : Lady Codiva”, 

Maureen O'Hara 
KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 

Roro Mendut”, (Babad Ma- 
taram). 

10orbe 
SRIKATON : ,Gul Bahar”, 

Bhagwan. 
DHADY : ,,/The Leather Saint”, 

John Derek. 
INDRA. : ,/Indian Fighter”, 

Kirk Douglas, 
BIOS SRIWEDARI : ,A Man 

Alone”, Ray Milland. 
STAR : ,Glass Slipper”, Lislie 

Carori. 
U.P.: ,Divided Heart”, 

der Knox. 

W.O, SRIWEDARI : 
'Pregiwati”. 

RK DAUN 
ROXY : Shot. Gum”, 

Alexan- 

,Pregiwo-   RIO: ,,80 Big”, 

inajor,: Upatjara: pengangkatan
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tinggen, Jogja) tulis: 
bung tantangan apa Berabe be- 

. #jonto buat kabinet. Eh ... 
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    Na Ngatidjo Ostunjah Pe- 
sh Berhu- 

rani resepsi pakai tjelana drili 

dan badju kaos, saja sanggup 
mewakili Berabe. Eh... ita 
kalau Berabe tidak berani. Tapi 
ja tidak pakai kemedja lengan | 
pandjang, supaja otot2 dan 
sepir?2 saja tidak kelihatan ! 

Usul Berabe: Ajuh bersama- 
sama resepsi pakai drill. Untuk 
»Sopannja” jang pakai djas ... 
tapi drill. 

sx at 

Selandjutnja Bung Ngatidjo 
tulis: Kesederhanaan bisa djadi 

biar 
kabinet larang orang bermewah- 
mewah. Wakil? kita diparlemen 
— eh... jang kita ,,pilih” — 
biar ikut sederhana, Ka- 

binet Wilopo dulu batasi 
luxe-artikelen. Kabinet sekarang 
biar memperluas larangan itu ! 

Usul Berabe: Tjoba Bung 
Ngatidjo propaganda bikin Club 
Drill. Sri Sultan jang selalu se- 
derhana kita minta djadi pe- 
lindung ! Lain hari kita baris di 
Malioboro pakaj drill ! Tanggung 

gagah ! 

  

KHOUW KIM ENG DITAHAN 
PIHAK BERWADJIB 

Tersangkut perbuatan? 
pelanggaran? 

Khouw Kim Eng, Direktur 

N.V. , Libra” Djakarta seperti 
diketahui masih dalam proses 
pemeriksaan pengadilan karena 

dituduh tersangkut dalam ketju 

rangan kompensasi Hongkong, 
kembali telah berurusan dengan 

pihak berwadjib untuk suatu per 

soalan jang dewasa inj masih 

dalam penjelidikan . 
Penahanan atas diri Khouw 

Kim Eng itu dilakukan CPM 

atas perintah KMKB Djakarta. 

— Ant. 

  

MAMIE, EKBERG DAN 

GRETA GARBO 

Wanita? jang paling bu- 

ruk berpakaian ? 

Sebuah suratkabar Inggeris 

telah menggolongkan Mamie Ei- 

senhower, Anita Ekberg dan 

Greta Garbo diantara 10 orang 

wanita jang paling buruk berpa- 

kaian didunia. 
Anne Scott James, Mn 

i ruangan wanita didalam 

Pns Sunday Express”, te 

lah menjebut nj. Eisenhower, Nn. 

Ekberg dan Nn. Garbo didalam 

daftarnja bersama-sama dengan 

wenita2 sosialis. Inggeris. Nj. 

Walter Nell. Nj. Gerald Ledge, 

Lady Docker, anggota parlemen 

Edith Summerskill, 

Nancy Spain, bintang keftjil umur 

belasan tahun Jeannette Scott 
denmarchioness of Dufferin. 

Seperti ,,anak ketjil” 
Berkata Sunday Express, bah- 

wa Nj. Eisenhower tergolong wa 
nita jang berpakaian seperti 

anak ketjil”. Berkata Express, 
bahwa suara jang besar. topi ke 

tjil, djaket dan rok jang biasa di 

pakai oleh Mamie Eisenhower 
lebih tjotjok bagi seorang gadis 

sekolah daripada bagi seorang 
njonja presiden. 

Express berpendapat, bahwa 

pakaian berwarna kulit matjam 
tutul adalah pilihan jang djelek. 
bagi seseorang wanita tanpa pu- 
nja badan gadis model. 

Rambut tak sehat. 
Dikatakan, bahwa nona Garbo 

adalah salah seorang diantara 
wanita2 jang sangat tjantik didu 
nia, tetapi nampaknja merupa- 

kan salah seorang diantara jang 
paling djelek. 
Rambut jg tidak sehat, katja- 

mata hitam, tak bersarung ta- 
ngan ketidak-teraturan dan ta- 

ngan penuh barang2 jg dibawa, 

adalah tjara Garbo, kata Ex- 
press, 5 

Pakaian ketat. 

. Suratkabar itu mengukur Ani- 
ta Ekberg dari pakaiannja jang 
sangat sempit rapat sekali pada 

kulit, ketika menghadap ratu 
“Elizabeth II pada pertundjukan 
pilem diistana musim gugur 31. 

Pakaian itu begitu ketat, se- 
hingga ia tidak dapat memberi 
hormat kepada ratu, demikian 
Express, jang selandjutnja me- 
njatakan bahwa tidak tjotjok sa 

ma sekali dan bukanlah pakaian 
jang demikian untuk peristiwa 

resmi seperti itu (menemui 

ratu). g 
  

Karena penjakit kanker : 

HUMPHREY BOGRAT ME- 
NINGGAL DUNIA 
Nj. Bograt minta segala 
sumbangan  dikasihkan 
pada Perhimpunan Kan- 
ker A.S. 

Bintang film Humphrey Bo- 
gsrt Senen jl. telah meninggal 
dunia karena penjakit kanker. 

Isterinja Lauren Bacall jang 
seperti diketahui djuga seorang 
pemain film jang terkenal, 
disampingnja ketika ja mening- 
gal. Bogart, 

ada 

fiim dan pemenang Academi 
Award”, meninggal dirumahnja 
di Holmby Hills dekat Hollv- 

| wood dimana ia sedang beristira 
|hat sesudah ia dalam bulan jl. 
dirawat dalam rumah sakit ka- 
rena menderita sakit disebabkan 
oleh djaringan bekas luka jang 

timbul 
operasi kanker kerongkongan se. 
tahun ji. Dr Maynard Brandsma 
jang merawat Bogart menerang- 
kar bahwa Bogart pingsan se- 
'diak hari Minggu pagi jl. dan 
pada hari Senen pagi menarik 
nafas pandjang dan kemudian 
meninggal. Brandsma djuga me 
nerangkan bahwa Bogart mening 
gal karena penjakit carcinoma 

jaitu djenis kanker jang banjak 
terdapat. Isteri Bogart sementa- 
ra itu mengatakan hendaknja 

djangan mengirim karangan2 bu 
nga ke pemakaman Bogart jang 

akan diadakan pada hari Selasa 

kemarin, tetapi hendaknja mem- 
berikan sumbangan2 kepada Per 
himpunan Kanker ALS. Reuter 
dalam pada itu menerangkan 
bahwa Bogart jang meninggal 
dunia dalam umur 56 tahun dan 
terkenal terutama oleh film2 
Casablanca” dan ,,Arican @u- 
een” sebagai tukang pukul, telah 
dicperasi dalam bulan Maret ta- 
hun jl. untuk menghilangkan 
pertumbuhan kanker dalam sa- 

| Jaran pentjernaannja jang terda- 

BERABE pat dari kerongkongan sampai 
perut. Dalam bulan November jl. 
ia dirawat lagi dalam rumah sa- 
kk karena menderita sakit aki- 
bat pembedahan tsb. Film Bo- 
gart jang terachir ialah ,,The 
Harder They Fall” Lauren Ba- 
coal ialah isterinja ke-4, 

belumnja ia telah kawin dengan 
pemain2 film Helen Monken, 
Mary Phillips dan May Methot. 

RABU 16 DJANUARI 1957 

JOGJAKARTA 
42,22 — 95,2 dan 127,6 M 

13.10 Barisan biduanita kita: 
11410 Kerontjonz Siang : 17.00 
Taman Kepanduan oleh K. 
BI. 17.40 Hidangan Kwintet Har 
ry, 18.15 Ruangan Keradjinan: 
18.30 Peladjaran Lagu Djawa: 
18.37 Adzan Maghrib: 19.15 Pen. 
Politia untuk Rakjat: 19.40 Dwi 
Gitar Bagong dkk.: 20.30 Lagu2 
Malaya oleh O.M. Dendang Ke- 
lana: 21.15 Ruangan Djapendi 
Jogjakarta: 21.30 Malam Mana- 
suka untuk Angk. Perang oleh 
ORJ. 

SURAKARTA 
41,38 — 62,56 — 90,7 123 M 
13.10 Klenegan dari Puro M. 

N.: 17.00 Dunia anak2: 18.15 
Kontak dengan pendengar: 20. 
30 Lagu2 Sumatra oleh Rajuan: 
21.20 Aneka warna oleh R.O.S: 
22.15 Klenengan gadon oleh Kri 
Gopradongo. 

SEMARANG 
92,05 — 120,48 M 

13.15 Orkes Ballroom Victor   
pengarang | 

Silvester, 14.10 .Rumpakan ki 
Dalang: 17.30 Dunia Anak2: 
18.15 Dari Lautan Teduh oleh: 
Suara Nusantara, 19.15 Pene- 
rangan Politik untuk rakjat: 19. 
30. Tepatkah —.... ? 20.30 
Indonesia Menjanji: 21.00 Ru- 
djak Uleg Semarang: 21.15 Kron 
tiong Malam, oleh: O.K. Rajuan 
Timur: 22.15 Larasmadya dise- 
ling Motjopat. 

SIARAN NUSANTARA II 
20.00 Santiswaran (Jz). 
20.30 Hidangan R.O.S. (Slo). 
21.00 Petilan Topeng Madura 

(dj) 

KAMIS 17 DJANUARI 1957 
JOGJAKARTA 

42,22 — 95,2 dan 127 M 

13.45 Irama tango: 14.10 Hi- 
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KEHILANGAN :   
: Buku Tjatatan — Handieiding 
Peladjaran S.M.A. — S.G.A. dan 
Buku? Is'amologie — Religi aN. 

Pada hari Saptu tg. 12-1-57 
dj. 7 pagi2 antara Aloon? Sela- 

tan — Ngasem, Gerdjen, Malio- 

boro — Djetis. 

IMAM SUHADI 
Langenastran lor No. 3B 

Jogjakarta. 

Disediakan hadiah sepantasnja. 
La AA 

— MASUK DIAKAL — 
Karena ongkos jang ringan 

serta pengalaman jg. lama, ma- 

ka dapat mendjua! harga djauh 

lebih murah dari harga umum, 

Zonder atau dgn. Recept Dok- 

ter Mata, Sedia semua ukuran. 

NAUFAL — Kauman 294, 
(Belakang Mesdjid) — Jogja. 

nesia Raya,   
seorang veteran ' 

/ 
' 
/ 
/ 
/ 
/ 
' 
' 
' 

! langganan baru. 
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/ 
/ 
/ 
5 

/ 
/ 
/ 

sesudah ja mendjalani 

an Se- 
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| dangan Siang oleh Tunas Kasih: 
17.00 ,,Marj . Bergembira” de- 
ngan Kanak2 GSRM, 18.00 Pe- 
ngadjian Al @ur' an: 18.15 ,,Un- 
tuk Keselamatan Umum, 18.37 
Adzan Maghrib: 18.30 Lagu2 
Tionghoa Modern: 19.15 Tn 
an Mingguan Ekonomi, 
'Lagu2 Extra oleh O.K, Darus 
gam, 20:30 ,,Siapa Tahu” ?!?!: 
21.15 Siaran Tritunggal. 

SURAKARTA 
“41,38 — 90,7 123 M 

13.40 Hidangan OSD dan OR 
J: 14.10 Hiburan siang oleh O.K. 
Rajuan Muda: 17.00 Ruangan pe | 
muda-pemudi: 17.50 Irama Indo 
nesia oleh Tangkai Seruni: 18.15 
Pengadjian Al @ur'an: 18.30 Ra- 

" KEDAULATAN RAKJAT" 
in 

juan petang oleh O.K. Tjepaka 
Putih: 19.30 Imbauan malam: 
19.45 Mimbar Islam, 20.30 Ira- 

21.20 Siaran tritunggal. 

SEMARANG 
92,05 — 120,43 M 

| Radio Orkes Surakarta: 

' Dongengan Anak2: 18.15 Hibur- 
an Sendja: 19.30 Carry dan Ka- 

wan2nja, 20.30 Krontjong Ma- 

| tunggal. 
SIARAN NUSANTARA nu 

20.00 Hidangan Trio (Jo). 
20.30 Klenengan Malam (Slo). 
21.00 Hiburan Malam (Bdg). 

  

Ma seriosa oleh Gema Seriosa: |4 

13.15 Trio Nina Kirana: 14.10 18 
17.00 

| lam o'eh: O.K. Irama Sari: 21.00” 
| Mimbar Islam, 21.15 Siaran Tri- 5 

  

- BARU TERIMA: 

THE ROSE TATTOO 

MAY dhb. -nja. 3 

  Mintalah catalogus !!! 

PIRINGAN HITAM BARU. 
— Lita Rosa 

THEME FROM ,,PIC NIC” — Columbia Pictures orchestra. 
| FAREWELL, S0 LONG, GOODBYE — Bill Haley. 

LULLABY OF BIRDLAND — Ella Fitzgerald. 

DING DONG — Freddy Bell and the bellboys. 

SERENADE / GOLDEN TRUMPET — Eddy Calvert. 

dan LONGPLAY? BARU matjam? lagu populer dgn, 
, orkes PEREZ PRADO — RALPH MARTERIE — BILLY 

NE PON 

TOKO KEL BINI TUGU TT Li 79 JOGJA TILP-185 

  

Stock lama didjual mulai dengar 

belas rupiah), Longptay 10” 

  

harga Rp. 15— (lima- 

Rp. 160,— dan 12” Rn, 220,—.   Ni 

| 
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Dr, 

Rp. 
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Telah datang lagi 
A. LYSEN: 

Individu dan Masjarakat 
Ongkos kirim 15”, 

17.50 

Toko Buku ,,K.R." 
TUGU 42 —- JOGJA. 

PONTJOL 9 — MAGELANG. 
TAN LL TR EL RL LL ML 

TEA NAAM LA AAL AA 

Untuk laki2 

  

bekerdja. 

Juar biasa, baik untuk laki2 

ini pil. 

Membaguskan rambut, bikin 

hilangkan tetombe jang bisa 

  
KAMINIA FACE CREAM 

djika pakai 

    

  

  

PIL WASIR 

dimakan sama dengan pakai 

sembuh penjakit. 

Untuk bikin ketjil wasir 

(Tambah ongkos kirim 15X. 

Pusat Pendjual : 

DJAKARTA : 
BANDUNG Dj. 

Agen -agen : 

JOGJAKARTA : Toko Solo 
Obat Eng 
Obat Eng 

Djl. 

Malioboro 

SOLO z 
5 MAGELANG : 

) SEMARANG : 
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Indonesia Raya 
BERITA2 HANGAT ! 

Harga langganan per bulan Rp. 18,— (delapan belas rupiah) termasuk Nan Indo- 

. Tjatatkan pada Agen baru : 

SA AAA NA EA TA AM EA LA 

ESL SSSLIS SSS SELSGGGS OGAN SLS 

  

- Batja : 

Apa-Siapa: MOCHTAR LUBIS 
. dalam Ne PAGI No. 43 (20 Djanuari 1957) 

CPI    FE GOGG GCG GESSSLSSSSSSSLSSSSSSSSLSSSLLSSILSSLSSISISSLISII 

PIL SPECIAL 

lau makan ini pil dapat tenaga baru. Tam- 

bah darah dan sumsum dan kuatkan semua 

urat2. Bikin nafsu bekerdja lebih besar 
dan baik sekali 

Bikin badan gemuk dan kuat 

kuatan dari masa muda bisa dapat kembali djika makan 

KAMINIA TONIC HAIR OIL 
Obat kriting rambut. 

tok dan kuatkan akar-akar rambut. 

bikin homba laut dan lebih hitam rambut. 

sekali untuk wanita jang baru bersalin, supaja ta- 
han djatoh rambut. Orang jang sering sakit kepala 

atau baru baik dari sakit panas, djikalau pake ini 

obat bisa berasa enteng dan djanzgan sampai lekas 

rambut djadi putih, kalau masih muda umurnja, atau botak. 

KAMINIA FACE CREAM 
Utk. menghilangkan noda2 dimuka Kulit ' 
mendjadi kelihatan sangat tjantik dan muda 

hi-ang dan wiru2, (rimpel) didekat mata dan 
lain tempat, djuga sembuhkan djerawat dan 
lain penjakit kulit. Bisa dipakai 
pergian dengan pakai bedak. 

Utk. berhentikan keluar darah lantaran sakit Wasir baikan 
sakit2 dan kurang atau keras buang 

SALP WASIR ISTIMEWA 

Obat2 dapat dikirim, sesudah terima uang dengan 

TABIB MAWN 
Djl. Raya Djatinegara Barat 20. 

Tamblong 40 — Telp. 4941. 
Djuga dapat dibeli disemua toko2 Obat diseluruh Indonesia 

Tek An Tong Patjinan 81, Warung Muljo 
Judonegaran 17, 

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

7 Djohar, Toko Obat A.A. Gang Pinggir 9. 

Indonesia Raya 
KUPASAN2 BERALASAN & TEPAT ! 

Mereka jang tidak terima Indonesia Raya sedjak tgl. 1 Desember 1956, karena agen di 
Jogja berhenti, dapat mentjatatkan namanja mulai sekarang. Demikian djuga jang mau 

jang tidak ada tenaga, djika- 

untuk orang jang malas 

   
jang suka berolah raga, Ke- 

  

   Harga Rp. 35,— 

lebih tebal tahan ron- 

Lama - lama 
Djuga 

botakan kepala, baik 

Harga Rp. 35,— t 

ini Salp kekeringan kulit 

untuk be- 

Harga Rp. 35,— 

ISTIMEWA 

air. Djikalau ini pil 
Salp “Wasirnja bisa lekas 

Harga Rp. 35,— 

Harga Rp. Ta 

PAS. 

Sosrowidjajan No. 5, 
Tay Ho Patjinan 58, 

Njan Ho Patjinan 75, 

Toko 
Toko 

Toko 

Toko Junior Djl. 
98. 

AA NA 

SANA 

DRIJODIPURWO. 
Mangkusuman Gk. 6 184 

Jogjakarta. 
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! INDRA MULAI PAGI INI DJAM 10. 
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B""EHUMAN CON Ta MEby 
RANK 

JAMES CRAIG - Nan AGAN FAY BAINTER RAY COLLINS - VAN JOHNSON - DONNA REED 3 
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JACK JENKINS - DOROIHY MORRIS - "JOHN CRAVEN ANN AYARS - MARY NASH - HENRY O'NEILL ama 17
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Pruduces 2nd Direrad By 
RENCE BROWN 

Aa kaan Fia3 2g omar Emtabrook Metro-Goldmya Mayer Pagi 

4 
Ka
li
 

M
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"Sandiwara Manusia" 
Pesan tempat /Vrijkaarten djam 11 — 12 siang. 

LELE ESLLLSSLLIASSLSSLLS 

SNI AN LM LL LL LL AL LN 

MENGUTJAPKAN — TERIMA KASIH. 
Kepada : Sdr. Djojosumarto, Sdr, Lurah Martigading, 

Sdr. Panewu Sanden Bantul dan para pegawainja, kami 
menjatakan terima kasih atas kedjudjuran hati Saudara 

jang telah suka mengembalikan arlodji tangan kami jang 

telah hilang (djatuh) di Dj. Petjinan Jk. 

R. GATOT MANGKOEPRADJA 
Djl. Purwanggan 17, Jogja. 
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PENGUMUMAN 
SURAT PERMOHONAN MEMBELI BERAS J.U. B. M. 
untuk bulan Djanvari 1957 bagi : 

a. luar Kota selambat - lambatnja tanggal 2 25 Djanuari 
'1957 harus sudah diterima di Kantor Djawatan 
Perekonomian (Djawatan K.P.P.K.) Daerah Istime- 
wa Jogjakarta, di Dji. Kusumanegara Jogjakarta : 

sedang 

b. untuk dalam Kota, menunggu kabar. 

Matjam beras SIAM. 
Harga pembelian Rp, 265,— per gwintal franko gudang 
grossier. 
Harga pendjualan Rp. 2,85 per kg. diwarung? pengetjer. 

Jogjakarta, 15 Djanuari 1957. 

Djawatan Perekonomian (Djawatan K.P.P.K.). 
Daerah Istimewa Jogjakarta 

Bagian Umum, 

Kepala 

(KUSUMOHARDJO).     
    

    

   

  

    

  

   
   

  

    

  

   
    

Beng tan 
Pep Uda 
PETELLIEIn Ao SEMANGAT.. 
BIT Uje EN 

KUN Kanya 
::MADE IN ENGLAND 

Radja Obat Kuat GOLES KIDNEYING TABLETS untuk 
Lelaki dan GOLES SISTERING TABLETS untuk Wanita. 
Mengandung bahan2 jang terpilih minerale dan tetumbuhan 

jang dapat melantjarkan utama pertumbuhannja anggauta 

manusia. Pembikinan didasarkan atas penjelidikan2 jang 

paiing teliti oleh Factory London, jang telah terkenal di- 
seluruh Dunia. Obat ini, tjepat berhasilnja membantu usaha 
darah baru, membantu anggauta2 djadi baru. GOLES KID- 
NEYING TABLETS, membangunkan fikiran jang telah le- 
mah, memperbesarkan tenaga dan semangat. jang telah 
kendor, memperkuat Gegindjel, Otak, Djantung, Pinggang 
dan tubuh2 seperti : Rambut rontok, malas kerdja, ta' naf- 
su makan, Pekas tjape, susah daja kemauannja, akan mus- 
tadjah obat ini bekerdja. Wanita2 lebih wadjib dari Lelaki, 
karena Wanita sebagai TIANG Rumah-Tangga, OBAT 
UNTUK WANITA. Radja : GOLES SISTERING TA- 
BLETS. Obat ini langsung masuk dalam badan anggauta, 
menentukan datang-bulan, mentjotjokkan dan menentukan 
itu. TANGGUNG MUSTADJAB OBAT INI BEKERDJA. 

Goles Coughing Tablets 
(OBAT BATUK) 

Batuk ada kalanja suatu penjakit berbahaja. Lekas mema- 
kai ini, tanggung hilang dengan segera penjakit batuk itu. 

Goles Rheuming Tablets 
(OBAT BRHEUMATIEK) 

Penjakit Entjok, sangat mengganggu kesehatan badan, 
karena ja bisa merebak keseluruh badan, Obat ini Mustadjab. 

Goles Externaling 
(OBAT SPECIAL) 

Istimewa untuk Lelaki jang merasa ketjewa. Oleh karena 
lemah-lesu tidak berdaja. 

AGEN: 

TEK AN TONG, Patjinan 81 — 

. 

Jogjakarta, 

ENG NJAN HO, Patjinan 75 — Jogjakarta, 
BISA DAPAT BELI DIANTER& TOKO OBAT SELURUH 
IN Dek No.8 TA:   
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INNA  LILLAHI WAINNA ILAIHI RODJI'UN 
Turut menjatakan berdukatjita atas wafatnja : 

R. Aj. MIDARSIH (92 th.) 
pada tgl. 15 Januari 1957 di Djalan Tandjung 7 Dk. 

a.n. Keluarga 
PERSATUAN PENTJAK INDONESIA 

    
PERPI) 

g Nataram. Tja 

DJAM : 

| Film INDIA 
Teks 
INDONESIA 

(Untuk ITTK. 
keatas 

nan 
Mengharu- 

kan 

810 - 17-19 - 21. 

AR Suatu Drama 

HALAMAN 3 
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MULAI HARI INI! 
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"SENI SONO" 
DSA IG ma KU to Mi — IL. 

  

     
   

TOR THATCHER 
EDUARD FRANI ARIHUI 

W 
A UNIVERSAL ANE 

  

    

  

»RAHAJU" 
DJAM: 10.30 —17.30 

19.30 — 21.30 

Persembahan Istimewa 

untuk MINGGU ini. 

Hap aan Tersebutlah dalam SE- 

DJARAH, seorang puteri bang- 

sawan terhukum dengan amat 

memalukan 

Tapi siapa jany tahu bahwa hal 

itu kuasa menghentikan pepe- 

POT GAY Se me ana 2 

Teks INDONESIA — (7 TH. 

Agar tidak terlambat, gunakanlah Voorvk /Pst dj. 11 — 12. 
en / 
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Satu2nja obat kuat untuk kelemahan otak, urat2 sjaraf, 
dj mtung dan buah pinggang Paling Mandjur untuk lemah 

perut, makanan tidak hantjur betul, perut kembung masuk 
argin, djantung berdebar, kaki-tangan dingin, kesemutan, 

sakit pinggang, kentjing manis badan suka sakit2 tjapai, 

lemas, pendek napas, pusing, suka marah2 djengkel hati dan 
kusut pikiran , suka lupa, kekuatan penghafal kurang, ku- 

rang semangat kerdja dan lain sebagainja. 
Harga per doos ........ 

POTENSOL 
Untuk lelaki jang merasa lesu (keterangan lebih 
djelas dim. doos atau boleh minta dari pendjual). 

Harga per doos 

(Eaidz) @ area 
PREGNOL 

"nac.comocorwannanak Oosnooeroovesosoosoe » 

Ba Pa Sa naya nana KUN Rp. 30,— 
SEXALIN untuk wanita jang sakit bulanan 

2010 panovncosonesanenssenopan0a . 

APHRODIN externol . Sana ah Nan AN anne KENA Nenen mon Pe NU 

  

TT TI 
DC POMADE 

Untuk menghitamkan rambut 
putih, Bukan haarverf tapi ha- 
nja POMADE biasa 4 Rp. 
GONOCIDAL membersihkan sa- 

luran kentjing  membasmikan 
kutu-kutu penjakit Rp. 25,—. 

Dapat dibelk ditiap Toko 

TIONGHOA dimana - mana, 

CD ,PHARMA" Ltd, 

Djl. Ternate No, 12, Bandung. 

Djl. Pintu Air No. 24, Djakarta. 

DC CREAM 
Tanggung menghilangkan tan- 
da2 hitam, djerawat, kukul dan 
panu. Beri tjahaja dan membi- 

kin tjantik paras mukanja. 

Per doos Rp. 15,— 

NO - HAIR CREAM 
Tjepat menghilangkan ram- 

but dan tidak berbahaja dan 
gampang dipake. 

Per doos 

...c.om.ow. 

Untuk menghilangkan rambut 
putih Tanggung tidak LUNTUR 
dan kwalitetnja istimewa. 

Per doos ......... Rp. 10,— 
Rp. 15,— Rp. 25,— 

30,— 

Obat 

  

MO 
AGEN? di DJAWA TENGAH : 

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

Tugu Kulon 

Malioboro Jogjakarta: Toko Obat Hok An, 
Djl. Raya Magelang, Toko Obat Junon, Djil. Slamet 
Ryadi 162 Timuran, Sport & Watch Store, muka pasar 
Slompretan Solo: Toko Obat Eng Tay Hoo, Eng Djien 
Hoo dan Tek Sing Tong, 

TA TA TA TA TA TA Ta Ma LT TA SA MA AA PA MA MA ML 8 MN TA MA TA LA LA Maya dls 

Idain 7 Djuli 1956 No, U, 11478/M. 
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| dengan jg ke4?). : 
ngannja pemain2 jg 3 lagi ada | 
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DENGAN KARTU MANA 

untuk penentang 
In permainan 

PERMAINAN AKAN DI 
 MULAI, BILAMAN ADIMULAINJA DGN. WARNA 

PENDEK (KARTU '3 ATAU LEBIH PENDEK). 
BILAMANA warna itu dou 

bleton (kartu 2), haruslah dimu- 
lai dengan kartu tertinggi. Dju- 
ga -ka:tu-3 bilamana tidak ada 
honneurnja jack atau lebih ting 
gi, haruslah dimulai dengan kar 
tu tertinggi Akan tetapi djika 
ada honneur jack atau lebih ting 
gi, haruslah dimulai dengan 
kartu pertengahan. Djika kita 
memulai dengan warna partner, 
pada remainan S.A., kita dahu 

lukanlah kartu terrendah dan 
pada permainan troef, kartu ter 
tinggi. Inj berarti, hanja bila- 
mana kartu-3 itu mempunjai 
honneur a, k, g atau j.. 

Bilamna kita mempunjai hon- 
neur? jang rapat, ketjuali a- - 
k, hendaknja kita memulai de- 
ngan kartu tertinggi dari wa'na 

kartu-3. Djika honneur2 itu ti- 
dak rapat, maka kita mulai de- 
ngan kartu terrendah. 

Sebagai perketjualian dari 
jang tersebut diatas djika kita 
mempunjai a,x.x, pada kontrak 

troef, kita dahulukanlah kastua. 
Pada permainan kontras: 

slam besar (Gi. slam): Bilama- | 
na kita mempunjai a, hendaklah 

kita mulai dengan itu, ketjuali 
djika kita telah dapat mengeta- 
hui pada waktu penawaran2, 
bahwa lawan renonce dalam war 
na itu Pe,ketjualian ini sudah 

tentu tidak berlaku pada perma 
inan S.A. Kita hendaknja dja- 

ngan memulai dibawah k atau g 
atau j dan djuga dibawah 10, me 
lawan kontrak slam besar. Dji- 
ka,kita tidak mempunjai a. ma- 
ka ka:tu permulaan haruslah k 

dari k — g dand engan g dari 

g-kj-#-10 .atau dengan j dari 

j-10—-9. 
Dalam banjak hal. baik djuga 

kita memulai dengan kartu da i 
warna jang tidak ditawarkan. 
Pada permainan kontrak slam 
besar, boleh dikatakan, djangan 
lah sekali2 memulai dengan kar 
tu-dari.wa-na . doubleton atau 
singleton. Djika terpaksa, baik- 

lah dimulai dengan kartu troef 

jang doubleton, djika telah pas- 
ti bahwa lawan itu menguasai 
t:oef seluruhnja. 

Eleven Rule (Aturan 

sebelas). 
Hendaknia aturan ini selalu 

dipergunakan. Aturan ini akan 

berhasil, bilamana penentang 
memulai dengan kartu ke-4 da- 

ri atas dari warna jang ka'tu 4 

atau lebih pandiang. Partne nja 

akan dapat menghitung berapa 

kartu dalam warna itu iang le- 

bih tinggi da'i kartu pemula iti 
ada pada. .tangannja pemimpin. 
BAGAIMANA ? 

U mempunjai dalam ruit: j. 7 

dan 5 tterbuka diatas media). 
T mempunjai dalam ruit: a, 

10. 8 dan 4. 
B memulai dengan ruit 6. T 

akan darat menghitung be apa 

kartu ruit diatas 6 ada nada S . 

dengan djalan sebagai berikut. 

11 — 6 — 5 Sisa 5 ini menun- 

djukkan, bahwa ada 5 kartu da 

lem warna ruit jang lebih tinggi 
dari 6 pada tangannja U 4 T 
4 S. — Diatasnja 6 ada 8 kar- 

tu: 7, 8 9 10, jg. k dana. Da- 

ri jg $ ini ada ditangannja pe- 

mula (penentang) 3 jg lebih 

tinggi. (Bukanlah dia. memulai 
Djadi dita- 

Bi IS 5. 4 

Oleh karena dimedja ada 2. 

ditangannja sendi-i (T) 3. maka 

ditangannja S tidak ada jang le 

bih tinggi dari 6. 
Tjontoh:. U mempunjai a7,5,3 

T: k,104,2 B memulai dengan 

8: U memberikan 3. — T meng- 
hitung: UTS mempunjai 

“41—8—3 kartu diatas karti 8 

Pada U ada 1 dan padanja sen- 

dii 2 berdjurnlah 3. Dengan de- 

mikian ia mengetahni bahwa pa 

da S tidak ada kartu diatasnia 

  

MAHASISWA DJEPANG € 

IDIPETJAT DARI ,GAKU ! 
. SHUIN” . 

: Karena ia Main dalam 

film mengenai putera 

mahkota - , Pria Ke- 
sunjian”. 

Seorang mahasiswa ting- 

i kat mes Universitas ,Gaku 

) Shuin” “(dulu sekolah. bagi 

/ kaum ningrat Djepang) bt 

/ nama Roiji Mitani (umur 22 

( tahun) telah dipetjat, (kare- 

) na ia main dalam sebuah 

j film mengenai kehidupan Pu 
) tera mahkota Djepang Aki- 

/ hito, kata pembesar2 univer 
/ gitas tsb tadi Sabtu ini. | 

|. Roiji Mitani bukan sadja 
) melakukan peran penting 

) dalam film jang bernama 

7 Pria Kesunjian” itu, tapi 

/ djuga mendjadj sahabat ka- 
#rib putera mahkota Dje- 

/ pang —dalam film. 
', Taro Ishigar mi i, Geka, an pada / 

7 universitas tsb, menerang- 

| kan bahwa sebelumnja Mi- 
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/ tani San sudah diberitahu 
/ supaja ia djangan main da- 
lam film itu — bukannja me 
 jarangnja mendjadi aktor, 

—-
——
 

elainkan melarangnja 

   
9 
kan pertimbangan bahwa di 

/ masa jl sekolah ini dilin- 
/ dungi oleh Istana. maka di- 
/ pandang tidak patut apa- 
bila Gakushuin bersikap 
Menentang” istana. Dan pu 
la, memamerkan kehidup: 

j an prive putera mahkota di-: 
muka umum” pun berarti / 
melanggar hak2 pribadinja, 
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'ada 2. (atau 2 diberikan” 

| djvaraan dunia, 

8. Maka T bolehlah memberikar 
kartu 2, sebab kartu 8 sudah tju 
|kup besar untuk memenangkar 
tarikan itu, sebab pada S hanja 
lada jang lebih rendah. 

Lagi beberapa tjontoh : 

dengan kartu 7. U mempunjal 

dalam warna jang keluar ini: 

punjai kartu jang lebih tinggi 

aan 11i—T—4 Pada U--T ada 

3. $ mempunjaj 1. Ini boleh aja 

di k atau j atau 9. 

Djika T mengambil dengan a 
dan S mempunjai k, maka pada 

'giliian2 berikutnja, U dan S 
'akan mendapat k dan g. Dan 

djika k tidak pada S, kelak akan 
menang djuga g dari U. 1 

Oleh karena itu T memberi- 

kan 10. Djika S mengambil de- 
ngan j, ini beraiti, bahwa B 

mempunjai k dan 9: djika T ke: 

lak mendapat giliran, ia dapa" 

| mengambil dengan a dan mene- 

ruskan dengan 6: g dari U akan 

djatuh pada k dari B, Djika S 
mengambil dengan k, maka Ja 

tak boleh memulai dengan war- 

na itu pada gilirannja jad, ia 

harus menunggu sampai B me- 

rulai dalam warna itu dengan 

j,9 untuk menggunting 4 dari 

U. Dan djika S tidak dapat me- 

ngatasi 10 itu, maka T akan me 

landjutkan dengan biasa a dan 

sesudahnja 6. 

B memulai dengan Rt 7 da- 

lam kontrak S.A. — Dimedja 

(U) terbuka k dan 9. U mem- 

berikan k. T mempunjai 9,j,2. — 

11—7—4 Di Uada2 dan di T2 

kartu diatas 7. Djadid pada Sti- 

dak ada. Oleh karena itu T mem 

berikan g, supaja kelak warna 

pandjang dari B itu tidak ter- 

hambat (geblokkeerd). 

Keuntungan dari ,eleven Tru- 

le” ini adalah, bahwa partner da 

pat menghitung kira2 (dalam 

beberapa hal, pasti) kartu2 apa 

ada pada S. 

Keuntungan kedua — dan Sa- 

ma djuga pentingnja dengan jg 

pertama — ialah: T dapat meng 

hitung dengan pasti, bagaima- 

na pandjangnja warna B jang 

dimulainja itu. 

Misalkan sadja, B memulai 

  

al   “dengan 2. Berapakah diatasnja 

'ada padanja? Tiga! Dan diba- 
wahnja? 0! (Tidak ada!). De- 

ngan demikian T mengetahui, 

bahwa B memulai dengan wat- 

na jang kartu 4 pandjangnja. 

Djuga B memulai dengan wat 

na kartu 4. bilamana ia Pn 

ui imedja atau . di 1 sikan 3 dan.d i au Ha 

S). Ia memulai dengan warna 

kartu-5, bilamana ia memulai 

dengan 3 dan kemudian membe- 

rikan 2 (ketjuali djika ja main- 

kan wa'na kartu-3: lihat dimu- 

ka). Hai2 tersebut dimuka da- 

pat dipergunakan sebaik2nja de 

ngan memperhitungkan situasi2 

tainnja. 

Sebagai keberatan atas nie 

ven tule” ini, ialah bahwa mu- 

suh (S) darat djuga mengambil 

kesimpulan2 oleh karenanja. —- 

(Bersambung). 
Memainkan probleni 

No, 22: 

Sesudah S mengambil tarikan 

pertama dengan k. ia teruskan 

Gengan Sch a. Djika pada gili- 

ran ke-2 ini belum djatuh g atau 

j, ia meneruskan dengan Sch ke 

tjil dan dari medja Sch 10 djika 

g atau j belum djuga keluar da- 

ri B. Dengan demikian dapat 

tertjegah, supaja T tak akan 

mendapat 2 pukulan hilamana 

ia mempunjai a.j,xx, Sebab bi- 

lamana B renonce, kita dapat 

memberikan kesemratan kepa- 

da U dengan Sch a jang sesu- 

dahnja kita dapat mengunting 

Y 7. Oleh karena itulah, pada g1- 

liran pertama, S harus mengam 

bil pukulan itu ditangan sendi- 

'i, untuk memelihara rentree 

jang ada pada U. Pada giliran 

pertama ini, S tidak boleh me- 

ngambil dengan a dimedja dan 

"langsung menggunting Seh, Sg 

babnia ia akan down, djika B 

mempunjai j atau g sec. 

: Problem No. 23. 

| Utara : 
Sch. 4,32 
Ht. g,10.9,2. 

Si Rt at Oh 
Kl. k,5,2. 

Selatan : 
Sch. j,54. 
Hrt. a,k,j,6. 
BKerakonn 
Kl. a,j,4,3. 

Kontrak 3 S.A. oleh S. — Se- 

lama penawaran2, B—T selalu 

| pas. — B memulai dengan Ih 063 

U: kl 2: T: kl 10: S: kl j. Gili 

ran ke-2: S: kl 3: B: kl 8: U. kl 

K: T: kl 6. Bagaimana pe:main- 

an selandjutnja oleh $ ? 
  

SPEED-SKATING : 
BET TURUT AMBIL BAGIAN 

(0 Dalam kedjunraan dunia 
(di Finlandia, 

RRT, jang terdiri dari 3 orang 

djago putera dan 3 puteri, de- 

ngan menumpang pesawat ter- 

bang tih meninggalkan Peking 

Sabtu jang lalu menudju Finlan 
dia, demikian Hsinhua. 
Keberangkatan 

skating” RRT itu adalah akan 

| lombaan2 ,,speed-skating” pu- 
tera dan puteri perebutan ke- 

jang direntja- 
nakan akan diadakan masing2 

di Finlandia dan Swedia dalam 
bulan depan. 

Perlu diketahui, bahwa RRT 
baru untuk pertama kalinja me- 
ngirimkan wakil?2nja kekedju- 
'araan dunia ,,speed - skating”.   sa Bai, 

Permainan S.A. — B memulai | 

Rombongan ,,speed - skating” | 

regu ,speed- | 

turut ambil bagian dalam per- | 

KES. HONVED MELANGGAR 
PERATURAN? FIFA? 

Rombongan kes. Honved dari 
'Hengaria, jang namanja telah 

terbang menudju Amerika Sela 

an untuk mengadakan  pertan- 

| domikian UP. 

sebut, terdiri dari 24 orang jang 
sedang mendjauhkan diri dari 
kaum merah, kemarin mening- 
galkan Zurich, Swiss menudju 
Ric de Janairo dengan rentjiana 
untuk melakukan exhibition 
tour”, meskipun pihak FIFA 

babkan pemain2 kes. Honved 
tersebut telah meninggaikan pe- 
yaturan2 tour internasional. 

Pemerintah Hongaria telah 
mentjabut kembali idjin istime- 
wa untuk mengadakan tour ke 
Eropa Barat, jang telah diberi- 
kar kepada kes Honved terse- 
kut oleh Perdana Menteri Imre 
Nagy sewaktu memuntjaknja re 
volusi di Hongaria baru2 ini. 

  

PORIS MELAWAT KE 
DJAWA BARAT 

Kesebelasan PORIS (djuara 
Persibaja tahun 1955/1956) ke- 
las I pada pertengahan bulan 
Pebruari 1957 jang akan datang 
akan mengadakan tour ke Dja- 
Wu Barat untuk melakukan em- 
pat pertandingan disana, jakni 
dua kali di Tasikmalaja dan dua 
kah di Bandung diantaranja 

melawan djuara Persib tahun 
1956 kes. IPPI (Peladjar) Per- 
lawatan PORIS ke Djawa Ea- 

  

rat itu akan memakan waktu 
tudjuh hari. . 

P.P.BI. — AM. 3-1 
Pertandingan sepakhbola jg. 

Giakukan pada tgl. 13/1-1957 
jang lalu antara Kes PP.B.I. 

(SYogja) lawan Kes AM, (Anz- 
katan Muda) jang d''aksanakan 

dilapangan Kota Gede, Jogja, te 
lah diachiri dengan angka 3 —1 
Lntuk' kemenangan Kes. P.P.B.I. 

Sebelum turun minum gol da 
pat ditjapai 2 — 1 untuk Kes. 
PPDB 

  

TINDJU : 

ROCKY MARCTIANO 
Akan djadi pemain film 
dan televisie. 

Rocky Marciano bekas djuara 
dunia tindju Kelas-Berat menga 

takan, bahwa tjita2nja adalah 
Untuk mendjadi pemain pilem 

Gan televisie jang beruntung, de 

mikian Reuter. 
Oleh Marciano selandjutnja 

dikantah suara2 jang mengata- 
kan bahwa ia mempunjai ren- 

(Federasi Sepakbola Internasi- 
onal) telah melarangnja. dise- | 

| terkenal diseluruh dunia, telah | 

|tan dalam rangkaian perlawat- | 

'dingan2 sepakbola internasional, | 

Rombongan kes. Honved ter- | 

(£ Chong — 

SEMUA pertandingan? semu 
final dalam 
tangkis internasional kedjuaraan 
Stockholm telah selesai dimain- 
kan. , 

Dengan selesainja pe'tanding- 
an2 semi-final itu, Eddy Choonz 
dari Malaya akan madju dalam 

final melawan Finn Kobberoo 
dari Denmark, 

Hasil2 pertandingan semi.fina! 
lengkapnja adalah sbb: 
Single putera: 

Eddy Choong (Malaya) menga 
lakan seorang pemain dari Den- 
mark 15-7, 15-8. 

Finn Kobberoo (Denmark) — 
'Oon Chong Teik (Malaya) 15-4, 
11-15, 15-4. 
Single puteri: 
Emger Kjactpard (Denmark) 

— VUlla Lagerstrock (Swedia) 
11-38, 11-7. 

Rogers (Inggeris) — Roost 

(Denmark) 11-0, 11-0. 

Double puteri : : 
Rogers /Timperley (Inggeris 

Rreyer /Kjaegarro (Denmark ) 

15-79, 15-5. 
Roost (Denmark) /Ward (Ing- 

geris) — Plasen /Nillson. (Swe- 
dia) 15-2, 15-4. 

Double putera: 

Dreyer /Kjaearro (Denmark) 
— Jordan /Best (Inggeris) 15-7, 
15-11. 

Selandjutnja dapat diwartakan 

sbb.: - 

Nj. W. Rogers pemain bulu- 
tangkis internasional dari Ing- 
geris jang telah mentjapaj 3 

nomor pertandingan hingga ba- 

bak final, hanja dapat meng- 

gondol satu gela- djuara sadja, 
ialah untuk gelar-djuara double- 
puteri. 

Dalam perebutan gelar  djuara 

doubleputerj itu ia dengan teman 
nja mengalahkan pasangan 

Roost (Denmark) /Ward (Ing- 

geris), sedang dalam permainan 

single-puterj Ni. Rogers digu- 

lingkan oleh pemain puteri Den- 

mark nn. Inger Kjaergaard. 
Hasil2 final selandjutnja jalah: 

  

tjana untuk kembali 
gang pertindjuan, 

kegelang-   
| 

Mengenai hal itu Marcian» 
mengatakan : .,Saja tidak mau 
mengadakan pertandingan2 lagi 

Ant, 
  

Iloyd adalah penjokong Eden 
jang utama. Tetapi MacMillan 
telah mengadakan perobahan 
dalam pertahanan. Ia menun- 
djuk Sandys, bekas menteri pe- 

rumahan, sebagai menteri .per- 

tahanan dan memindahkan Lord 

Hailsham, First Lord of the Ad 
miraility, ke kementerian pendi- 

dikan. 4 

R.A. Butler djadi menteri da- 
lam negeri, Selandjutnja Mac 
Millan telah mempertahankan 
kebanjakan penjokong Eden. 

Sir Percy Mills, ketua kopera- 

si perkembangan nasional Ing- 

geris, telah mendjadi menteri 
urusan tenaga. 

Susunan kabinet MacMillan 

adalah sebagai berikut: Lord 
president of the Council (ketua 
madjelis tinggi), markis Salis- 

bury (tidak berobah). Menteri 

dalam negeri dan Lord Privy 

Seal, R.A, Butler, Lord chanse- 
liora, Lord Kilmuir (tidak ber- 
obah). Menteri luar negeri, Sel- 

wyn Lloyd (tidak berobah). Men 

teri keuangan, Peter Thorney 
croft (bekas menteri perdaga- 
ngan). Menteri urusan hubun- 
an Commonwealth, Lord Home 
(tidak berobah) Menteri dja- 

“djahan, Alan Lennox Boyd 

(tidak berobah). Menterj perta- 

hanan, Duncan Sandys (bekas 

menteri: perumahan). Menteri 
" 

  

SUSUNAN KABINET MACMILLAN : 

Selwyn' Lloyd tetap 
menteri 

POLITIK TERHADAP TIMUR TENGAH 
TAK BEROBAH. 

PERDANA menteri Inggeris, Harold MacMillan, 
mempertahankan Selwyn Lloyd sebagai menteri luar negeri da- 
lam kabinet baru Inggeris, sebagay tanda jang njata 

Inggeris tidak merobah politik Timur Tengahnja. 

LN 

perdagangan, Sir David Oecles 
(bekas menteri pendidikan). 
Menteri pertanian dan bahan 
makanan, Derick Mory (tidak 

berobah). Menteri perburuhan, 

Mac Leon (tidak berobah). Men 

terj perumahan, Henry Brooke. 

Menteri pendidikan, Lord Hail- 
sham. Menteri urusan tenaga, 

Sir Percy Mills. — UP. 
  

PANITYA PENGANGKUTAN 
PROP. DJATENG DILANTIK 

Dikantor Gubernur Djawa Te- 
ngah oleh Gubernur Djawa Te- 
ngah Mangunnegoro dilakukan 
pelantikan Panitia Pengangkut- 
an Propinsi Djawa Tengah, di- 
ketuaj Residen D.P. pada Guper- 
nuran Djawa Tengah Sadono 
Gan wakilnja Bupati D.P. Wito- 
no. Anggota2nja a.l terdiri wa- 
kil2 Inspeksi Lalu-Lintas Djawa 
Tengah, Djawatan Kereta Api, 
Dinas Pekerdjaan Umum, Dja- 
watan Perekonomian Umum, da 
ri DAMRI Dewan Ekonomi In- 
Gonesia Djawa Tengah, dan wa- 
kil2 dari perkumpulan perusaha- 
an angkutan 

Tugas panitia membahas dan 
memberi adpis permintaan2 idjin 
trajek untuk angkutan bis dan 
truck dalam daerah Propinsi Dja 
wa Tengah. — Ant. 

tournament bulu- | 

An aa 
masuk finale 

DALAM TOURNAMENT BULUTANGKIS INTER- 
NASIONAL KEDJUA RAAN STOCKHOLM 

Single-putera: 
Finn Kobbero (Denma:k) 

Eddy Choong (Malaya), 15-li. 
15-9. 
Double putera: 3 

|. Finn Kobbero / Joergan Ham- 
margaard Hansen (Denmark) 

Eddy Choong /Ong Chong Teix 
(Malaya), 15-5, 15-12. 
Single-puteri: 

nn. Inger Kjaergaard (Den- 

mark) — nj. W. Rogers, (Inz- 
geris), 4-11, 11-65, 11-8. 
Double-puteri : 

nj. Rogers /nj. Timperley (Ing 
geris) nj. Ward /nn. Roost 
(Inggeris /Denmark), 15-2, 15-7. 
Mixed-double :. 

And Jordan /nj. Timperley 
(Inggeris) — JR. Bestynj. W. 
Rogers (Inggeris), 17-14, 15-3. 

BROWIDJOJO — DJAPENDI 
1-2 

Tanggal 13 Djanuari jl, ber- 
tempat dilapangan ,,DJAPEN- 
DI” Jogjakarta, telah dilangsung 
kan pertandingan persahabatan 
bulutangkis antara P.B j!BROWI 
I:JOJO melawan P.B. DJAPEN- 
Di dengan berkesudahan 7-2 
untuk kemenangan P.B. BROWI 
DJOJO. 

Hasil2 pertandingan itu adalah 
sebagai berikut : 
SINGLE : 
Effendy — Sugianto 0-1 
Dyjarrun — S. Djon 1-6 

. Asrul Kifly AS — Sastro1-0 
AH — Mudjiono 0-1 
Sudarman — Barsono 1-9 
DOUBLE : 

. Effendy /Djarrun — 
S. Djon /Dibjo 

. A. Giri /Sutjipto — 

Dul /Ngadimin 
. Sudarman /Sugiarto — 

Barsono /Mudjiono 
- Asrul Kifly AS / Suripto 

Ali /Sastro 1-0 

JOGJA — PURWOKERTO 4-3 
Tanggal 14/1 jl di Gedung 

CATH Jogja telah dilangsung- 
Kan pertandingan persahabatan 
bulutangkis antara regu Purwo- 
kerto lawan CHTH Jogja jang 

berachir dengan angka 4-3 un- 
tuk regu CHTH Jogja. 

Adapun hasil2 selengkapnja 
adalah sbb : 
SINGLE : 

L Lie Po Djian — ' 

Tan King Gie 15-10, 18-13 
2. So Soey Kiat — 

Jap Bie Siang 15-99 15- 6 
3. Tan Hing Tiong — 

Njoo Tjien Kie 4-15, 1-15 
4. Liem Tjing Kiang — 

Jap Gee Siang 

» 
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Pn be 15-12, 6-15, 8-15 
. So Tjoe Tjiang — 

" Nam 195 5-15 

DOUBLE : 
1. Lie Po Djian/Liem Tjing 
Kiang — Tan King Gie /Njoo 
Tiien Kie 4-18 8-15 

2. So Swie Kiat /Tan Hing Tiang 

tetap | — Jap Gee Siang /Jap Bie Siang 
18-13, 15- 9 

  

TENNIS : 

IT TOURNAMENT TENNIS IN- 
TERNASIONAL DI MIAMI 

3 DIMULAI 
Tournament tennis internasi- 

oral tahunan Coral Gables Uni- 
versity of Miami, akan dimulai 
kemarin. 

. Menurut UP, tournament ter- 
sebut akan diikuti oleh pemain2 
dari 7 negara. : 
Budge Patty bekas ,.bintang” 

tennis Los Angeles telah di 
,Seeded” sebagai pemain no. 1. 

Lain2 pemain jang di ,,seeded” 
adalah Mervyn Rese dari Aus- 

tralia sebagai pemain no. 2, se- 
dang Don Candy djuga dari Aus 
tralia sebagai no. 3. 

Pemain Amerika, Sam Giam- 
malva di ,seeded” sebagai pe- 
main no. 4 menjatakan mengun 
Gurkan diri disebabkan dalam 
tournament di Petersburgh ba- 

“ru? ini telah menderita. sakit di 
bagian lengannja. dan karena- 
nja harus beristirahat. 

Ratu Elizabeth akan 

turat saksikan tour- 
nament Wimbledon. 

Sementara itu menurut Reu- 
ter, Ratu Elizabeth dari Ingge- 
ris bermaksud akan menjaksi- 
kan pertandingan2 tennis da- 
lam -tournament Wimbledon jg. 
akan diadakan dalam bulan Dju 
li jad, di London. 

Ini adalah untuk pertama kali 
Ratu Hlizabeth mengundjungi   tournament Wimbledon, 

FLASH GORDON KEMBALI KE MONGO: | 243 ) 

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

Telur dan ternak : 

  

Beras gill. No.1 I1Ikg.,, 3,30 

Ne OR Pa ara SN 
Pap DAR Dear en Sa 
GIE MO RN an BA 
KN MO BU Oa aU abg 
» ketan Sea ai 

Djenis ubi dan katjang : 
Kentang lks Rp. 2,50 

| Gaplek Bun al, 
Katjang hidjau An BO 

65 Sud Mn unah 
tg tanah TA PP ta) 

» amerah/tola ,, ,, 2,90 

Kede:e putih . Kn aa 

1 hitam 7, ,, ” 3,20 

Djagung pipilan 
Pn na 100 

  
: bahwa 
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|BRIDGE: Lp SEPAKBOLA: | | BULUTANGKIS: kan PRONOMI BS DAGANG: 

Pendapat GAPPERON mengenai per- 
aturan baru pitatiukai tembakau 
PERATURAN baru tjukai tembakau seperti dikeluarkan 

oleh Menteri Keuangan pada tg. 17 Desember 1956 No. 3040179 
ILN., pada pokoknja berarti pembatalan peraturan pita tjukai . 
jang berlaku sedjak tahun 1952 dan terkena) dengan nama ,,gen-: 
tlemen agreement” jang menentukan “penempelan pita tjukai . 
Rp. 0.05 per batang dengan pungutan tjukai 4042 terhadap ro- 
kok kretek buatan tangan /klembak menjan, dan 3075 terhadap 
rokok klobot/daun dengan kebebasan pendjualan diatas harga 
pitatjukai jang ditempelkan itu. i 

Peraturan baru tersebut djuga 
menentukan berlakunja kembali 
keharusan pendjualan rokok se- 
'suai dengan harga pitatjukai jg 
ditempelkan (pas banderol) de- 
ngan merobah djumlah persen- 
tase pungutan tjukai mendjadi 

20” bagi rokok buatan tangan 
kretek /klembak dan 107 bagi 
rokok daun. 
Dalam peraturan baru itu dan 

pengumuman  selandjutnja an- 
tara lain disebutkan pula, bah- 
wa pembelian pita tjukaj me- 

lalui kantor2 Pos untuk perusa- 
haan2 jang disebut P.1000 (per- 
usahaan2 ketjil) dibatalkan dan 
diharuskan pembelian setjara 
pemesanan langsung pada kan- 

tor Bea dan Tjukai Pusat di 
Djakarta. 

Selandjutnja ditentukan pula 
adanja harga minimum batang- 

an, jaitu ketentuan bagi rokok 
buatan tangan kretek /klembak 
sedikitnja Rp.0,10 dan rokok 

(daun sedikitnja Rp, 0,071» per 
batang. 

Berkenaan dengan perobahan- 
perobahan ini, Gabungan Perse- 
rikatan Perusahaan Rokok Na- 

sional (GAFPERON) menjata- 

kan pendapat uan tuntutan2nja, 

Snentuan2 pe:sentase 
baru masih belum sesuai dengan 

keadaan jang njata dalam in- 
Gustri rokok nasional. 

Tuntutan. GAPPERON ialah, 

agar pungutan tjukai tembakau 
ditentukan 15X. paling tinggi 
bagi rokok kretek sigaret buat- 

an tangan. Djuga pungutan jang 
menjamaratakan rokok sigarei 
ketek dan klerfibak menjan bu- 

atan tangan adalah tidak se-. 

suai, karena untuk rokok klem- 

bak menjan sesuai dengan per- 

kembangannja harus ditentukan 
klassemen (dan pungutan tju- 

kai) jang lebih rendah. 

Dalam peraturan baru tidak 
disebutkan perobahan2 terhadap 
  

RESIDEN  Manopro dari 
Kementerian Dalam Negeri, per 
nah mendiadi Kepala Daerah   
lawes: 

' ka dipropinsi 

  

Bol. Mongondouw mengenai re- 
.metjahan Sulawesi menerangkan 
di Menado, sudah sejajaknja 

djika pemerintah pusat me'ak- 
sanakan apa jang sudan men- 
djadi pendiriannia sedjak tahun 
1954, jaitu Sulawesi dibagi da- 

lam dua propinsi: propinsi Su- 
Selatan dan Sulawesi 

Utara. Propinsi Sulawesi Utara 
meliputi segenap wilajah bekas 
residensi-Menado d1 u dar: Dong 
gala sampai di Miangas. 

Menurut Manoppo banjak ,,ke- 
ruwetan” dan kerusuhan? akan 
timbul, apabila Sulawesi dibagi 

dalam tiga propinsi sebagaima- 
na jang diinginkan oleh semen- 
tara golongan dan partas. 

Tidak ada suku ,,mengu- 

asai” suku lain. 

Perbandingan djumlah2 pen- 
duduk darj semua kabupaten un 
tuk bakal Propinsi Sulawesi 
Utara ialah sebagai berikut: 

kabupaten Sangir Talang -- 180. 
000 djiwa, Minahasa 4- 500.000, 
- Bol. Mongondouw & 130.060, 

Gorontalo kabupaten Sulawesi 
Utara) & 300.000, Posso - 300. 
000 dan Donggala & 200.000. 
Djelas bahwa djika ada 2 pro- 
pinsi sadja di Sulawesi ini, ma- 

Sulawesi Utara 
tidak ada satu suku , mengua- 
sai” suku lain. Djika ada tiga 
rropinsi maka dengan sendiri- 

nja propinsi jang ketiga harus 
diambil dari propinsi Sulawesi 
Utara jang semula, Karena Su- 

lawesi Selatan hanja mau me- 
rupakan satu propinsi sadja. 
Dengan demikian lenjaplah ke- 
seimbangan dalam perimbangan 
suara. Buat ,,propinsi Sulawesi 
Tengah” jang terdiri dari kabu- 
paten2 Gorontalo, Posso dan 
Donggala hal itu tidak mendjadi 
soal. Tapi untuk ,,Sulawesi Uta- 

  

  

   

     

   

  

SEE, FLASh GORDON! THE 
DESERT CAMP OF THE KOLUGI! 
LET US HOPE THEIR GUNS 
ARE RUSTY... AND THEIR 
PURSES FUtLi 

   
    
   
    

  

annja orang2 Kolugi 

tidak dilepaskan: 

--   LET'S JUST HOPEI 
GET BY IN THiS 
DISGUISE, ROBB! 

4 Lihat itu, Flash! Perkemah- 

pasir itu! Marilah kita men- 
doa, agar sendjata2 mereka 

kantonz2 mereka penuh ! 
Kita mendoa sadja, agar sa- 
ja bisa selamat dengan me- 
njamar begini ini : Robb ! 

AHH, LOOK! HEAVY 
TRADING AND FAT 
POCKETS! THE 
PICKINGS WILL 
BE FINE! 

    

    
dipadang 

dan 
dagang 

Kor course you wu! 

Y 
WHEREABOUTS! L WANT 

4 Pasti sadja kau akan ber- . 
hasil! Ha, lihat itu! Pasarnja 
ramai dan penuh sesak! Kita 
akan berhasil baik ! 

-- Saja hanja akan mentjari pe 

mungkin tahu tempat 

dan Zarkov! Aku tidak mau 
ikut2 mentjopet dengan kau! 

I'M JUST LOOKING FOR 
THE TRADER JEMSHAKK 
WHO MAY KNOW OF 

DALE AND ZARKOV'S 
   
    

      

   

    

       

      

  

    

  

NO PART OF F YOUR 
“PICKINGS! - 

  
Jemshakk, jang 

Dale 

K HOW ELSE BUT AS OH, Mann 
BARKER FOR THE». NBE HANGED BeroreE 
AMAZING ROBB-AND IL GET A NCE 
BEY: COULD YOU LINGER | TO Li Pe 
HERE? NOW HURRY! 
ON WITH THE SHOW! 
MY FINGERS ARE 

  

      
      

          
    

    

5 

  

“-- Bagaiamana kalau kau men- 

djadi djuru bitjaranja Robb 
dan Bey untuk memibikin te 

nang mereka disini? Ajo Je- 
kas, kita mulai dengan san- 
diwara kita! Djari2ku sudah 

gatal untuk meraba2 kan- 
tong mereka ! 
Bagus sekali! Mungkin aku 
akan digantung sebelum mus 
jai! 

Hmmmm, . 

Telur ajam No. 1 ibtr , 0,80 

Pa peng naa, TO 
Dazing sapi IKg,, 137— 

» kerbau pg 13, — 
» kambing / 

domba ,, M1, — 

» ajam 1” 5 15,— 

Djenis bidji : 

Kopi (bd) kampung ,, ., 10,— 
tag bubuk ” » 15,— 

Rempah rempah : 
Lombok merah - 

basah 1kg. Rp. 3,50 
, rawit : an hp0 

Lada putih PA lou 
Tjengkeh ambon ,,,, 49— 
Kelapa Kepri 3” SLB 

Garam kristal Ia 
». tamper at Megi SG 

.. briket ks - 0,60 : 

Lain - lain : 

Gula pasir 3 Ne aan 

» batu 5 pn 43 
» ke'apa & 5 2,— 

Minjak tanah kr 10175 

kelapa 2 S5 4, — 

Ikan asinygereh 1kg ,  8,— 
Ikanasin /bandeng ,, ,, 20,— 

5 konde Ha 

/balur 2 1» 13,— 

Tembakau rakjat ,, »..30,— 
Bahan pakaian : 

Sarung padi 
bn. 1500 1hl. Rp. 52,50 

Kain batik dagel ' ,, ,, 47,50 
, tjap alus ” ». 42,50 

Blatjo IK son bag 
Kain kasur 3 : Tn 

Poplin poos f 5,50 
Pike » » 4,— 
Kain pijama 3 3 T— 
Poplin kembang 5 : 6,— 

Kastup 2 HO na 

Kambar » pn, — 
Mori tjap Unto 2 7,50 

Sulawesi ulawesi akan dibagi mendjadi"” 
berapa”propinsi? 

"a”, dengan sendirinja Minahasa 
menguasai keadaan suara, ka- 

rena daerah itu berpenduduk — 
590.000, sedangkan kabupaten2 

Sangir-Talaud hanja & 180.000 
djiwa dan Bol. Mongondouw - 

130.000 diiwa. 

Sumber? kerusuhan. 
Bol. Mongondouw jang bagian 

besar penduduknja menganut 
agama Islam tentu akan lebih 
suka masuk kedalam propinsi 
Sulawesi Tengah dari pada p o- 

pinsi Sulawesi Utara, karena da 
lam ,propinsi Sulawesi Utara” 

itu Bol. Mongondouw mendjadi 

golongan minoriteit” sebab pen- 
duduk  kabupaten2. Minahasa 
dan Sangir Talaud sebagian be- 
sar adalah Keristen., 

Sumber2 ke'usuhan dan per- 

tentangan ini, jang akan mem- 

bawa perpetjahan2 tidak habis2 

nja, harus dipikirkan oleh peme- 

rintah didalam mendengar sua- 

ra-suara jang menghendaki Su- 

lawesi dibagi dalam tiga pro- 
pinsi. Sudah sewadjarnja djika 
jang dilaksanakan. oleh peme- 
rintah dan jang memang sudah 

mendiad:  pendiriannia . sedjak 
tahun. tA8I Kn : Arre 

tjahkan dalam 2 -raopinsi jaitu 
propinsi Sulawesi Se'atan dan 
propinsi Sulawesi Utara bekas 
,residensi-Menado” dulu, demi- 

kian Residen Manoppo kepada 
Antara”.   

rokok nasional, dan sesuaj dgn, 
kepentingan perkembangan in- 
dustri rokok nasional, dituntut 
agar diadakan perbedaan dalam 
persentase. pungutan terhadap 

rokok nasional asing dan rokok 
masimal nasional. 

Penghapusan pembelian -pita- 
tjukai ,,ketjil” bagi perusahaan? 

P, 10090 melalui kanto'2 pos 
akan mebawa pada gulungtikar- 

nja perusahaan2 ketji! karena- 
nja dituntut agar bagi. perusa- 

haan2 ketjil tetap disediakan 

pada kantor2 Pos seperti biasa. 

Selandjutnja dinjatakan, bah- 

Wa dalam membantu usaha ro- 

kok nasional, didesak agar pe- 
mesanan2 pemerintah (sepeti 

rokok CIAD dsb.) tidak lagi di- 
tempatkan pada perusahaan2 
rokok modal asing dan diserah- 

kan kepada perusahaan2- rokok 

nasional, dan mengingat pen- 

tingnja kedudukan dan "peranan 

Paitia Ahli2 Pitatjukai sebagai- 
mana terbukti dengan ditentu- 

kannja. peraturan baru pita- 
tjukai tembakau sebagaj hasil 

kerdja panitya tersebut, ditun- 
tut agar duduknja wakil2 peru- 

sahaan2 asing didalam Panitya 
Ahli2 Pitatjukai dibatalkan, ka- 

rena iny berarti tjampurtangan 

setjara langsung modal asing 
dalam penentuan politik fiskal 
Republik Indonesia, demikian 
pendapat dan tuntutan GAP- 
PERON. — (Ant). 

INDIA, SWISS, ITALIA TA- 
WAKRKAN DIRI 
Untuk mengolah kapas 
SAC jang diterima In- 
donesia, 

Darj pihak Kementerian Per- 
ekonomian diperoleh keterangan 
bahwa sebahagian kapas dari 
barang2 surplus pertanian Ame- 

rika Serikat (SAC) jang sedia- 
nja akan diolah sendiri oleh In- . 

donesia, ternjata tidak semua- 

nja dapat diolah, karenanja se- 
bagian djumlah jang belum da- 

pat diolah akan diolah diluar 

negeri. 

Negara2 jang bersedia untuk 

mengelahnja hingga kini ter- 
tjatat India, Italia dan Swiss. 

Perundingan pendahuluan de- 
ngan India untuk kepentingan 
pengolahan kapas te'sebut tgl. 
15 /1-1957 dilangsungkan di Ke- 
menterian Perekonomian - Dja- 
karta. Pihak pedjabat perda- 

gangan Kedutaan Besar India 
jang mengadakan perundingan 

tersebut baru mengemukakan 
kondisi2 India apabila kapas 
tersebut diolah disana. Sedang 
pihak Kementerian Perekonomi- 

an Indonesia menjatakan masih 

perlu mempertimbangkan lebih 
djauh mengenai kondisi jang di 

kemukakan itu. —- (Ant). 

UNI SOVJET MAU BELI 
KOPRA INDONESIA 

Tgl. 14/1-1957 pedjabat per- 
dagangan Kedutaan: Besar Uni 
Sovjet di Indonesia telah berkun 
djung ke Kementerian Perekono 

mian “dengan maksud untuk 

mengurus soal pembelian kopra 

dari Indonesia. Belum diketahui 

berapa djumlah pembelian itu, 
tetapi pihak Kementerian Per- 
€konomian menjatakan - akan 
meliputi ribuan ton. 

Selandjutnja dikatakan  bah- 
wa untuk levering Djanuari ini, 
Uni Sovjet telah mengadakan 
kontrak2 pembelian karet lebih 

kurang 1.500 ton. Djuga sedang 

dibitjarakan mengenai kontrak2 
pembelian karet untuk tTevering 
Pebruarj jad. — Ant. 
  

pergunakan matahari sebagai 

Arthur D. Hasler memperguna 
kan ikan ketjil2 satu aguarium 

berputar dan sebuah Tampu sorot 
jang merupakan mataha'i bi- 
kinan, buat pertjobaannja ini. 

Hasler melatih ikan ketjil2 

itu untuk menghara' kan adanja 
makanan dalam satu. dari dua 
piring jang diletakkan dipinggir 

utara dan selatan “ dari kolam 

ikan itu. Piring jang dua itu 
sama 'upanja, kedua sama me- 

njebarkan bau daging kuda, mes 
kipun hanja satu jang betul ber- 
isi daging kuda. Ikan2 itu harus 

dapat menolakkan tutupnja, un- 
tuk dapat memakan dagikg 

kuda itu, 
Hasler mengatakan, bahwa 

ikan2 ketjil itu dapat memper- 
gunakan tjoretan2 didinding ko- 
lam, pipa air dan tanda2 iain 
untuk. menentukan mana piring 
jang sebenarnja berisi daging 

kuda, 

100 Kali pertjobaam. 
Tapi bila tanda2 dipindah2kan 

atau dihilangkan, maka ikan2 
ketjil itu mulai mempergunakan 
lampu sorot atau matahari bi- 

kinan sebagai pedoman. Setelah 
100 kali dilakukin  'pertjobaan 
dan latihan, barulah ikan2 itu 
tahu bahwa mereka dapat me- 
ngambil faedah dari matahari 
bikinan sebagai pedoman. 
Tak tersangkal bahwa ikan 

itu mulai  beladja: mengakui 
satu matahari bikinan,” kata   Hasler, ,Iny menundjukkan, bah 

Ikan” berenang berpedoman - matahari 
KATA SARDJANAILMU HEWAN 

IKAN, sebagaimana djuga pelaut, berenang dengan mem- 

pedomannja, Demikianlah teari 
jang dilahirkan oleh seorang sardjana ilmu bewan pada Univer: 
sitas Wisconsin di Amerika Serikat sesudah melakukan beberapa 
kali pertjobaan didalam laboratorium. 

wa. pada ikan2 itu ada kesang- 

gupan. Tapi kini mendjadi soal, 
bahwa, mereka: mempergunakan 

kepandaiannja dalam hidupnja 
sehari? didalam air. 

Hasler mengemukakan, bah- 
wa djarak antara :kan dan per- 
mukaan laut itu pe, ting, meski- 

pun arah matahx si masih dapat 
vtlihat sedikitnja Jari tempat 
jang 40 meter dibawah permuka 
an laut dj Samudera. Pasifik.” 

Sekarang jang haus diselidiki 
apakah ikan memrunjai penger- 

tian tentang waktu, Burung, le- 
bah dan semut jarg berdjalan 
dengan berpedemankan ..mata- 
hari, diketahui orang, bahwa 
mereka . punja .penge tian ten- 

tang waktu. Hal ini telah dise- 
Ndiki oleh Karl von Erisch di 
Muenchen, Djerman. 

Para sardjanas . mengetahui, 

bahwa ikan zalm Igu ikan lain2- 
nja dapat mentjium bau. Ikan 

zalm misalnja, pandai mentja- 
ri djalan ketempat lahirnja di- 
sebuah lubuk dipegunungan, jg 
beratus2 kilometer djauhnja dari 
laut, karena dengan mentjium 
dia dapat memperbedakan air 

dari sungai jang. berbeda2, 
Tapi disemudera besar tidak 

mungkin dapat mentjium air jg 
telah bertjampur2, dan mem- 
beda2kannja, Karena itu, kata 

|Hasler, dalam keadaan begini 
ikan? tidak mempergunakan hi- 
dungnja, melainkan berpedoman 
matahari, — UP,   

SAAAann TA Lea BI 

  

 


