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KAWAT NASSER KEPADA 
AIDIT. f 

Sekretaris Djenderal CC PKI, | 
D.N.. Aidit, telah  meneri- 
ma kawat dari Presiden Repu- 
blik Mesir, Gamal Abdel Nasser. 

Isi kawat Nasser tersebut pada | 
pokoknja menjatakan pengharga 
an dan terima kasih Presiden 
Nasser atas kawat utjaYvan se a- 
mat Aidit atas nama Partai Ko 
munis Indonesia berkenaan de- 
ngan penarikan ikembali kaum 
agressor dari Mesir. — Ant. 

  

PPL. Di NEDERLAND MENG- 
HENDAKI KABINET 

— PRESIDENSIIL 
Pengurus (Pemuda Palas ar 

Indonesia di Nederland uailim 
kawatnja kepada Presiden ku- 
hinet. parlemen dan PM A1. S5 

sup''1 
pemuka2 dan tokoh2 asio .: 
mempertimbangkan dengan ma 
sak2 pembentukan sua'1 xahi- 
ret presidensiil. 

Kabinet tersebut akan teker- 
paling lama empat tahu 
« mentjari penjelesaian 1 
n2 jang dihadapi dewas3 

3 — Ant, 

  

KEnG BAGI PARA ACHLI : 
| BAHASA INGGERIS 

Dalam bantuan dana Ford un 

tuk tahun ini ada tambahan da- 
na djumlahnja terbatas bagi gu 
ru2 Indonesia untuk dikirim ke- 
salah satu universitas Amerika | 

dilapang bahasa guna beladjar 
Inggris dan kesusasteraan Ing- 
gris, selama 2 tahun. 

Sjarat2 jang 

KAMIS 17 DJANUARI 

harus divenuhi - 

1957 

  

SESUDAH PERTI 

KABINET ALI,   
Sikap PNI ini mendjadi perhi- 

| tungan politik jang sangat pen- 
| ting dikalangan partai2 lainnja, 
| karena 

Presiden Sukarno telah mener:- 

| ma kundjungan ketua .mum 
| PNI Suwirjo Can sege a sesu- 
f | dah itu Presiden /Panglia: & Ter- 

ak Beral 

lempertahankan 
Asalkan djatuh dlm Parlemen '. x. - 
Dewan Revolusioner berkantor dibekas 

kediaman Wakil Presiden 
MENARIK 

PNI RUPANJA TIDAK LAGI MEMPERLIHATKAN SIKAP 
KERAS UNTUK MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN 

ASAL KABINET ITU 
PARLEMEN, TIDAK DILUARNJA, 
KEMARIN DIIBUKOTA DJAKARTA, 

sebelum itu diketahui | 

“tinggi adakar pembitjaraan de- | 
ngan Gabungan Kepala Staf. 

M ngenai ini apakah verar.. 
|PNI menjetudjui pendirian: be 
gitu kabinet: djatuh, terus ke- 
kuasaan sege'a dioper Presiden 

| idgr. tentaras, tidakiah direi 
mempunjai idjazah B I bahasa : 
Inggris dengan angka rata? 6 oleh keterangan pasti. 

setengah dan mendapat persetu- | Gedung Dewan  Reyo- 
djuan Inspkt djenis melek Je. | 

bersangkutan. 
Surat2 lamaran salak harus | 

diterima oleh Inpskt pengadjar- ' 
an bahasa Inggris Kementerian 
PP dan K -elambat2nja tgl 31 
Djanuari jad. 

lusioner disiapkan. 

Dalam pada itu nampak kesi- 

bukan untuk mempersiapkan 
kantor jang akan dipergunakan 

Dewar kevolusione.  Sevrerti 

| diketahui menurut konsepsi Pre- 

  

SRAGEN 
PEKBAIKAN BERAT DJALAN | 

DJENAR-SUMBERLAWANG 
Direntjanankan perbaikan 'be- | 

rat djalan Djenar- Sumberla- : 
j 

   

| djo dan Suhardjo, bag. org. Su- 
| giharso: pend & Pen. I-Il “Su- | 
narto dan Sudjono, perb. S. Mar 
tono dan Suparman: Pembantu2 

| Otonoom . Muin, PUK Suparno, 

sebena ne Ba aa An Dab. WAN) | Kesehatan Dasman, jalan2 
era a Atmopawiro, asar Suhardjo, 

risasi dari pemerintah ma | Bank pasar Sukro. 
Djateng sudah keluar Djalan itu | 
merupakan urat nadi bagi dae- | 
rah tsb. Besarnja ongkos belim 
didapat keterangan pasti. -(Kor) 

RSU DIBANGUN DENGAN 

'-Otonoom ada 3 organisasi 
| ruh, jalah Sebda, KBKI dan SB | 
| Kesehatan jang berdiri sendiri. 

Dengan berdirinya KBKI itu 
sekarang dalam kalangar buruh 

| — (Kor). 
ONGKOS RP. 2.75 DJUTA | 
Untuk memenuhi kebutiihan 

penduduk sekarang sedang diba- KLATEN 
ngun rumah sakit umum dengan KURSTS DISTRIK GILWILL 

Di KLATEN ongkos Rp. 2,25 djuta. Jang su- 
dah dikeluarkan sadja ada- Rp. | 
1,1 djuta. Dalam kompleks itu 
akan terdapat perumahan bagi 
dokter dan pegawai. Letaknja di 
sebelah Timur kota Sragen. 
(Kor). 5 

SEORANG PEGAWAI PASAR : 
GASAK Rp. 12.000,— 

Pihak kepolisian Sragen seka- 
rang sedang mengusut seorang ' 
pegawai pasar bernama S jang 

diduga telah menggasak uang . 
pasar sebanjak Rp. 12.000,— jg | 
didapatnja dari para penjewa di | 

ketahuan waktu pihak pengawas | 

keuangan memeriksanja dan Mm 

ngetahui uang pendapatan tan | 

tidak disetorkan kepada jg ber- 
wadjib. Bagaimana hasilnja be- 
lum Mana keterangan. — Kor. 

2 TEMPAT PEMANDIAN 

Pihak pekerdjaan umum kabu 

paten. telah merentjanakan pem- 

bangunan tempat pemandian 

umum didekat pasar Sragen. Di 

harapkan dalam tahun ini djuga 

sah dapat diwudjudkan. 
-Air akan diambilkan dari Su- 

mur boor jg sudah ada sekarang. 
kr . dipasar jang sekarangpun 

5 “dipergunakan untuk pe- 

Yen umum. Tentang ongkos 

belum didapat keterangan pasti. 

— (Kor). 

KARANGANJAR 
10 ORANG BUNUH DIRI 

Kematian & kelahiran 
5 tahun 1956. 
“Menurut tjatatan Seksi Sta- 
tistik Kantor Otonoom Kabupa- 
ten Karanganjar, djumlah dji- 
wa seluruhnja tahun 1956 ada 

377.944 orang terdiri 185,032” le- 

laki dan 192.912 perempuan. Ba 

njaknja kelahiran dalam tahun 

itu ada 13889 dan kematian 

5.270, 
Adapun sebab2 kematian ty- 

phus 1, influenza 
malaria 1.765, tjatjar 

59, beri2 133, aerophatalmi at 

“bengkak 106, sawan 1.316, TBC 

49, bronch 88, asthma napas 88, 

karena makanan 1, penjakit pe- 

rut 103, karena beranak 56, tua 

970, bunuh diri 10, ketjelakaan 

24, dysentri. 

Kursus distrik gilwill jang di- 

bu- | 

| putih lenjap darj Afrika Selatan. 

istimewa madjelis umum PBB 

adakan di Klaten tg. 12 Djanu- | 
ari — 10 Pebruari jad. diikuti 

kepanduan2 Bayangkari Jogja, 
' HW, Pandu Rakjat dan Persatu- | 

an Pandu Tionghwa. 
Kursus diadakan 5 kali dalam 

seminggunja dilapangan SMP 
| Muhammadjjah Klaten. Pelatih2- 
| nja sdr.2 Sutanto, Sudibjo dan 

| Sajono kesemuanja dari Pandi 
Rakjat, 

(Jogja), 

HARIA N UMUM 
Sia Sa OLEH BADAN PENERBIT KEDAULATAN RAKJAT (ANGGOTA P.S.) 

3 1 ca ” La cetan 

KEDUDUKAN AN KABINET: 

  

MENTERINJA, MAKA 

DJATUH DALAM 
DEMIKIAN SITUASI 

siden, Dewan itu akan menjam- 
pingi kabinet jang tetap vcr- 
tugas sebagai badan pekerdja. 

Kantor itu akan menempati 
bekas tempat 
wakil Presiden Moh. Hatta. 

,Soal Simbolon” segera | 
diselesaikan, 

Dalam pada itu menurut ke- 

utusan? pribadi 

tinggi dan KSAD untuk mene- 
mu: Simbolon dan kemudian 
mengadjaknja ke Diakarta, ada- 
lah merupakan rangkaian per- 
soalan jang akan dipe tjevat 

penjelesaiannja menurut kon- 
sepsi Presiden, jang telah men 

dapat persetudjuan sepenuhnja 

dari Gabungan Kepala Staf dan 
mendapat dukungan parta'.2 
pernah diadjak berunding. 

Panglima -Le:- 

18 

Dapat ditambahkan kaba nja | 
konsersi itu perlu 

dukungan dari PNI 
dulu, demikian tulis 

dan NU 
wartawan 

|,K.R.” Djakarta semalam. Wilajah Diawa-Tengah 
| min, bendahara I-II Sastrosuhar 

WAKIL R.I. DI PBB | 
SESALKAN 

Wakil Afrika Selatan 

tak hadliri sidang PBB. | 
i 

Dalam sidang panitya politik | 

kemarin dulu wakil 

Moeh Sarif menjesalkan keputus.!| 

an Afrika Selatan untuk tidak | 
menghad'iri perdehatan2 di PBB | 
dan tidak suka bekerdja sama | 
dengan PBB. | 

Dikatakan, politik membeda2 | 
kan warna kulit di Afrika Sela- | 

tan hanja menjebabkan ketakut | 

an jang terus menerus bagi go- | 

iongan kulit putih, dinegara tsb. 

Ditegaskan oieh Sarif, bahwa 

tidak ada seorangsun di PBB | 

jang ingin melihat bangsa kwit | 

— R.D. 

kediaman resmi: | 

mendapatkan | 

| mempunjai £ matjam 

eras Lagi 

  

GKS TAK PERNAH PER- 

Gabungan Kepala Staf dalam 
pengumumannja menegaskan ke 
sibukan2 GKS waktu belakang- 

jang mendesak 
A.l. soal2 di Sumatera. 

Dalam hubungan ini GKS su- 

ngan dengan Presiden /Panglima 

Tertinggi dan PM guna mem- 

lam negeri 
militer. 

Didjelaskan dalain segala pem 
| bitjaraan tsb GKS tidak mem- 
| sersoalkan sidang politik jang 
| fidak termasuk dalam lapangan 
| kompetensinja, 

ditindjau dari segi   
t 

SOALKAN SIDANG POLITIK | 

an ini ditudjukan pada usaha me ' 
njelesaikan persoalan2 militer “8 

dinegara kita. 

"dah berkali2 mengadakan hubu- | 

bitjarakan perkembangan2 da- ' 

Ki KEBAHASA usa 1 

Buah tangan Pramoedya | 

Anata Toer. 

Dalam beberapa minggu ini 
oleh Penerbit Sastera Asing di 

| Moskow akan diterbitkan dida- 
'am bahasa Rusia kumpulan tje 
'rita-pendek. Tjerita dari Blora 

Ia karangan Pramoedya Ananta 
| Toer. Ini adalah untuk pertama 
|kalinja prosa Indonesia Me deka 
Kaum bentuk & dan diterbitkan 
dalam bentuk buku chusus. Se- 

| belum itu tjerita2-pendek Pram 
V banjak iang telah diterdiemah- 
ikan dan diterbitkan setjara ter- 

lepas dalam bahasa2 Belanda, 
| Inggeris, Tionghoa, Djerman 

dan Spanjol. 
IL Tjerita Dari Blora diterbitkan 
(oleh Balai Pustaka pada tahun 

52 dan pada tahun 1953 men- 
dapat hadiah dari Badan Musa- 
warat Kebudajaan Nasional un- 

x kumpulan tjerita pendek ter 
baik buat tahun 1952. — Ant. 

| 
$ 
i 

  

Achirnja pengumuman GKS 
menjerukan kepada masjarakat 
umumnja dan anggauta2 angkat 
an perang chususnja supaja ber 
hati2 terhadap berita2 me- 

ngenai sikap dan kegiatan2 GK 
S, kalau hal itu tidak disalurkan 

,melaluj saluran2 resmi. RD. 

' Dwitunggal pulih kembali! 
| terangan, dengan dikirimkannja | 

| KARNO — HATTA DIMINTA PERHATIANNJA 
TERHADAP ,,PERIST 
DALAM 

IWA SUMATERA". 
rangkaian penjeles aian soal Sumatera umumn ja ! 

! 

|. dan Sumatera Tengah chususaja, rakjat daerah tsb. menzhen- 

| daki agar pemimpin bangsa Sukarno / Hasta kembali merupa- 
kan dwi-tunggal dengan semangat prokiamasj th. '45 jaitu ber- 

| 

| 
sama? memimpin rakjat dan negara 

Demikian diterangkan oleh Zainal Abidin Achmad selaku ketua 

dengan bentuk apapun. 

| komisi diasa2 baik untuk mempersatukan pendapat rakjat Su- 

| karno dan bung Hatta, 

| "Diterangkan, komisi tlh mera- 

| sa. puas mendapat kesanggupan 

| ke 2 pemimpin rakjat itu utk me ' 
| : 23 si 
| menuhi keinginan rakjat. 

Terhadap penjelesaian peristi- 

wa Suamtera Tengah chususnja ' 

Pres. dan bung 

minta perhatian dan pengaruh- ' 
|nja terhadap tindakan? tsb. agar » 

Indonesia | dapat di tempuh djalan penjele- 'TUNTUTAN LIGA MUSLIMIN | 

sa'an jang menguntungkan. ne 
gara dan Sumatera Tengah chu- 
susnja. 

Komisi telah menjampaikan 

pendipat kepada ke dua pemim- 

| pin itu. kedjadian2 di Sumatera | 
dan Sumatera Tengah chususnja 

itu edalah merupakan gedja'a2 
tidak puas jang dirasakan oleh 

rakjat didaerah2. 

Achirnja Zainal Abidin Ach- 
mad menjatakan, komisi telah 

rentjana 

penjelesaian jang telah disam- 
  

MAJOR SAMOSIR TTG. IDEE 4 DESEMBER : : 
  

Tanggung djawab 48 Perwira 
Moh. Dawam Marzuki 
Donowardojo (Klaten) | 

| dan Otong Muh. Muchsin (Se- | 
r jang mendja di wilajahnja. | marang) kesemuanja dari HW. 

Tentang . ketjurangan ini baru | 
J.G. Rahardjo dari Pandu Keris- 

ten Klaten, 

| BANDJARNEGARA 
MOBIL TERBALIK, 

Taksi R 1955 telah terbalik 
masuk selokan irigasi dalamnja 
4m. Sebab2nja ja'ah: tg. 12/13 
1-1957, taksi itu disewa untuk 

UMUM menjundjungi peralatan perka- 
Akan menghias kota | vinan didesa Bawang, Katj. Ba- 

1 Sragen. | wang. Sesampainja didesa itu, 
| penjewanja turun sedang supir 
|dan keneknja pergi minum ko- 

pi. Beberapa anak datang me- 
ngerumuninja dan mendorong- 
dorong taksi itu sehingga ber- 

djalan sebab djalannja agak me- 

| murun, achirnja masuk selokan 
Baru tgl. 13-1-57 kendaraan 

dapat diangkat dengan perto- 
longan DAMRI. 

PURBOLINGGO 
MENUNTUT PENSIUN BERU- 

PA BENGKOK 
P.B.P.D, Terbentuk di Bu 
katedja. 

Bukatedja, Kab. Purbolinggo, 
teiah. terbentuk organisasi baru 
Persatuan Bekas Pamong De- 

sa Karesidenan Banjumas” de- 

ngan susunan pengurus Sbb 
Pemimpin umum Sdr. Soetar- 
djo, wakilnja - Sdr. Sumowire- 
djo, sekretaris umum Sdr. Soe- 

marno hd, bag. organisasi 
Sdr. Diposumarno, 
Sdr. Tirtowiredjo, bag. keuang 
an Sdr. Widjonosurjo, anggota2 
tersiar (perseorangan) Sdr.2 
Reksowikarto,  Wirjoredjo, A. 
Joesoep, Sanmuchid, S. Wirjan- 
daka, Siswadi, Samingun, Wir- 
josupono, Sumohadisastro dan 

Martowiredjo, sedang Dewan 
Pengawas Sdr2 Hadisujitno, Da 

61 tg ya Pn an nuwigeno dan Djuremi. Organi 

Mn , sasi berpusat di Purwokerto (Ba 

4 KSI OTONOOM njumas). 

Pan Momot Dalam resolusinja antara tsin 

Tanggal 13/1-1957 berdiri menuntut kepada Pemerintah 

'KBKI Seksi Otonoom Karang- 

anjar dengan Susunan pengurus 

ai berikut : Ketua I dan II 

agar para bekas Pamong Desa 

(terutama jang tergabung da- 
lam organisasi tsb) diberi pensi 
un berupa 25”, dari sawah beng   kokhja dulu, — (Kor). 

| wira dalam lingkungan TT-i sebagai 

  

bag. umum 

TIDAK PERLU & TAK FAIR MENGATAKAN 
SIAPA JANG BERSALAH. 

»SAJA belum dapat mengatakan setjara begitu sadja seka- 
rang bahwa Kolonel Simbolon ,,bersalah” atau telah ,,meng- 
chianati” ikrar-bersama jang ditanda-tangani oleh 48 orang per- 

pelaksanaan — daripadu 
sidee 4 Desember”, Saja menganggap tidak perlu serta tidak 
fair suara? jang tersiar, jang dengan tegas mengatakan seka- 
rang ini bahwa Kolonel Simbalen telah ,,mengchianati” ikvar- 
bersama dshnja”, Demikian diterangkan oleh Major Samosir 
Komandan Resimen Infanteri JU di Tapanuli sebagai djawaban 
atas pertanjaan? jang diadjukan kepadanja dalam konperensi 
pers Selasa petang di Djakarta. 

Major Samosir jang datang ke | 

Djakarta atas panggilan KSAD | 
selandiutrja mengatakan, bah- | 
wa ,sebagai salah seors ng ver- | 

wira jg. turut menandg tangani | 
sikrar-be sama”, ia tidak mar 

berpolemik dalan: soal ini”, 
“ | 

,Idee 4 Desember” dan | 
“peristiwa 22 Des» »mber”, 

Mengenai ,,idee 4 Desembe:” 
Major Samosir mengatatan bah 
wa idee itu pertama2 ditjiptakan 

oleh para perwira SSKAD Sub. | 
TT. I, tapi setelah diperbintjang 
kan bersama dikalangan 48 per- 
wira dalam lingkungan TT. 1, 
dengan sendirinja idee tersebut 
mendjadi pula milik dan tang- 
gung-djawab bersama dari 48 
perwira itu. 

Idee tersebut jang pokoknja 
menghendaki perbaikan serta 
mentjari djalan keluar daripada 

segala kesulitan jang dihadapi 
sekarang atas dasar .,setia ka- 
wan”, setelah dipe'bintjangkan, 
lalu ditanda-tanganj dalam ben- 

tuk ,,ikrar-bersama”. Tjara pe- 
laksanaannja  sepenuhnja dise- 
rahkan kepada Kolonel Simbo- 

lon, jang telah meminta dari 
perwira2 itu untuk sepenuhnja 
mempertjajakan tjara pelaksa- 
naan idee tersebut kepadanja, 

Major Samosir menambahkan, 
bahwa karena tjara pelaksanaan 
daripada idee itu sepenuhnja te 
lah diserahkan pada Simbolon, 

maka sewaktu terdjadi ,,prokla- 
masi” Simbolon tgl. 22 Desem- 
ber, ia (Samosir) jang semen- 
tara itu sudah. berada kembaii 
diposnja di Tapanuli, mengira 
bahwa peristiwa 22 Desember 
itu adalah sebagai pelaksanaan 
daripada ,,ikrar-bersama” jang 

telah disetudjui itu, 
Ditambahkan, bahwa ia b   kan baru merasa sangat ter . 

v. 

  

djut sewaktu mendengar terdja- 
| dinja peristiwa 27 Desember, 

jaitu pengambilan kekuasaan 
oleh Overste Djamin Gintings 

dari Simbolon, serta be:tanja2 

didalam hati apa sesungguhnja 
jang telah terdjadi. 

Major Samosir  berpendapai, 
| bahwa dalam keadaan sekarang 
| ini, sebaiknjalah kita djangan 

| terlalu mentjari ,,siapa jang ber 

|salah”. Sebab djika kita terus 
| mentjari? akan hal itu, kita ti- 
| dak akan sampai kepada batas? 
penjelesaian, Saja sebagai salah 

seorang jang turut menanda- 
tangani ,,ikrar-bersama” itu, da 

jam hal ini misalnja sudah tentu 
pula bisa mengadjukan perta- 
njaan, mengapa djika langkah 
jang diambil Simbolon itu di- 
anggap salah, pihak jang meng- 
anggap ,salah” itu tidak me- 

manggil perwira? jang telah tu- 

rut menanda-tanganj ,,ikrar- 
bersama” itu guna memperbin- 
tjangkan segala tindakan jang 

telah dilakukan Simbolon itu 
dan menentukan pula suatu si- 

. kap terhadapnja. Demikian Ma- 
| jor Samosir. — Ant, 

Kedudukan 

Infanteri III. 
Ditanja mengenai status Re- 

simen Infanteri III sekarang ini, 
Major Samosir hanja menerang 
kan, bahwa soal tersebut akan 
diperbintjangkan lebih djauh 
dalam rapat antara KSAD dgn. 
para Komandan seluruh Suma- 
tera dalam waktu singkat ini. 

Menurut Major Samosir, se- 

tjara darurat sekarang ini, un- 

tuk sementara ia diperkenankan 
oleh KSAD untuk memberikan 
segala pertanggungan-djawah 

agdahelsukhga dce eKSAD di 

Aa OKI nah (pancotscbap 
A Kundan en Wetenschempan' 

Resimen 

     
   
     
    
   
   

        

      

     
X 

matera Tengah dengan pem, pusat setelah menemuj 

  

Hatta telah di- ' 

Dasa. bat beske-hg 

Pres. Su- 

paikan dalam rapat panitya per- 
musjawaratan parlemen kema- 

(din Achmad, — R.D. 
    

Sekitar meniu & Kemper : 

|. BUKAN MUTLAK 
Wakil PM Idham 

Ea (kembali di Djakarta 
Bandung menerangkan 

' benarnja berita Antara jang di- 

siarkan pembantunja dari Pun- 

| terian2 Luar Negeri dan Perta- 

hanan mendjadi tuntutan mut ak 
dari Liga Muslimin. 

Didjelaskan, mendjawab per- 

NU menuntut pengisian lowong- 
an Kementerian2 Luar 

dan Pertahanan, didjawabnja, 
benar telah dituntut kedua ke- 
menterian itu tetapi tidak 

halid jang | 
dari 

tidak | 

tjak jang menjebutkan, Kemen | 

tanjaan pers di Puntjak apakah | 

Negeri | 
|.mitro. — 

di- | 
| djelaskan apakah itu tuntutan , 
#NU ataukah Liga Muslimin. 

Apakah tuntutan 
' didjawabnja. ia 

itu mutlak 
kurang suka 

“kai perkataan mutlak, kare- , 
|na baginja jang mutlak itu ha- 
' nja Tuhan, — Ant. 

  

! KARENA LAMARAN 

i DITOLAK 

Tjoba mentjuliknja ? 

Dari pihak staf I KMK Maka | 
| BB, Dag Hammarskjoeld, bah- Sar di peroleh keterangan Ming- 

cgis bernama. Nursiah hendak di- 
tsu.ik 4 orang jang berkendara- 
an oto DD 919. 

Diterangkan dari ke-4 orang 
itu seorang diantaranja berpa- | 
kaian pereman, 
berseragam. Pertjobaan mentju- | 
'ik itu terdjadi di Djl. Emm 

agan kakaknja sedang mengen- | 
darai sepeda 'menudju kearah 
Sarat ikota. 

Diantara pentjulik2 itu seka- 

rang ada jang ditangkap sedang | 
|pihak KMK mengadakan penje- 
lidikan terus. Sementara itu di- 
peroleh kabar, 

| “ahui diantara pentjulik tadi ter 

jang beberapa waktu jang lalu 
sernah melamar gadis itu tapi 
ditolak. — Ant, 

gu pagi djam 09.00 seorang ga- | 

dan 3 lainnja | 

Saelan, jakni ketika Nursiah de | 

kemudian dike- 

dapat seorang jang bernama M | 

  

  

HIDANGAN 
BERALIRAN PENDIDIKAN 

POPULER UNTUK 

SEKELUARGA 

  

TH. KE-XII  — No. 7 /ng 

Timur doaah bisa djatuh 
ketangan komunis 

KARENA ITU gan DOKTRIN EISENHOWER 

MENTERI Iuar negeri AS Du'les mengatakan dalam sidang 

bersama seksi? luar neyeri dan pertahanan sCNat 

bahwa ,,djalan jang paling mudah dan tjepat untuk menjerahkan 

Timur Tengah kepada komunisme internasional, 

kemarjn dulu 

ialah apabila 

Amerika Serikat Bergandongan tangan dengan Inggeris dan Pe- 

rantjis memasuki daerah itu”. 

membela doktrin Hisennowe:». 

Kata2 Dulles tersebut diatas 

tadi adalah djawaban terhadap 

pertanjaan senator  Kerauver 

(Demokrat), apakah AS waktu 

merantjangkan Doktrin Kusenho- | 

| wer itu be.konsultasi uengsu se 

' kutu2nja di Eropa. Kefauver me 

| ngatakan bahwa 

! Inggris — Perantjis 
Tengah ,,lebih besar”. 

Dulles seterusnja mengatakan 
| bahwa kemungkinan ada bahwa 
krisis Timur Tengah jang seka- 

rang ini akan merupakan batu 
ludjian jang menentukan, dida- 

  
di 

nisme dan Kebebasan”. Dikemu- 

rat, laut dan udara URSS seka- 
rang ditempatkan didaerah2Z se- 
kitar Timur Tengah: Bulgaria. 

| Laut Hitam, Kaukasus, Asia Te 

kepentingan? | 
Timur | 

Dulles dalam  pidatonja tadi 
| 

| | 
| 
! 
| 
| 
1 

| | 
| 

lam perdjoangan ,antara Komu | 

kakannja bahwa pasukan2 da- | 

ingah. Djumlah dan letak satu: | 
|an2 angkatan perang Soviet in 
|adalah sedemikian rupa hingga 
setiap saat mereka dapat dike- 

rahkan. 

Ikan bahwa daerah Timur 'Te- 
|ngah sedari dulupun selalu di- 
ingini sekali oleh ,,kalangan2 jg. 

|berkuasa dj Rusia”. Demikian- 

lah keadaannja dizaman Tsar2 
jang mentjari ,,air panas”, dan 

,Sekarang lebih2 lagi”. Dikata- 
xannja pula bahwa bagi para pe 
mimpin Sovjet keadaan seka- 

  

rin dulu. Sekarang tinggal men- j 

| tjari djalan pelaksanaannja. De- ' 

(| mikian ketua komisi Zainal Abi-    | MAKE 

| PER TINGGI ERTATANIAGA- 
| AN DAN BETATAPRADJAAN 

Direkturnja Prof, Dr 

bu “aing Samitro,. 3 Mei UG f 

Diaula fakultas ekonomi uni 

| versitas Indonesia Djakarta tlh 
Gibuka perguruan tinggi ketasta- ! 

| niagaan dan ketatapradjaan, se 

buah perguruan partikuir ber 

tudjuan hasilkan pengusaha? jg 

dididik setjara ilmijah. Ia didiri 
kan sebuah jajasan 21 Djuli jl. 

Jang telah daftarkan diri seba 

gai mahasiswa 102 orang ber 

asal dari pelbagai perguruan 

tinggi. Direkturnja Prot. Dr Su- 
Ant. 

rang ini menguntungkan mere- 

za, dan peristiwa2 belakangan 

1m malahan diartikan bahwa So 

vjet sudah dekat sekali kepada 

smenangan besar, 

Dan sungguh, kejakinan para 

pemimpin Sovjet ini bukannja 

tidak beralasan”, 

Mengapa tidak dalam 
Pakt Bagdad? 

Dulles mengatakan bahwa AS 
tidak mendjadi anggota Pakt 

Baghdad, karena pakt ini .tidak 

merupakan kekuatan jang mem 

persatukan negara2 Arab". 

Pakt Baghdad telah mendapat 

sokongan kuat dari AS dan 

akan tetap disokong pula. AS 

iku: dalam panitya ekonominja   

dan Pe militer2 AS pu: 
telah mengadakan/perundingan? 

dengan pembesa.2 mi.iter Pakt 

Bagahad. 

Kalau Konggres tidak 
setudju? 

Seterusnja Dulles mengatakan 
bahwa ,,kemungkinan besar se- 
kali pasukan2 AS kelak harus 
berperang di Timur Tengah”, ka 
au Konggres AS tidak menjetu- 
djui resolusi Doktrin Eisenhower 
ini. Tapi, kala Konggres menje- 

tudjuinja, , kemungkinan itu ke- 

tjil sekali”. 

ISRAEL TEMBAK MATI 4 
OBANG ARAB. 
Dan 8 orang lainnja di 

tangkap. 

Djurubitjara militer Israel me 

ngatakan, bahwa pendjaga2 per 

batasan Israel telah menembak 
mati 4 orang Arab dan 3 orang 

lainnja ditangkap, Ko'. Nehemi 

ah Brosh, djurubitjara tersebut 
mengatakan pasukan2 Israel jg 
ketika itu sedang berpatroli di- 

tempat2 pertahanan di Mishar 

Hanagev, 15 KM sebelah Barat 

Daja Bersheba dan 18 KM sebe- 

lah Barat perbatasan Jordania 

diserang oleh orang2 Arab itu 

dalam suatu padang 'uas. UP. 

  

Rambut dian putuih, tapuang dian teserak 
PERTI SAMPAIKAN KONSEPSI PENJELESAIAN" 

SOAL SUMATERA - TENGAH 
KETUA Partaj Islam Prrti H. ' Sung dibawah KSAD, Ka 

Siradjuddin Abas jang pernah 
| menghadap Presiden Sukarno di 
Istana Merdeka untuk membitja 

| rakan soal2 jang dihadayi nega 
Selandjutnja Dulles mengata- | 

| (rambut djangan putus, 

ra dewasa ini telah meniampai- 
kan 'konsepsi Perti mengenai pe 
njelesaian soa -soal Sumatera 

Tengah. 
Menurut konsepsi Perti itu ma 

ka dasar penjelesaian hendak: 
lah dipakai kebidjaksanaan dan 
teloransi, sesuai dengan pepatah 

Minangkabau :. ,,Rambut djan 
putuih, tapuang djan teserak” 

tepung 

djangan terserak). 

  

Tudjuan penjelesaian semata2 
untuk keselamatan negara dan 
rakjat, lepas dari kepentingan 
perseorangan dan golongan, se 
dangkan pertimbangan? jang 
berdasarkan sentimen dan presti 
ge, baik dari pemerintah pusat 
maupun dari Dewan Banteng ha 

rus dikesampingkan. 
Pemerintah pusat harus sele- 

kasnja mengirimkan suatu dele 

sasi untuk bermusjawarat de- 
ngan Dewar Banteng dan dele- 
gasi tersebut harus mempunjai 

mandat penuh jang ditandata- 
ngani oleh pemerintah bersama2 
Kepala Negara. Delegasi 'tu ha 

rus membawa ketentuan ten- 
tang: 

1. Persetudjuan diadakannja 

pimpinan tersendiri, buat keten- 
2 an Penata Tank. lang 
  

Sang si2 ter   hadap Israel 
DISUSUN 9 DIPERDJUANGKAN NEGARA A.A 

MENTERI luar negeri Israel, Golda Meir, hari Selasa tiba 
di New York dengan pesawat terbang untuk 
tangi tuntutan negeri? Asia-Afrika, supaja 
sangsi? terhadap Israel. 

Didapat kabar, bahwa Meir 

membawa suatu tjatatan formil 
kepada sekretaris djenderal P- 

wa pasukan2 Israel pada hati 
| Selasa ini telah mulai ditarik 
| kembali dari segala sektor di 
| semenandjung Sinai, ketjuali di- 
| daerah Selatan jang terletak di- 
| dekat teluk Akaba. 

Sebuah be:ita dari Darussa- 
lam mengatakan, bahwa menu- 

|rut kalangan2 jang mengetahui 

Gisana rentjana penarikan kem- 
bali pasukan2 Israel itu tidak 

| termasuk jg ada didaerah Gaza, 
| ka-era Israel tidak mengakui 

| daerah ini sebagai bagian dari 

| wilajah Mesir. 
Andjuran negeri? A-A. 

|. Sementara. itu menurut ren- 
tiana negeri2 Asia-Afrika Sela- 
sa sore bertemu untuk merun- 
dingkan ,,timing” dan rentjana 

| resolusi terachir untuk meminta 
sangsi2 kepada PBB bagi Israci. 

Sebuah ,,working-paper” dari-   

berusaha merin- 
PBB mengadakan 

pada rentjana resolusi tersebut 
mengandjurkan kepada semua 

anggota PBB untuk djangan 
membe:i bantuan . militer, eko- 

nomi atau keuangan kepada 
Israel, sampai negeri ini meme- 

nuhi resolusi2 PBB sepenuhnja. 

Golongan Asia-Afrika diduga 
akan melantjarkan resolusi me- 
reka pada hari Kamis atau 

Djum'at. 

Delegasi Saudi Arabia 

tuduh Israel. 
Delegasi Saudi Arabia dalam 

pada itu menjampaikan surat2 
tuduhan kepada dewan kea- 
manan dan sekretaris djendial 

PBB bahwa kapal2 Israel dan 

pesawat terbang mereka melaku 
kan serangan2 dari laut dan 
udara terhadap Saudi Arabia 
dari teluk Akaba, 

Dikatakannja, bahwa hai itu 
merupakan tindakan2 ag'essi 
dan provokasi Israel jang tak 

bertanggung djawab. — UP. 
    

agresor   
   

Tindakan Innggris — Perantjis terhadap Mesir 

tersebut harus meninggalkan bumi Mesir. 

kang terachir jg. harus pergi da ri Mesir, 

Ae ba, Ka seba Ai AU aa AG Weni Pig oa nba Ka Kab ema 
Me : PN Ae £ Ld na 2 La 

  
AGRESOR TERPAKSA MENINGGALKAN MESIR 

tidak dibenarkan oleh dunia merdeka, Dari itu 
Jang nampak pada gambar diatas ini pasu- 

Nampak tank diangkut kembali NN 

  

dinaina, LT Divisi bang 
& wenjetudjuj prinsip ebs 

rian, bahwa pimpinan ajawat.n2 

jang penung di Sumatera 'Te- 

agan, harus dipegang puteraZ 
daerah sendiri. 

3, Menjetudjui, demj untuk me 

lantjarkan peribangunan, otori- 

sasi keuangan pembangunan di- 

segerakan pada awal tahun dan 

seluruh uang pembangunan jg. 
terah diotorisir kedaerah, tidak 

agi ditarik kembaii. 

4. Menjetudjui bahwa untuk 

langkah jang pertama jang ha- 

rus dilakukan dalam tahun '57 
djuza ialah : 

a. Perbaikan djalan2, baik 
djaian pusat, uja.an propinsi 
maupuh. djaian2 xabuparen di- 
Seiuruh Sumatera engan. 

b. Perbaikan atau  pemba- 

ngunan baru asrama24 tentara 

dan  astama2 -peladjar.. - sa Ia 

Cc. Memberikan bantuan ke- 

uangan setjepat mungkin untuk 

Senoiah2 agama, mesujii2 dan 
pajaiZ adat. 

d. Pembangunan gedung2 se- 

kouah raxjar “aan penggantian 

uang rakjat jang teah dipakai 

sementara untuk membangun se 

ko:ah2 rakjat jang telah ada. 
e. Memenuhi tuntutan PER- 

WANEST (Persatuan Wali2 Ne 
gerj Sumatera Tengah) demi 

untuk melantjarkan pekerdjaan 

dine,eri2 dimana rakjat jang 
banjak tinggal menetap. 

f. Memberikan kesempatan 
kepada bekas2 pedjoang (LLasij- 
ka:2) untuk memperkembang- 

kan kesanggupannja ditengah? 

masjarakat 
g. Menjempurnakan pembuka- 

an Universitas Andalas dan me- 
nambah Fakultas Agama keda- 

lamnja. 

h. Pembukaan pelabuhan2 Pa- 
Gang - Pakan Baru- Rengat dan 
Djambi untuk kapal2 luar nege- 

ri, guna keperluan Impor dan 

Ekspor, 

i. Pembukaan kantor Inspeksi 
Perdagangan di Padang, sehing- 

ga pengusaha2 dj Sumatera Tes 
ngah tak perlu be'urusan ke 
Medan atau ke Djakarta lagi se- 

perti sekarang ini. 
j. Pembukaan kantor Pusat 

Bea dan Tjukai di . Sumate'a 
Tengah, bukan seperti sekarang 

takluk ke Medan atau ke Pa- 
lembang, 

Mengenai pimpinan pemerin- 
tah daerah konsepsi Perti tei- 
“sebut menghendaki supaja sege- 
ra diangkat seorang Gubernu" 
'di Sumatera Tengah jang tja- 
kap, bisa membangun, jang ra- 

Gikal revolusioner, pedjuang ge- 
rilja dan djangan jang tinggal 
didalam kota selama clash ke-I 
dan ke-II. Supaja diberikan oto- 

nomi jang luas kepada propinsi 

dan kabupaten jang berisi, de- 
ngan mentjukupi tenaga dan 
keuangan, 

Djika semua jang termaksud 
diatas sudah te:tjapai, maka 
Dewan Banteng mengundurkan 
diri dari pemerintahan dan tidak 
seorangpun jang dituntut dalam 

usahanja selama memegang pe 
me intahan, baik berdasarkan 
hukum pidana biasa maupun 
berdasarkan hukum pidana mw- 
liter. Achirnja Gubernur baru 
selekasnja mengadakan kenduri 

dengan memotong kerbau setja- 
ra adat jang sedapatnja dihadiri 
oleh Bung Karno dan Bung 
Hatta, — Ant. 

Sungguh2 terdjadi 
Kk »Aduh, aduuuh mati aku 

.. ,matii . , , « hantjur sudah, 
Datang tjari nenek mojang 
siapaaa . . , saja kesini '” meng- 
aduh seorang wanita tua di- 
tengah-tengah pengundjung film 
,Artist and models” di Rex 
Jogja kemarin, karena terdjepit 

    
  

oleh orang2 jang antri sesak2an 
beli kartjis. 
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Setelah membatja signaleri 

| dari Sdr. tmada Dil Terban 
Gk I1/426 dalam harian Kedau- 
latan Rakjat tgl, 14 /1-1957 me- 
ngenadi tidak jar? 
ungan pos (pengiriman wang) 

  

       
ifmeakibatkan adanja sdr.2 ki- 
tadari 8. Utara (T.T.I.) jg ter- | 
lantar, Karena seruan Sdr. A itu 
bersifat umum, jaitu tidak ter- 
udju pada sesuatu organ, pela- 

djar /mahasiswa tertentu, se- | 
dangkan dari daerah T.T:1. lebih 

berada di Jogja sini, maka kami 
dari Badan Kontak Organ. Pel. /   

'Mahas. Atjeh, S. Utara, S8. Te-| 
ngah jg Pengtan dalam lapang- 
an sosial untuk kepentingan pel. 
/mahas. dari ke 8 daerah tsb., | 
merasa wadjib din menjambut | 
seruan itu sbb.: 

“1. Berhubung dengan peristi- 
wa2 jg terdjadi achir2 ini didae- 
rah Atjeh, S. Utara /Tengah, 
maka seluruh organ. pel. /ma- 

has. dari ke 8 daerah tsb. pada 
tgl. 30 /12-1956 merasa perlu utk 

“atu badan kontak jang tugasnja 
semata2 mengusahakan kepen- 
tingan bersama terutama dalam 
lapangan sosial, azas kekeluar- 
gadn den menentang dengan ke- 

ras segala usaha dan anasir jg 
hendak memetjah belah antara 
suku2 bangsa seluruh Indonesia. 

28. Dalam waktu jg sesingkat 
itu Badan Kontak telah melaku- 
kan pelbagai usaha jg. rasanja 
tak perlu diketahui oleh wmum 
semuanja. Dari pihak Kotapra- 
dja kami mendapat sarang dan 
nasehat2 jg sangat berharga jg 
memang singat kami butuhkan 
pula dalam "sceha dan tjita2 ka- 

RAN PEMBAIJA 
berunding dengan Repala Dae- “SL 

Jantjarnja perhu- | 

   
organ. pel. /mahas, jang | 

  mi ini. Setelah beberapa kali 

  

rah Ist. Jogjakarta dengan spon- 
taan Kepala Daerah menjang-| ““— 

(DARI P' gupi akan memberi bantuan 
berupa pindjaman dari kas Dae- 
rah untuk pel. /mahas. dari ke $ 
daerah tsb. jg betul2 membutuh- 
kannja, Bagaimana hasil perun- 

nja, sjarat2 jg diperlukan disb.- 
nja tidak Ti kami uraikan 

pala Daerah jang spontaan dan 
ogressif itu kami dari Badan 

Kontak atas 
mahas. dari 

  nama seluruh pel./ | 
Atjeh, S8. Utara dan 

S. Tengah menghargai setinggi? | 

nja dan mengutjapkan diperba- 
|. 8. Mengenai pertanjaan Sdr. dengan mendengarkan pem- 
A, dapatkah pengurus organ. 

gotanja, dengan tegas kami dja- 
wab disini : Tidak, selama. ang- 

mau berhubungan /mendatangi 
pengurus organnja Pengurus se- 
suatu organ. hanja merupakan 
badan perantara untuk kepen- 

tingan anggotanja dan tidak de- 
pat bekerdja sebagaimana mes- 
tinja kalau tidak ada perhatian, 
kerdjasama dan. bantuan sepe- 
muhnja dari para anggotanja sen 
diri, terutama mengenai kepen- 
tingan pribadinja. 

Karena itu disimi kami dari 
Badan Kontak menjerukan lagi 
kepada seluruh pel. /mahas. dari 
ke 8 daerah tsb. tadi, supaja da- 
lam segala hal selalu dan. segera 
berhubungan dengan organ.nja, 
agar organ, itu selekas mungkin 
dapat mengusahakan pertolong- 
an bilamana dirasa perlu, 
Badan Kontak Pel. /Mahasiswa 

Atjeh S. Utara S. Tengah 
Pengurus 

Asrama Darma Putera ID. 

  

Konp. Komandan2 AD Su- 
matera diundurkan 

MENURUT keterangan? Kon- 
perensi Komandan2 Resimen 
Angkatan Darat di Sumatera. 
sedianja dilangsungkan tanggal 
17 Djanuari dikota Palembang, 
oleh sesuatu lain hal diundurkan 
sampai waktu jang belum diten- 
tukan. 

— Pedjabat2 militer jang dapat 
dianggap kompetent dalam hal 

ini, tidak dapat menerangkan 
sebab2 pengunduran konperensi 
tersebut. 2 

Djamin Ginting belum 
terima undangan, 

Sementara itu undangan un- 
tuk rapat jang akan diadakan 
oleh KSAD dengan seluruh Ko- 
.mandan2 Resimen di Sumatera 

dalam waktu singkat di Palem- 

bang, masih belum diterima 
Panglima Djamin Gintings. Su- 

“dah pasti rapat itu akan ber- 

langsung &i Sumatera Selatan. 
'- Mendjawab pertanjaan lain. 

. nja, Penad TT-I katakan ten- 
-  berita2 adanja Kolonel. 

Simbolon di Tapanuli, Sumatera 

Tengah dan Palembang, sampai 

| dewasa ini Penad sendiri tidak 

mengetahui. t 
k 5 Pertemuan pertama 

. Djamin Gintings. 

Selandjutnja Perwira pers 
“Penad T&T-I terangkan, dalam : 

minggu ini Panglima TT-I Let. 
Kol. Djamin Gintings bermak-. 
sud akan mengadakan pertemu- 

an dengan pamongpradja2, Wa- 

kil2 partai /organisasi dan waki! | 
wakil pers. Dalam pertemuan 

jang akan diadakan itu nanti. 

Panglima akan mendjelaskan . 

soal2 mengenai suasana jang 

sebenarnja di Teritorium I 

sember”? 

Mendjawab pertanjaan pers 

tentang apa jang dinamakan 

idee 4 Desember, - Kapten Ma- 

tang Sitepu Perwira Pers TT-I 

terangkan, dia sendiri tidak me 

ngetahui apa bunji idee tersebut. 

Kalaupun idee itu ada, demikian 

'Kapten Sitepu selandjutnja, hal 

itu hanja diketahui oleh bebera | 
pa orang perwira sadja. Kepada | 

| perwira2 lainnja apa jang dina- : 

makan idee 4 Desember itu tak 

pernah diberitahukan. — Ant. 

  

KEADAAN M4HASISWA 
KITA DI NEDERLAND 
Atase kebudajarn pada Per- 

waikilan Indonesia. di Nelerland, 

Jusupadi, dalam bulan Pebruari 

atau Maret akan bertolax keti- 

bali ke Indonesia, setelah empat 

tahun mendjabat djasatan tsb 

Salah satu dari tugas2 bagian 

nja ialah mengurus para pela- 

djar Indonesia jang da...ng ai 

Nederland sebagai peladjar2 jg. 

mendapat Ba CE aa 

dapat tugas beladjar, dan 
mendapat fasilitet2 dari Lem-      

padi menjatakan, ajumlah . ela- 
| gjar2 Indonesia jang jang diumis oleh 
bagiannja jang Naa tao 159 

berdjumlah kira2 1.000 orasg 

| kini sudah banjak- berkureng, 

jakni tinggal kira2 360 orang, 
“sesuai dengan rentjan:. peme- 

“intah untuk tidak memusatkan 

para peladjar di Nsierland 

. sadja, Pen kara tab : 

Dari djumlah jang kini ma- 
sih menuntut peladjaran di Ne- 

Jerland itu 139 orang  merupa- 

ikan peladjar2 bea-siswa (122 
universiter dan 17 sekorak me- 

nengah), 200 orang peladjar de- 

Jegasi (139 'uhiversiter san 61 

orang mendapat tugas belatiar 

(semuanja universiter). 
Selain peladjar2 jang terma- 

suk urusan bagian .kswudajzan 
itu masih banjak terdapat pela- 
djar2 Indonesia lainnja di Ne- 

der jang tidak termu.uk 

», dm. 25) 

: daftar bagian kebuda'nan P'r- 

| wakilan Indonesia di sang 
Menurut tjatatan reracuir | 2 

- Foreign Students Service — Su- 
atu badan setengah resmi. jang 

Apa itu ,Idee 4 De- | 

  

bertugas menerima dan mengin 

derland dalam masjarakat pela- 
djar Belanda — djumlah pela- 
djar2 Indonesia di Nederland «e 
luruhnja (universiter dan seko- 
lahan menengah) ialah 1.813, 
termasuk djumlah jang “terdat- 
tar Liat: tersebut diatas. 

  

ANG TJIANG LIAT DJADI 
: ANGGOTA D.P.R. 
Kabinet dalam sidangnja ba 

ru2 ini selain memutuskan so- 
a12 jang sudah diumumkan da- 
lam kominikenja, djuga telah 
mengangkat Ang Tjiang Liat 
mendjadj, anggota Parlemen. 

Ang Tjiang Liat adalah ang- 
gota Baperki Dewan Daerah Ba 
li-Lombok berasal dari Bandjar 
masin, dan sekarang mempunjai 
diabatan sebagai Djaksa di Den 

Pasar, — Ant. 

SALATIGA 
PENJIMPAN2 SENDJATA 

API GELAP - 

Pihak jang berwadjib di Sala- 

  

-ftiga telah menerima dari or- 
vangkamp Salatiga, barang2 b2 
rupa pistol Colt kaliber 38 dan 

12 butir peluru serta tiga orang 
jang disangka menjimpan Sex- 
-djata2 api tanpa izin itu. Mere- 
ka-pun disangka mendjad. angz- 
gota atau menggabungkan dui 
dengan gerombolan MMC. Ari.. 

MAGELANG 
UNTUK BENTJANA ALAM 

DAN BHAYANGKARI 

Dalam pertundjukan keseni- 
(an, jang diselenggarakan Ji Kan 
tin Kepolisian Magelang bebera- 
pa waktu jang lalu, dimana se- 
rombongan Mahasiswa Katholik 
jang singgah di Magelang mem 
perlihatkan ketjakapannja, ma- 
ka dari pendjualan kartiis te- 

lah didapat uang sedjumlah Rp. 
2140—, jang 5074 telah diserah 
kan pada Panitya Bentjana 
Alam di Surabaya dan jang 5074 
(untuk Taman Kanak2 Bhayang 
|kari Magelang. — (Kor). 

HARDJOPRAWIRO 
MENINGGAL 

| R. Hardjoprawiro, seorang be 
kas Komisaris Pengurus Besar 
PARINDRA jang tinggal di Ma 
gelang, tgi. 15/16 Djanuari se- 
kira djam 24.30, telah mening- 
gai dunia ditempat  kediaman- 
nja di Djl, Pontjol Magelang, se 
telah sedjak Ik. 10 bulan mende 
rita sakit. 4 

R, Hardjoprawiro semasa hi- 

dupnja pernah mengamoil ini- 
tiatief mengadakan persatuan 
kusir dan 'betjak di Magelang, 
sedang dalam pekerdjaannja se 
'hari2 semula memimpin sebuah | 

| Balai Lelang ASIA dan kemudi- | 
an sampai wafatnja mendjabat 
sebagai Lands Vendu Commissi 
onair Djawa Tengah. Pernah du 
duk djuga sebagai anggauta Pa 
nitya Pemilihan Djateng, 

Ia meninggalkan seorang iste 
ri dan 2 puteri angkat, Djena- 
zahnja telah dikebumikan diko- 
ta Magelang tgi. 16/1 siang de- 

para handai taulan. — (Kor). | 

UDJIAN KURSUS LALU 
000 MINTAS 

| Kursus Lalu-lintas, jang dise- 
lenggarakan buat pertama 'kali- 
nja di Magelang atas initiatief 
Public Relation Kepolisian se- 
tempat, dan diikuti oleh 36 
'ru S.R, dikota Magelang selama | 
beberapa, bulan, achir bulan ini 
akan selesai dan tgl. 4/2 
1/2 jad. pengikut2 itu akan di- | 

“vdji. Sehabis udjian, bagi jang 
Tulus diharapkan mengadjarkan 

S.R. disekolahnja masing2, se- 

dang jang   Dena kursus lichting “kedua. 
Ursus lichting kedua itu akan 

dingan lengkapnja, pelaksanaan- (4 sidang DPRDP membitjara- 

disini semuanja, Atas reaksi Ke- | 

“4 

gota2 jang bersangkutan tidak | 

|trodusir peladjar2 asing di Ne- ' 

ngan mendapat perhatian dari | 

| trawinata, 

tidak tulus, dapat me | dipersalahkan telah menjelimdup |   diikuti 80 peladjar, — (Kor). 

OLITIK TINGGI . 
' KE... PETERNAKAN 

BABI! Ha 
Setelah selama 215 hari A

n
 

! kan soal politik tinggi” me 
/ ngenai soal Sumatera Uta- 
jra/Tengah dengan ,,ngotot- | 
/ ngeden” (mengambil istilah | 
/ jang pernah diutjapkan oleh ' 
tanggauta Suparto (PKI) 

lam sidang 'itu), pada si- 
(dang hari ketiga (Ik. 4 x 
( djumlah djam sidang) DPR 
pp agak dapat ,,mengaso” 

    

/batjaan Rentjana Peraturan 
/Daerah tentang ........ std Per 
! ternakan babi” ........ ! (Kor). 

3 
SL 

PURWODADI 
850 KELUARGA AKAN 

DIPINDAHKAN 
350 Keluarga penduduk wila- 

jah hutan Purwodadi-Grobogan 
akan dipindahkan kekebun kopi 
Kaligintung, terletak ditapal ba- 
tas keresidenan Semarang — Ke 
du. Mereka mula2 menduduki 
daerah2 hutan tsb. setjara liar” 
dan oleh pemerintah akan diusa- 
hakan tempat2 kediaman baru 
jang lebih subur tanahnja, Pe- 
mindahan tsb. harus selesai da- 
lam waktu 18 bulan. . 
Untuk melaksanakan usaha 

tsb. tg. 11/1 jl. Residen Sema- 
rang dan Kedu 'serta pedjabat2 
lainnja mengadakan penindjau- 
an kekebun kopi Kaligintung itu. 

F— Ant. 

PURWOKERTO 
PERTEMUAN DARI HATI 

7 KEHATI 

Di Balai Desa Kober Purwo- 
kerto Minggu 13 Djanuar: jang 
lalu oleh Dewan Pimpinan PNI 
Tjabang Purwokerto telah diada 
kan pertemuan ramah tamah di 
hadliri anggota2 Dewan Tja- 
bang PNI di Purwokerto, ketu- 
a2 anak Tjabang, Kepala Dae- 
rah baru Bupati Mirun Prawi- 
rodiredjo dan sementara kepa- 
la2 Djawatan anggota dari par 
tai tersebut jang: mereka itu da 
tang dari luar daerah sekarang 
mendjadi penduduk baru dikota 
Purwokerto. — (Kor). 

PURWOREDJO 
P.P.D. MERENTJANAKAN 

DJANGKA WAKTU 

Semua anggota P.P.S. dan 
P.P.P. dalam Kabupaten Pur- 
woredjo sudah selesai dilantik 
dan pendaftaran pemilih sudah 
dimulai tgl. 10 bulan ini. Da- 
lam rapatnja tanggal 14/1 jl. 
Panitia Pemilihan Daerah Kab. 

“Purworedjo menetapkan sbb »- 

Utusan2 ke Konperensi PPD 
seluruh Djawa Tengah tgl. 17 /1 
di Semarang: Wakil Ketua PPD 
Tanu  Dwidjosumono, anggota 
PPD Moch, Ridwan dan Sekre- 
taris PPD Sumartono. 

Rentjana djangka-waktu utk. 
pemilihan Daerah Kabupaten 
Purworedjo sebagai berikut : 

Tgl. 10/1 — 31/1 Pendaftar- 
an pemilih dan penjusunan daf- 

tar - pemilih - sementara. 
Tgl. 1/2 — 3/3 Pengumuman 

dan kesempatan mengadjukan 
keberatan2. 3 

. Tgl 4/3 — 11/3 PPS menge- 
sjahkan daftar - pemilih - se- 
mentara. # 

Tgl. 28/3 — Daftar pemi 
lih - tambahan ditutup. 

Tgl. 1/2 — 15/2 PPP mengi- 
rim djumlah penduduk ke PPS. 

: Tgl. 15/2 — 28/2 PPS meng' 
rim djumlah penduduk ke PPD. 
(PPD mengirim djumlah pendu 
duk ke PPD Prop. setjepat2nja). 

Tgl. 1/2 -— 21/2 Partai Orga 
nisasi mengadjukan nama dan 

Tanda-gambar. 
Tgl. 22/2 — 7/3 PPD meme- 

riksa dan menetapkan Tanda- 

gambar, : 
Tgl. 8/3 — 21/3 Kesempatan 

mengganti Tanda-gambar jang 
ditolak. : 

Tgl. 22/3 — Tanda-gam- 
bar jang sudah tetap diumum- 
kan, 

Tgl 1/4 — 15/4 Masa pen- 
tjalonan. , 

Tgi. 15/4 — 30/4 PPD meme 
riksa surat2 pentjalonan. 

Rapat djuga menjetudjui prin 
sip pemungutan suara serentak 
bagi Daerah Kabupaten dan Da 
erah Propinsi, tetapi pelaksana- 
annja supaja dirundingkan ter- 
lebih dahulu semasak-masaknja 

serta dengan perhitungan un- 
tung ruginja. 

Perlu ditjatat rentjana djang- 
ka waktu tsb. diatas akan di- 

PALEMBANG : Selasa pagi 
telah dibuka Kongres Adat Su- 
matera Selatan, dihadiri Pemu- 
ka2 Adat dari seluruh Propinsi 
dan beberapa orang pemuka2 
jang sengadja diundang dari 
Djakarta. 

Hadir dan memberikan sam- 
butan Gubernur, Kepala Dae- 

rah Propinsi Sumatera Selatan 
R. Winarno Danuatmodjo. 

Dari Djakarta nampak- Prof. 

Mr Dr Hazairin, Mr Murad As- 
: Ir Indratjaja dan 

Bastari dari Semarang. 
Kongres 'ini antara lain akan 

membitjarakan soal2 pemerin- 
tahan, pembangunan ekonomi, 
keuangan, pembangunan sosial, 
kebudajaan, pendidikan dan ke- 

amanan. 

Kongres sampai tanggal 17 
Djanuari . — Ant. 
DJAKARTA : Hakim Hasan 

Nasution darj Pengadilan Negeri 
Djakarta, telah ymendjatuhkan 
hukuman pendjara 2 bulan atas 
diri seorang bernama Fok Foek, 

kan 1,871 kg emas dari “luar ne- 
geri ke Indonesia, tanggal 30 

1 Nopemiber 1956, seluruhnja “ber- 

-|sokongan dari Parkindo, jg 

M
E
 
L
L
 
T
A
 

LA
 

L
L
 

A. 

ui 

Partai dalam Kabupaten Tjila- 

  

: SIDANG kelandjutan hari 

ke-3 DPRDP  Kotabesar Sura- 
karta pada Rebo 16/1 telah di-' 
buka dengan pembatjaan hasil 
»perkawinan”  usul2 Suwarno 
dkk (PKI) dan Sahlan Rosjidi 
dkk "(Masjumi) jang Ta 

e- 
lasa 15/1 pada achir sidang baru. 
dapat dikemukakan diktumnja 
(konsideransnja “belum disusun | 
pada waktu itu). 

Setelah dischors, sidang “ibuka 
kembali untuk memberi kesem- 
patan anggauta2 mengemuka- 
kan stemmotievering Kesera- 
patan ini dipergunakan Sapto- 
giri (PNI), Wignjosumarsono 
(Katolik), Suradji (PKI) dan 

Sutardjo (Masjumi). : 
Anggauta Sabtogiri a.l. ke- 

  

kongkritkan dalam rapat jad. | 
sesudah Konperensi PPD selu- 
ruh Djateng di Semarang. 
— (Kor). 

TJILATJAP 
PNI TJILATJAP MENDU- 

KUNG KABINET ' 
Sidang Pleno PPNI Tjabang 

Tjilatjap, dirumah Sdr. Kamsi 
Dibjosukarto, aa. Il.  menjata- 
kan kepada Kabinet, Parle- 

men, D.P. PNI Djakarta D.D. 
PNI Semarang, Kepala Daerah 
Kabupaten Tjilatjap dan semua 

tjap, maksudnja, Kabinet Ali se 
karang ini berdjalan terus tan- 

pa Masjumi. — (Kor). 

'DPRP PROP. — DJABAR ME- 
NINDJAU TJILATJAP 

Untuk  menjaksikan objek2 

ekonomi telah datang di Tjila- 
tjap 5 anggauta DPRD Propin-   s: Djawa Barat, Jang ditindjau 
ialah desa2  Madjingklak dan 

Motean di Kampung laut, dan 

Paberik Pemintalan kapas. 
Djuga adakan pertemuan de- 

ngan para pedjabat di Tjilatjap 

bertempat di Hotel Bellevue. 

— (Kor). « 

PELURU MAUT 
Tgl. 12 Djanuari antara djam 

20.30, digrumbul Djingklal de- 

sa Plandjan dan grumbul Don- 
dong desa Dondong, Ketjamatan 
Kesugihan, diserbu kurang lebih 
20 gerombolan bersendjata 7 pi 
tjuk, Mereka menggarong 70 ru 
mah penduduk dengan kerugian 
kl. Rp. 674,20. : 

Jang berwadjib setelan mene 

rima laporan segera menga- 

dang,. Tiba terlihat 6 orang jae oh zakelijii “djadisperepalan daerah 
lari-lari dekat tempat pengada 
ngan. “Tembakan dilepaskan, 
dan 1 orang diantaranja. kena 
hingga meninggal dunia. 
Setelah penjelidikan dilakukan, 

ternjata orang jang tertembak 

itu, penduduk digrumbul terse- 
but bernama Sanmuhadi, umur 

kJ. 40 tahun. Apa sebab2nja me 
reka berlari2, tidak disebutkan. 

— (Ker). 

MAA SN 

1 : : 
i. SBEMPELO” MATJET DI- : 

.KEDAULATAN RAKJAT" 

Kn Pena aa 

| Soal Sumatra! diselesaikan 
kh dalam syuasan 
P.N.I. TINGGALKAN SIDANG : KATOLIK SAM- 

PAIKAN MINDERHEIDSNOTA 

tegang 

mukakan fraksinja tetap pada 
pendiriannja semula. Ia katakan 
usul baru hasil | perkawinan ig 
dipaksakan” dari kedua usu se- 
mula, adalah merupakan. suatu 
»baji jang lahir belum waktu- 
nja”. Karena nasib kedua usul 
Semula sebenarnja masih ter- 

gantung diawang-awang: belum 
lagi dibitjarakan materinja, -Di- 
tegaskan kalau soaj ini akan 
»diforseer”, fraksinja terpaksa 
tidak bisa turut bertanggung 
djawab. Paling banter bisa dibi- 
tjarakan tentang nasib'peladjar2 
dari Sumatera jang sekar 
menemui kesulitan, asal tidak di 
hubungkan dengan soal2 jg lain. 
Anggauta  Wignjosumarsono 
(Katolik) djuga tetap pada pen 
diriannja semula: djelaskan le- 
bih landjut ia bersedia turut ber 

tanggung djawab, kalau usul 
itu dirobah sedemikian rupa se- 
hingga mempersoalkan masalah 
jang berhubungan langsung de- 

ngan kepentingan? kedaerahan. 
Dalam hal ini mau turut bitja- 
rakan tentang nasib peladjar2 
Sumatera sekerang jang herada 
dikota Solo jang sedang mene- 
mui kesulitan2. 

Pembitjara lainnja a.l. Suradji 
(PKI) kemukakan usul perobah 
an itu sudah tjukuplah dan me- 
nundjukkan kesanggupan PKI 
dalam berusaha mentjapai ker- 
djasama 'serta saling mengerti 
antara satu dengan lain dengan 
tiada membedakan aliran. Di- 
tegaskan bahwa dim persoalan 
ini PKI djuga mempunjai pan- 
dangannja sendiri dengan tidak 
'hendak menondjolkan kemutlak- 
annja dalam DPRDP. 

PNI keluar, Katolik 
minderheidsnota. 

Dalam suasana ketegangan 
itu, sidang bersiap2 untuk me- 
ngadakan pemungutan suara. 

Saat itu djuga anggauta2 fraksi 
PNI berdjumlah 5 orang, mening 
galkan tempat duduknja, ber- 
arti meninggalkan sidang dan 
anggauta Wignjosumarsono (Ka 
tolik) menjampaikan minder- 
heidsnota, isinja: Menganggap 
DPRDP  Kotabesar Surakarta 

bukan suatu saluran utk memper 
bintjangkan masalah peristiwa 
Sumatera “dan tidak menjetu- 

nai masalah itu. Tetapi hanja 

dapat menjetudjui diktum jang 
tersebut dalam kalimat: ,Supaja 

Pemerintah memperhatikan ke- 

butuhan peladjar2 jang asal 
dari Sumatra jang oleh karena 

putusnja hubungan - mengalami 

kesukaran.” Dengan keterangan 

karena hanja inilah jang setjara 

la. 
25 15 Suara setudjui 

resolusi. 
Dalam pemungutan 15 suara 

menjatakan setudjunja adanja 

resolusi. Suara2 itu dari Pet 

suara, Masjumi 2 suara, Parkin- 

do dan Baperki masing2 1 suara. 

Sebagai diketahui fraksi PNI 

dan Katolik tidak .turut dalam 

pemungutan suara tsb. 

Sebagai diketahui, bunji dik- 

tum dari usul resolusi dirumus- 

kan pada sidang DPRDP Selasa 

15/1 dan pada sidang hari Rebo   TENGGOROKAN 7 
| Dalam suatu selamatan / | 
baru2 ini dikampung Gadji- / | 
han-Sidakaja Tjilatjap, K. / 
alias R. dengan para tamu ' | 
lainnja bersama2 makan ' 
berkat. Sewaktu makan de- 
ngan lauk ,,rempelo” ajam, j 
dengan tiada diketahui se- j 
'bab2nja sesampainja di- 
tengah2 tenggorokan . K. ! 
alias R. rempelo tadi telah ! 
matjet dan tidak dapat ber '/ 
djalan terus. Kawan2nja 5 
mentjoba memberikan per- 
tolongan tetapi tidak psrha- , 
SII, sehingga ia perlu diang- ) 
kut kerumah sakit Tjilatjap ! 
dan kemudian dibawa ke-! 
rumah sakit Purwokerto. ! 
atas pertolongan dokter de- ! 
ngan bantuan “beberapa te-j 
naga kesehatan lagi, ,,rem- ) 
'pelo” jang matjet ditengah2 ) 
tenggorokan itu dapat ,,di- 
dorong” masuk kedalam pe 
rut, sehingga tidak menim- 
bulkan penderitaan jing tak 
diharapkan. 
Menurut keterangan, be- 

berapa tahun jang lalu di- 
daerah itu pernah puja ter- 
djadi peristiwa sematjam 

“itu, jang mengakibat' an te ! 
wasnja sikorban. — ant. 
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TANA 

kemarin diterima (tanpa PNI & 

Katolik) adalah sbb.: : 

Memutuskan: 1. Mendukung 

perintah harian Presiden /Pa- 

nglima Tertinggi tgi. 25 Desem- 

ber tahun 1956 dengan langkah? 

kebidjaksanaan selandjutnja. de 

ngan harapan untuk persatuan 

suku2 bangsa /golongan, serta 

dihindarkan tindakan2 jang me- 

nimbulkan pertumpahan darah. 

2. Supaja Pemerintah mem- 

perhatikan kebutuhan peladjar2 

jang asal dari Sumatera, jg oleh 

karena  putusnja perhubungan 

mengalami kesukaran2. — Kor. 

  

DUTA BESAR ITALIA MEN- 

DJAMU PRESIDEN 

Untuk menghormat Presiden 

Sukarno, Duta Besar Italia La 

Terza malam Rebo mengadakan 

perdjamuan makan dirumah ke 

diamannja, al. dihadiri Suwir- 

jo, Arudji Kartawinata, Mr Wir- 

jono Prodjodikoro dan Mr A.K. 

Pringgodigdo. 

Sebagai sambutan atas kata2 

penghormatan Duta Besar La 

Terza, Presiden Sukarno a.l. me 

njatakan bahwa salah satu ne- 

reri jang dikundjunginja dalam 

perdjalanannja ke Eropa Barat 

ialah Italia, jang rakjatnja pe- 

-ng dan ramah tamah. Ant. 

HAIR 
  

djumlah 10 batang dan disembu- 
njikan didalam tjelana-dalam jg 
bentuknja dibuat seperti tjelana- 

mandi. — Ant. 

TJIANDJUR : Sebuah truck 
F 3588 hari Sabtu jl. telah ditje- 
gat oleh gerombolan bersen- | 
djata di Gekbrong (antara Tji- 
andjur dan Sukabumi) dan di-: 
tembaki sehingga 3orang tiwas 
dan 2 orang mendapat luka-luka 
berat. ka 23 
Truck tersebut mengangkut. be- 
ras dan diantara para penum- 

pangnja terdapat 7 anggota ten- 
tara .Bataljon 329, seorang pe- 
gawai DKN Sukabumi dan 15 
orang rakjat. Jang mendjadi 
korban tembakan hingga tiwas 
ialah seorang Pembantu Letnan 
Rohani, Pradjurit I Basri dan 

seorang murid SGB Sukabumi, 

jang namanja belum, diketahui. 

Diantara korban2 jang men- 
dapat luka? 2 orang Pradjurit,     'bernaria Adang dan Djamhuri. 
— Ant, 

| Komandan Resimen dan Kepaia2 

SURABAJA : Dalam pelak- 
sangan promosi gelombang per- 

tama dalam TT-V Brawidjaja 

15 Major telah naik djadi Letnan 
Kolonel, dan 41 Kapten jadi 

Major. 
' Mereka jang dinaikkan djadi 
Letnan Kolone: terdiri dari para 

Stafnja, Komandan KMKB dan : 

kepala2 bagian Staf Territo- 
rium, “sedang jang dinaikkan 

djadi Major terdiri dari para Ko- 

mandan Bataljon, Perwira2 Di- 
'nas serta beberapa Perwira Staf 

Territorium. — Ant. 

MAKASSAR : Kota disterik 
Tinombu dekat Parigi dalam 
kabupaten Donggala telah  di- 
duduki gerombolan DI /TII tgl. 
2-1- 1957. 

Berapa besar kekuatan gerom- 

bolan belum “diketahui, tetapi 
jang djelas ialah bahwa mereka 
datang dari pantai sebelah Uta- 
ra, pasisir Toli-Toli-Soni. 

— Ant, 

djui diambilnja resolusi menge-' 

  

SIDANG D.P.R.D. 

jang dipandang 

paja PPD 

ta 8 orang (belum 

tidak duduk dalam PPD. 

Dengan adania 3 usul ini, ma 

gap perlu diadakan kompromi. 

Kesimpulan “dari perundingan 

itu jalah PPD akan dibentuk me 

nurut Undang2 Pemilihan 

Umum fatsal 19 ajat 2, jaitu 9 
orang (termasuk Ketua) dan 
menurut urut2an banjaknia dju 

umum DPR jang lalu dengan tja 
tatan bahwa Partai Buruh . dan 

akan diusahakan turut serta da- 

D jang akan datang. 
Kesimpulan ini oleh sidang de 

ngan bulat diterima. Dengan ke 

putusan ini maka jang duduk da 

lam PPD nanti jalah PKI, PNI, 

tai Katholiek dan IPKI. Menge- 

nai personalia-nja maka oleh si- 

dang kemarin diputuskan supaja 

tsb. diatas paling lambat tg. 31 

Djaninari jad, harus sudah me- 

ngadjukan nama2nja. 

SEGERA DIBELI 

Jajasan Gelora, 

olah raga dan akan membangun 
stadion besar dan modern di De- 
mangan, Jogjakarta, dalam wak 
tu jg singkat akan membeli ta- 
nah untuk stadion itu seluas 12 

ribu rupiah. 
Jajasan ini diketuai oleh Sul- 

tan Hamengku Buwono dan utk 

mengusahakan keuangan, anta- 

ra lain telah mengadakan lotery 
jg menghasilkan Rp. 450.000,—. 
Dimaksudkan, untuk melantjar- 

kan usaha2 bangunan sta- 

dion itu, akan diadakan pendju- 

alan,lotery dengan, terus mene- 

rus. : 

PWI PERINGATI ULANG 

: TAHUNNJA 

Berhubung dengan akan ada- 

nja ulang tahun ke-XI Persatu- 

an Wartawan Indonesia tgl. 10 

Pebruari jad., maka PWI tiah. 
Jogjakarta akan mengadakas: pe 

ringatan sederhana, a.l. akan 

diadakan perlombaan olah raga 

diantara anggauta2nja. Olah 

raga itu meliputi tenis. sepak 

bola, badminton, tjatur. bridge. 

Djuga direntjanakan gerak dia- 

lan bersama dengan pembesar2 
daerah di Jogjakarta. 

SARASEHAN SENI LUKIS 

ANAK? DI S.LM. 

Oleh Badan Kesenian Kotapra 
dja Jogjakarta akan diselengga- 

rakan malam sarasehan  (dis- 
kusi) tg. 17/1, djam 17.30 di- 
sanggar Seniman Indonesia Mu- 
Ga (SIM) Aloon2 Utara. 

Atjaranja ,.Tjatatan seputar 
seni lukis anak-anak” jang akan 

duraikan oleh sdr. Dan Suwar- 
iono, sebagai pengatjara. 

Sarasehan ini sebagai atjara 
penutupan eksposisi seni lukis 
anak2 umur 7 s/d 12 tahun, jg 
sedang diselenggarakan Badan 
Kesenian Lan Jogjakar- 
ta, sedjak tg. 8 s/d 17 /1 ditem- 
pat tersebut. Berhubung. adanja 
sarasehan Karenanja untuk tg. 
17 Djanuari 1957 itu, eksposisi 
hanja dibuka mulai djam 08.00. 

KE KONGRES SBK.A. JAD.     Hampir semua tjahang2 dan 
basis2 S.B.K.A. telah mengada- 
kan rapat2 anggota untuk meng 
hadapi Konggresnja jang ke-VI 
jang akan dilangsungkan pada 
tanggal 24 s/d 31 Djanuari TO 
di Bandung, Selain membahas 
bahan2 Konggres jang telah di- 
kirim oleh Dewan Pimpinan Pu 

dikan Agamy Kabupaten Pare2 
telah memutuskan mendesak ke 
pada pemerintah supaja sensur 

terhadap madjaiah dan film tja- 

bul diperkeras, ditiap kewedana- 
an dalam kabupaten Pare2 di- 
tempatkan 'Penilik “Pendidikan 
Agama dan supaja rayon VII di 

Pare2 dinaikkan mendjadi rayon 
VI, — Ant. 

PONTIANAK: Acting gub. 

| Kalbarat. Adjj Pangeran Af-oes 
jang tiba dikota Pontianak ke- | 

marin dulu siang, dalam konp.- 

pers menjatakan. ia telah mem- 
punjai konsepsi jang lama, ja- 

itu rentjana pembangunan dae- 

rah Kalbarat disegenap lapangan 
penghidupan. Mengenai pegawai 
untuk kantor gub. diterangkan, 

jang ada sekarang? sebanjak 70 

orang dan masih diperlukan 105 

orang lagi. Untuk menerima tam 

bahan itu, gub. akan memper- 

hatikan lebih dutu tenaga2 didae- 

rah jang tjakap dan :kalau ma- 

sih diperlukan, barulah didatang 

kan dari luar daerah. Gub. me- 

lakukan timbangterima djabat- 

an kepala “dwerah dari tangan 
residen Bambang Suparto.   sk Konperensi kerdja Pendi- — (RiD.). 

31 Djanuari j.a.d. 

ka sidang dischors karena diang- | 

mlah suara dari hasil pemilihan | 

PRN serta lain partai /organisa | 

si jang belum duduk dalam PPD | 

lam pelaksanaan pekerdjaan PP | 

Gerinda, Masjumi, NU, PIR, Par | 

partai2 jang duduk dalam PPD | 

suatu badan | 

baru jang berusaha memadjukan | 

Ha dengan harga beberapa ratus | 

  

P. JOGJAKARTA: 

personalia P P D 

HARUS SUDAH DIADJUKAN 
DPRD Peralihan Jogjakarta dalam sidangnja kemarin telah 

membitjarakan pembentukan Panitya Pemilihan Daerah (PPD) 

salah satu atjara jg penting mengingat waktu 

pemilihan samuma bagi DPRD jad. sudah mendesak, Dalam pem- 

bitjaraan jang tjukup memakan 

timbul 8 pendapat (usul) jaitu: 
dibentuk menurut urutan ' 

suara dalam pemilihan umum DPR Pusat jl. dengan djumlah 

anggautanja 8 orang belum termasuk Ketua jang 

'Kepala Daerah, 2) Partai Buruh mengusulkan djumlah anggau- 

termasuk Ketua) dan susunannja terdiri dari 

3 orang dari golongan Nasionalis, 3 dari golongan Agama dan 

2 dari golongan Sosialis, 3) PRN menghendaki seperti diadjukan 

oleh PKI tetapi ditambah 2 orang sekretaris dari fraksi? jang 

waktu lama kemarin itu, telah 

1) pihak PKI menghendaki su- 

dan hasil dari pemungutan 

dipegang oleh 

  | 
Lsat-nja, djuga telah ditetapkan 

| utusan2 ke konggres tsb. | 

Utusan masing-masing tja- 

| bang akan berdjumlah 2 orang 

| dan akan disertai pula oleh pa- 

| ra penindjau jang terdiri dari 

tenaga? ahli dikalangan D.K.A. 

| dan berdjumlah Ik. 50 orang. 

| Sementara itu oleh Dewan 
| Simpinan Pusat S.B.K.A. di Dja 

| karta terus-menerus, diterima la 

| voran tentang besarnja sema- 

| ngat massa buruh keretaapi di 

| tjabang2 dan basis2-nja dalam 

| menjambut konggresnja jang 

akan menentukan lebih berhasil 

nja perdjuangan . buruh kereta- 

api dimasa2 iad. 

DJURU RAWAT BARU 

Mulai tg. 7 s/d 16-1 dirumah 

sakit Bethesda Jogja telah di- 

lus 8 orang. Mereka itu sdr. Mo 
| chamad Tohir, Elias Lanonghu- 
|ka. Isnah Kadim, Noorsanah 
Asjik. Wasinah, Rokje, Setijo- 

| wati dan Mublak Ambarwati. 

TANAH UNTUK STADION | 
MADJALAH DAERAH AKAN 

TERBIT LAGI 

Oleh Pemerintah Daerah Isti- 
| mewa Jogjakarta dikandung 

| maksud untuk menerbitkan kem- 
bali madjalah resmi dari Peme- 
rintah Daerah dengan tudjuan 
untuk membimbing masjarakat 
kearah pengertian untuk mem- 
perkembangkan perekonomian, 
politik dan sosial Sedjak Nopem 
ber jl. pemerbitan resmi Peme- 
rintah Daerah ,.madjalah Eko- 
nomi” telah dihentikan, didasar- 

| kan keputusan DPRD, tetapi 

| karena madjalah itu ternjata ba 

| 'angsungkan penerbitangja. ma- 
|ka akan diusahakan lagi. 

"'"DJEMBATAN BETON KONS- 
TRUKSI BARU DI 

GONDOLAJU 

| Lebarnja 16 meter. 

|. Mengenai perluasan djemba- 
| tan Gondolaju diatas kali Tjode 
| jang sedang dimulai persiapan2 

|nja oleh Djawatan Pekerdjaan 
| Umum, lebih landjut diperoleh 

| keterangan. bahwa perluasan jg 

' direntjanakan semula, jaitu me 
|lebarkan djembatan itu dengan 

menambah beberapa meter ka- 
|nan kiri djembatan untuk digu- 

(pakan sebagai trottoir, itu tidak 
| djadi dilakukan, karena Kemen 
| trian Pekerdjaan Umum dan Te 
(naga telah menjetudjui usul se- 

| mula, jaitu mengganti djemba- 

|tan ini dengan djembatan beton 

menurut Konstruksi baru jang 
lebarnja 16 meter. 

Dengan pelebaran itu, maka 

perkembangan lalu lintas di dja 
Ian Djenderal Sudirman (Gondo 

laju-Gondokusuman menudju ke 
Surakarta) akan berdjalan lan- 

tjar, terutama dengan rentjana 
pembagian djalan untuk lalu 
lintas kendaraan sadja lebarnja 
12 meter, sedangkan untuk trot 
toir sampai 2 meter kanan kiri. 

Beaja jang telah diotorisasi- 

kan untuk keperluan perluasan 
itu sudah diterima untuk bagian 
bagian jang pertama, dan mu-   laj digunakan untuk memesan 
semen dan rangka2 besi, kare 
na djembatan beton itu akan 
berangka besi. 

Djembatan jang sekarang jg 
nanti akan diganti, besar ke- 
mungkinannja akan dipakai dju 
ga untuk djembatan diatas kali 
Tjode, ditempat Jain, terutama 

berhubung dengan akan adanja 

rentjana memperbanjak  hubu- 

ngan bagian2 kota Jogjakarta 
jang melalui Kali Tjode. 

PENJALURAN PENDERITA 
TJATJAD 

Ke masjarakat. 

Kantor Penempatan Tenaga 
Gaerah Jogjakarta mulai bulan 

Nopember jang Jalu telah me- 
nempatkan 46 penganggur pen-   derita tjatjat keluaran Rehabili 

sasi Centrum Surakarta sebagai 
tenaga darurat dibeberapa ins- 

|tansi Pemerintah dan sementa- 

ra perusahaan 'partikelir, 
Penempatan . itu didasarkan 

|karena Pemerintah mempunjai 
uangnja dan diharapkan agar 
dalam tahun 1957 ini, usaha2 
demikian ini dilandjutkan. 
Sambutan dari pihak instan- 

Si-instansi atau perusahaan jang 
|ditempati tenaga2 darurat pen- 
derita tjatjad ini umumnja baik 
sekali. Tetapi menerima mereka 
selandjutnja untuk  didjadikan 

pegawai, umumnja belum dapat 
dikabulkan, karena paraturan ti 

dak “merierima pegawai baru 

atau tidak adanja keuangan pc 
rusahaan. 

Pjumlah penganggur penderi 
ta tjatjad jang mendaftarkan di 
ri di KPT daerah Jogjakarta se   djumlah 70 orang. 

adakan udjian djuru rawat di- | 

antara 21 orang, sedang jang lu   
njak jang menghendaki untuk di 

  

HALAMAN. 2 

Apa & dimana? 
k  Pengadjian Puteri dirumah 

Nj. Notohamiprodjo djl. Beduk 
no. 3 diselenggarakan oleh res- 
sort Katobaru Timur dengan 
pembitjara Nj. B. Zuber djam . 
10.00, 

:- Sidang DPRD. P. Daerah 
Ist. Jogjakarta digedung DPR 

Dj. Malioboro djam 10.00 mene 

Tn atjara tgl, 16 Djanuari 

Ja 
-- Sidang Pengadilan negeri 
diruang Pengadilan didji. Paku- 
alaman melandjutkan pemerik- 
saan perkara terdakwa Goo Boo 
Mo kl. djam 09.39. 

  

2 MAJOR NAIK PANGKAT 

Tanggal 14-1 jl. djam 10.00 ke 
dua Perwira Menengah Major 
Hardjono Kepala Staf Resimen 
Infanteri 13 dan Major Soenitijo- 
so Komandan Bataljon 439 telah 
menghadap Panglima TT IV utk 
leporan resmi atas kenaikan 
pangkatnja masing2 dari Major 
mendjadi Letnan Kolonel, 

Ketjuali 2 Perwira tsb, diatas, 
ada pula Bintara dari L.P.P.U. 
Resimen Infanteri 13 jang naik 
pangkat jalah Sersan Major Su- 
prapto mendjadi Pembantu. Let- 
nan dan Kopral Iskandar mendja 
di Sersan, Kedua Bintara terse- 
but telah melaksanakan laporan 
pula kepada “Perwira L.P.P.U. 
Resimen Infanteri 13. 

PEMBRANTASAN PENJAKIT 
TJATJING 

Mulai tg. 15/1 D.K.A.D Resi- 
men Infanteri 13 telah menga- 
dakan pembrantasan pepjakit 
tjatjing (wormkuur) untuk se- 
mua anggauta Resimen Infan- 
teri 13 baik jang di Staf Resi- 
men Infanteri 13 maupun jang 

berada di Bataljon-Bataljon dan 
PDM.:2: 

BROSIR2, BULLETIN D.L.L. 
DITERBITKAN BPPF 

Badan Penjalur Pertundjukan 
Film Jogjakarta dalam bulan 
Pebruari jad akan menerbitkan 

| brosir2, buletin dan poster2 jg 
pokoknja selain memperkenal- 
kan usaha2 badan ini kepada 
masjarakat, juga akan berisi 

penerangan2 tentang arti. film 
untuk. keperluan pendidikan dan 
pengetahuan umum, tidak -baik- 
nja film jang melanggar susila 
untuk keperluan masjarakat ser 
ta memberi pengertian kepada 
umum tentang arti melihat film 
jang sebenarnja. 

Penerbitan2 ini antara lain de- 
ngan adanja subsidi dari Peme- 
rintah sebesar Rp. 7.000,— men- 
djelang penutup tahun 1956. 
Dalam tahun ini subsidi ber- 

ikutnja diharapkan akan keluar 
djuga, mengingat perhatian jang 
besar dari Kementerian Sosial 
terhadap usaha2 BPPF. Badan 
ini mengusahakan pemutaran 
£ilm jang maksudnja untuk me- 
njalutrkan masjarakat ikearah 
“"kemadjuan pendidikan kemasja- 
rakatan, memadjukan pengeta- 
huan umum dsb. Banjak orga- 
nisasi2 peladjar, baik didaerah 
Jogjakarta maupun diluar. dae- 
rah jg telah berhubungan dgn 
BPPF untuk memutar film2 jg 
baik dan bermutu, terutama utk 
pendidikan. 
BPPF didirikan sedjak tahun 

1952 dan dalam melaksanaikan 
pekerdjaannja kerdja sama dgn 

IE, 

ALMANAK 1377 HIDJRIAH 
DARI MUHAMMADIJAH 

Pusat Pimpinan Muhamma- 
dijah Jogjakarta pada tahun 
Hidjriah 1377 jad, akan mener- 
bitkan kembali Buku Almanak 
13877 Hidjriah, jang telah - ter- 
henti penerbitannja sedjak ta- 
hun 1942, ketika Djepang ber- 
kuasa di Indonesia, : 

Untuk menjusun Buku Alma- 
nak 1377 Hidjriah tsb. oleh Pu- 
sat Pimpinan Muhammadijah 
telah dibentuk Panitya Redaksi 

terdiri dari Ketua K.H. Ahmad 
Badawi Fakih dan Sekretaris 
K, Abdul Razak Fachruddin. 
Buku Almanak 1377 Hidjriah 

tsb. akan dilengkapi dengan tu- 
lisan2 jang berharga meliputi 
soal2 Politik, Keuangan dan 
Ekonomi, Kebudajaan, Pendidi- 
kan dan Kesusasteraan dll. jang 

dapat ditjontoh dan. memberi 
tauladan bagi angkatan seka- 
rang dan generasi 'jad. Akan 
dihiasi pula “dengan  gambar2 
terutama - jang berhubungan 

dengan usaha2 pembangunan, 
sosial dan pendidikan dari :per- 
serikatan 'Muhammadijah : se- 

luruh Indonesia “jang  ber- 
sifat dokumenter, dan “urai- 
an2 bernilai dari para pemimpin 
dan terkemuka Muhammadijah 

dan tokoh2 lainnja. ! 

Nonton mana? 
SENI SONO : Lady Codiva”, 

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

Dean Martin, 
INDRA. : ,@uentin Durward”, 

Kay Kendali. Te. 
LUXOR : ,Fareb”, film India. 

  

.KAHAJU : Lady Codiva”, 
Maureen O'Hara, 

SOBOHARSONO : ,,@uentin 
Durward”, Robert Tavlor, 

KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 
“Roro Mendut”, (Babad Ma- 
taram). 

SOLO 
SRIKATON : ,Gul Bahar”, 

B n. 
DHADY : ,/The Leather Saint”, 

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

Kirk Douglas. 
BIOS SRIWEDARI : ,,A Man 

Alone”, Ray Milland. 
STAR : Escape from Fort 

Bravo”, William Holden. 
U.P.: , Divided Heart”, Alexan- 

der Knox, 
W.O, SRIWEDARI : Gondang 

Djagad Gondang Dewa”, 
KLATEN 

ROXY : Shot Gun”,   'RIO : ,/To-the Victor”, 
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“semalam dan pagi ini bertempat 

  

2 ' Menteri melandjutkan kundjung Tes 
Bi 
IR 

(2 Dalam pengumumannja Per- 
“satuan Buruh Minjak, Perbum, 

| nja pula, 

“ngan djalan kaki 

. dengan 
sekretaris sdr. Sutiksno dan Su- 

k Ikatan Olahraga dan Seni 

reta-api Jogjakarta, Porka J. 

| penulis sdr. Subarkah, bendaha- 

  

“Ia Staf, terhadap peristiwa Su- 
“6 matera Utara dan Sumatera Te- 

ngah, kabinet su 

  

2 tao di Amuntai, Tanaaen kabu- 

  

  

  

af, Ketua Par 
asinja partai2 dan | 

in sa jang terga- 

ang “ankian 'Panitya Aksi Ber 
ma itu berdiri dibelakang Pa- 

T Pa | dan ta 5, 

      

  

“TOGA 

| Kemarin telah tiba di Jogja- 
Harta Menteri Agraria Prof. Mr 

Suhardi, Maksud kundjungannja 
| Jogjakarta itu jalah untuk 

nberi kuliah kepada mahasis 
tadjah Mada jang diadakan 

"di Gedung Negara. Siang ini 

“annja ke Semarang dan terus ke 
Erha 

— PERBUM TOLAK KERDJA 
LEMBUR 

' Sektor Jogjakarta, ditegaskan, 
bahwa organisasi buruh itu te- 

— tap menolak kerdja lembur. Ber 
hubing Gengan itu segenap ang 

| gauta Perbem tunduk kepada 
“ instruksi Komando Aksi Perbum 

Pusat. Sementara itu dinjatakan | 
bahwa instruksi Pe- 

merintah, polisi, dan militer te- 

tap dilajani. #1 

Ibuku" 

Juang jang dikumpulkannja 

MENGINAI perkara Ton 
Schilling pers Nederland tam- 
pak sangat segan2 untuk mem- 

"| beritakannja, sekalipun#Stampa' 
Sekarang sudah lewat 6 minggu ini dibongkar, akan terbongkar | sedjak Ton Schilling ditahan 
polisi karena dituduh telah me-: 
lakukan penipuan atas kerugian 

uang kepadanja guna membiajai 
gerakan subversif di Indonesia. 

Sebagaimana. diketahui, Ton 
1 Schilling, bekas opsir penerang- 
lan pada tentara Belanda di In- 

| donesia, dan salah seorang pen- 
Giri legiun veteran serta penulis 

,Spoor, djenderal kita”, 
ditangkap oleh polisi di Den 
Haag achir bulan November jl. 
karena dituduh menggelapkan 
uang tsb., all untuk membeli se 
buah villa di Noo wijk, sedang 

itu 
mestinja digunakan untuk mem 
biajai ,,kapal2 selam dan perahu 

perahu motor-torpedo” jg akan 

melakukan aksi terhadap Repu- 
blik Indonesia. 

Berita mengenai penahanan 
inipun baru Cumumkan kira2 

sebulan sesudah ia ditahan. Pi- 
hak resmi Belanda tampaknja sa 
ngat tidak senang dan gelisah 
dalam menghadasi perkara ini. 
Terbongkarnja perkara tsb. da- 
pat merugikan kampvanje “ang 

sedang dilakukan oleh Neder- 
land terhadap peradilan. Jung- 
schjaeger dan Sehmiit Kampa- 
nje itu sangat dihambat oleh 
berita2 jang membuktikan, bah- 
wa di Nederland masih selalu 
mudah sekali untuk mendapat- 
kan atau mengumpulkan uang, 

sif terhadap Indonesia.” 
'Mudahnja mengumpulkan uang 

itu bukan sadja terbukti dengan |   
SURJATI SUDAH PULANG 

“Ilang kembali dengan selamat. 

peristiwa Ton Schilling ini te- 
|tapi djiga dapat diraba ka-ens 

Surjati, gadis umur Y tahun |adanja kenjataan bahwa dalam 

jang dikabarkan meninggalkan | 
: rumah orang tuanja telah pu- 

waktu achir2 ini ada orang? ter 
| tentu di Nederland, jang hidup 
| mewah dari uang jang dikum- 
| 1 Gadis ketjil tersebut men | pulkannja dari beberapa golonz- 

kan an tanpa beri Ta an dimasjarakat Nederland. de- 

“rumah neneknja di Klaten de- 

orang tuanja dan menudju se) 

dan kadang2 | 

minta bontjeng sepeda, | 

| 
ANGGOTA FRAKS NU DPRD | 
PERALIHAN JOGJAKARTA | 

K. H. ABDULLAH AFANDI 

Diganti Nj. S. A. | 

Musaddad. : 
Berhubung “dengan kesibukan 

pekerdjaannja di Bandung seba- | 
gai anggota Konstituante maka | 
K.H. Abbdullah Afandi anggota 
fraksi NU dari DPRD Peralihan 

Sena Istimewa Jogjakarta | 
indurkan diri, ..Soal | 

Giaa Pa telah : pula dibitjara | 
kan dalam sidang DPRD Perali | 

- han dan disetudjui. Sebagai (3 
penggantinja oleh NU telah di 
tjalonkan nj. Siti Atikah Musad 
dad, Menurut 'proceduurnja, ma | 
ka penggantian ini akan diadju- | 
“kan kepada Kepala Daerah jg. | 
oselandjutnja akan meneruskan | 
kepada Menteri Dalam Negeri : 
untuk disjahkan. s 

BERITA ORGANISASI 
TB Consentrasi Gerakan Maha- 

siswa Indonesia Komisariat Fak. 
| Sastera dan Kebudajaan dan 

- Fak, Pendidikan telah terbentuk 

ketua sdr. - 'Narantaka, 

kaswati, bendahari sdr. Rocky 
. Indiarjani dan Wahju Pkokapti. 

kereta-api, LO.S.K.A., sebagai | 
Persatuan Olahraga ke 

dengan ketua sir, Tedjosumarto, 

ra sdr, Supomo dan dibantu oleh 
pe aana, komisariat. Penasehat 

   
    

  2" 
Ka. 'Tjabang Jangan: 

kata, 
tag dalam Perayaan jang dike: 

»« bahwa serikat buruh tsb, mendu 
2 kung tindakan tegas Panglima 
Tertinggi 

- penuhn: 

R.I. menjetudjui se- 
sikap Gabungan Kepa 

ja djangan 
menjerahkan mandat nja. walau- 

Henna “un Wangi m 

  

) Ag 
- 2 anak 12-1 aka sdr. 
:Djojomudji Penumping 190 ter 
lah diadakan peresmian ' 1: 

nja Sub Seksi Comite 
numping. Penanggung djaw 
SSC P.K.I. ini ialah sar2 Sindo- 
Ud Djojomudji T Rakiman, 

  

    

  

PABRIK BAN SEPEDA pi 
AMUNTAI 
April Hanan hasilkan 
ban ? 

Pabrik ban sepeda jang diba- 

ten Hulusungai Utara, 
permulaan April jad. su- | 

Sena menghastikan | ban se- 

   

    

£ Sab dan 'alat2 

8 terling ini, 

ngan maksud untuk digunakan | 
melawan Republik jang sangat | 
dibentji”. | 

Westerling. | 

Diketahui umum bahwa Wes- | 
| terling dapat hidup bertahun- | 
tahun lamanja dari uang berasal | 

| dari orang2, jang masih mengan | 
Gung harapan tentang kemunz- | 
kinannja bagi Nederland untuk | 

| skembali be'kuasa di Indonesia” 
Westerling. dapatlah dianggap | 

sbg. orang jg mengetahui sam- | 

pai dimana adanja kemungkinan 
untuk ,,kembali berkuasa” itu, 
tetapi rupanja ia berpendapat, 4 
bahwa kesempatan untuk dapat 
merogoh kantong kaum reaksi- | 
oner kolonial, adalah kesempat- | 
an jang sangat bagus baginja, | 

terlalu bagus untuk tidak di- | 
gunakan. | 

Weste ling tahu bahwa ia da- 
pat melakukan penipuan2 agn. | 

: Gjalan demikian tiada dengan | 
| menghadapi sesuatu bahaja. Pe- | 
(nipuan adalah kedjahatan jang | : 

ihanja dapat dituntut, kalau ads 
| pengaduan dari pihak jang di- | 
rugikan Dan ia tahu benar, bar 

wa mereka jang dirugikan itu 
|terutama jang telah memberi- | 
kan uang dalam djumlah besar. 
adalah jang paling tidak suka 

| 

  

untuk mengadukan perka'a ini 
kepada polisi. | 
“Adalah  mendjadi rahasia 

amum di Nederland, bahwa be- 
berapa tahun jang lalu bagi 

Westerling mungkin untuk perg: 
ke Asia guna ,,meniup-niup bara 

perlawanan terhadap Indonesia” 
berkat dana2 jang telah diserah 
kan keradanja. Tetapi ia hanja 

dapat sampai di Tanger, dimana 
ia. menurut kabar - menghabis 

kan beberapa ratusribu gu'ien 

dalam nachtelubs dan tempat2 
berdjudi. 4 

Ketika itu polisi menaruh 

pe'hatian atas perbuatan2 Wes- 
tetapi ketika tiba 

saatnja, ternjata bahwa orang2 
jang telah ditipu oleh Wester- 
ling dan memberikan uang ke- 
padanja, tidak bersedia untuk 

memberikan bantuan guna meng 
i hadapi avonturie: itu. 

Lebih baik ,tinggal 

Apa jang oleh kangsa Inggiis 
dinamakan ,understatemenf!” : 
pihak resmi Belanda tampaknja 

orang2, jang telah menjerahkan 

guna membiajai ,.aksi2 subver- | 

| agak 
| Indisehe 

“Ton Schilling 
MENIMBULKAN RASA TIDAK TNAR BAGI. 

BELANDA. 
itu, supaja mereka menaikan 
bantuan tersebut. Untuk kepen- 
tingan negara, hal tsb. Maman 
tidak diinginkan. Kalau perkara 

pula bahwa terlalu banjak orang 

land. 

    
- .- Na) 

Memang teran terdiadi ner- 
tentangan2, tetapi ini dianggap 
Soal-dalam” “diantara mereka 
jang membagi ,,keuntungan'. 
Umum masih ingat akan per- 

   

ingat akan peristiwa dokumen 
jang membuktikan, bahwa dari 
pihak resmi: Belanda diberikan 

sokongan kepada aksi2 Wester- 
ing. 

Segala aktivitet Westerling in: 
lambat-laun dikewatirkan akan 

tidak enak bagi Nedertand. dan 

inilah jang menjebabkan. bah- 

wa sudah sedjak lama oleh ka- 
langan2 resmi Belanda Wester- 
ling dipandang sebagai ,,suatu 

| element jang tidak dapat digu- 
nakan”, sebagai 
hanja dapat mendjelekkan nama 
baik Nederland diluar negeri”. 

Tuinman. 
Hans di Wederland djuga 

masih ingat akan perkara Tuin- 
man. Beberapa tahun jang lalu 
orang ini menjatakan kepada 

sud akan pergi ke Indonesia 
untuk memimpin gerakan me- 

lawan Indonesia”. Ia menjata- 
kan, bahwa ia memang sudah di 
Indonesia 

Tetapi sebenarnja ia baru 

| sampai di Antwerpen (Belgia). 
| Tidak lama kemudian ia menda- 

  
pat publisitet di Nederland se- : 

| bagai ,,pemogok makan”. Djuga 
nama orang ini sudah lama le- 

| njap dari halaman2 suratkabar. 
| Dapat dipahami, 
| sematjam itu hanja baik untuk 
| melakukan ,,aksi2 subversif” se 
|lama mereka tidak menimbul- 
kan nama buruk dimuka umum. 

Siapa Ton Sehilling ? 
Ton Schilling (anak seorang 

| bekas assistent resident di Hin- 

| dia Belanda) di Nederland ter- 
kenal sebagai sebrang nasional- 
Sosialis jang militant. Di Neder- 
land ia mendapat nama pula se- 
bagai anggota gerakan dibawah 

tanah - didiaman pendudukan. 
Sehabis perang ia pergi ke In- 

| donesia dan didjadikan opsi: pe- 
nerangan tentara Belanda. 

Sekembalinja di Nederland ia 
lal. giat membentuk ,,Legioen 
| van Oud-Striiders in Indonesia”. 
| Beberapa waktu lamanja ja men 
“djadi sekretaris “organisasi (ini, 
| dan menggunakan kedudukan- 
nja unfuk mengumpulkan uang 
guna melakukan aksi te hadap 
Indonesia. 
Tetapi lama-lama dikalangan- |! 

| pja sendiri itu orang tidak me- 
haruh kepertjajaan kevadanja, 

| maka ia dikeluarkan. Tetapi ia 

meneruskan aksinja. Ia ,,menda- 

pat nama” dengan penerbi tan 

| buku jang telah ia tulis, berna- 

| ma ,.Spoo:, onze Generaal”. 

Ton Schiiling ini rupanja me- 

| rasa bahwa ia dapat menerus- 

|kan  aksinja ” mengumpulkan 

| yang, karena ia jakin, bahwa 

i korban2nja tidak akan berani 

| mengadu. 

Tetapi beberapa kali ia tocn 
keterlaluan”. Seovang 

dame”,  jaitu nona 

Hillen, anak bekas gubernur 

Djawa Barat Hillen, telah me 

njerahkan sebagian besar dari 

uangnja kepada Schilling, jang 

mengumrulkan uang suntuk 

maksud2 sutji”. 

Tetapi da'i ,,maksud2 sutji” 

ini tidak ada jang mendjadi ke- 

njataan. Maka pergilah nona 

Hillen dengan djengkel ke polisi. 

Bagi polisi jang mendapat pe 

ngaduan, tentu tidak ada dja:an 

lain daripada melakukan peme- 

riksaan. Dengan demikian lam- 

bat-laun  terbongkarlah aa 

soalannja. 

Ton Schilling, jang praktis ti- 

dak  mempunjai penghasilan 

lain?nja, hidup mewah, dan 'u- 

panja telah menggunakan: seba- 

gian besar dari uang jang telah 

Schilling ini sudah berlangsung 

lebih 5 minggu. Polisi dan jus-   tidak terlalu ingin untuk men- 
T orang2 jang Ae 

# 

» - 1 matra 
3 ROBB AND BEY. 

Isepupctoser, 
1 Me WATCH | 

, At NI BeeRuaE HE 
DRINKS "ROBB'5 

GI Len POTION 

Dale dan Zarkov, 
« Dalam usahanja untuk mentjari 

tisi sangat ,,hemat” dalam Kete- 

rangan2nja kepada pers. 

orang anti-Indonesia di Neder- 

'istiwa kaval 'ketiil (jacati jang | 

Gimaksudkan akan diberangkat- i 
“debar dan teliti kan ke In ki : at an ke Indonesia: demikianyun 'akan kesudahannja ? 

  

'|katjauan di Indonesia. 

  
|sisa2 RMS di Seram dsbnja. 

..KEDAULATAN "RAKJAT" 
aan fa 

Aa jang Jikmtnjak sekarang, | RAPAT PLENO PWI-PUSAT 
: Keke Kn telah Pa Ma obi 'us  PWI-Pusat telah wa sebagian besar dari uang engadi akan rapatnja di Dja- dalam d jumlah besar jang telah ah SB dengan Mana “ajuaa   
'ia terima itu, memang telah di- 
gunakannja untuk tudjuan jang 
dimaksudkan: menimbulkan ke- 

oleh Komisaris2 Daerah Djawa 
Tengah, Djawa Timur & Bali, 
Sumatera Selatan & Tengah, pe 

: nasehat hukum PWI-Pusat se'ta 
Sebagai mana telah kita kabar. “Ketua PWI tjabang Djakarta. 

kan, da'i nona Hillen itu sadja | : IL. Telah dibitjarakan soal2 me- Schilling telah menerima 40. 000 | |ngenai organisasi PWI dan per- 
gulden. "istimewa2 pers" dan kewarta- 

Telah lakukan kew. ewa- | wanan diwaktu-waktu mopur ini: 
2 | di Indonesia. |. Gjibannja. 

Schilling menerangkan ia | Rapat telah mengambi kete- 
tapan2, a.l. sbb.: telah mengirimkan sendjata. 

bahan2 makanan dan ng Mer harapkan agar" peme: in- 

kepada RMS. Ia telah mengada- |tah era mengelmarkan Un- 
kan perhubungan kurir dengan | dang-undang Pers Nasional dan 

4 seterusnja segera mengeluarkan 
Kalangan? Indonesia di Ne- Suatu undang2 sebagai penggin 

de'land menunggu perkembang- | ti Peraturan SO (atau SOB) se- 
an perkara ini dengan hati ber- | karang ini selaras dengan kete- 

Sekali. 2 | rangan pemerintah pada Dewan 

Mendjad' Perwakilan Rakjat pada tgl. 

  

“pula pertanjaan: Siapa sadja jg : 80/10-1956 dalam persoalan Per 
“telah memberikan sumbangan? aturan KSAD No. PKM 1001 
untuk melakukan gerakan sub- 9 /1956, 

TENNIS: 

  

— Pertandingan tennis P.T. Garuda Klaten —- 
P.T. Purwokerto 

PERTANDINGAN Tennis antara PT, Garuda Klaten me- 
lawan PT, Purwokerto, hari Minggu jang lalu, telah n 
sung di baan aloon2 Klaten, dengan berkesudahan sbb. 
SINGLE : 

( Klaten — Purwokerto 
Sutoto — The Tiong Djien 6 — 1, 6 — o. 
“Liem Bik Djiang Had Lie Poo Djian 4 — 6, 6 — 3. 
Ong Tonny — Tan Twan Hien 6 — 2, 6 — 2. 
DOUBLE : 

Tan Twan Hien /Lie Poo Djiin 
6 — 2, 6 —4. 

Liem Bik Djiang /Kan Joong Bang Tan Twan - Hien/The 
Tiong Djien 6 — 3, 2 — 6 

Karena kehabisan waktu, set jg Ike III tidak dilandjutkan. 
PERTANDINGAN BULUTANGKIS 

Pertandingan bulutangkis antara Gabungan Klaten dengan 
Jogjakarta melawan Rombongan Purwokerto, berkesudahan se- 
bagai berikut : 

Ong Tonny /Sie Kian Poen -— 

menimbulkan Situasi jg sangat | 

orang jang | 

orang banjak, bahwa ia bermak : 

bahwa orang2 

dikumpulkannja itu Kn ke- 

'pentingan sendiri. 

Pemeriksaan perkara Ton 

versif itu? Bagaimana tjaranja ! 
untuk mengirimkan bahan ma- 
kanan dan perlengkapan lainnja 

|ke RMS? 
mereka dapat sampai di Seram? 
: Mungkinkah ini dilakukan dari 
Irian Bavat? Mungkinkah Irian 
"Barat dianggap sebagai daerah 

|jang digunakan sebagai pang- 
| kalan utk. melakukan kegiatan 

subversif terhadap Indonesia? 

| Perlengkapan? apa jang diguna" 
| kan untuk melakukan kegiatan2 
itu, dan bagaimana hal itu bisa 
terdjadi? 2 

|. Apakah mungkin segala se-- 
| Suatu itu akan mendjadi djelas 
berdasarkan keterangan2 Ton | 
|Schilling itu? 

Perkara ini terlalu pelik bagi 

Nederland, djustru pada waktu 
mendjelang dibitjarakannja ma- 
salah Irian Barat di PBB. 5 

Sekalipun politis pelik, dapai- 
kah diharapkan dari polisi dan 
justisi Nederland, jang kini su- 
dah mulai mengangkat tutu» 
»tong sampah” politik subversif 
ini, bahwa mereka akan lekas2 
dan rapat2 menutup tong sam- 
pah itu kembali, sebab soalnja 

(politis sangat pelik bagi Ne- 

derland ? ! 
Pertanjaan2 ini timbul pada 

umum dalam menghadapi per- 
kara Ton Schilling itu, jang me- 
rupakan orang jang kesekian 
jang mengaku atau memang di- 
kenal telah melakukan gerakan? 

subversif terhada» Indonesia, al. 

Menentukan langkah2 kebi- 
djaksanaan terhadap soal2 pers 
dan kewartawanan. severti apa 

Bagaimana tjaranja | jg telah terdjadi terhadap harian 
| .Indonesia Raya” di Djakarta, 
' harian ,/Patriot” di Medan, terha 
dap wartawan  Mochta - Lubis 

dimana 'PWI-Pusat telah mene- 

tapkan delegasinja jang ditugas 

kan untuk menghubungi ingtan- 
si-instansi pemerintahan. 

Akan menjelenggarakan dida- 
lam bulan Maret jang akan da- 
tang suatu konperensi-kerdja 

dengan tjabang2 /perwakilan2 
PWI untuk soal2 organisasi 

umumnja. 
Merentjanakan untuk menga- 

Gdakan Kongres PWI jang ke-IX 
dalam awal bulan Desember '57 

di Makasar. - # 
  

7 WANITA GEROMBOLAN 
MELARIKAN DIRI 

7 Wanita isteri gerombolan 
D.I. telah berhasil melarikan di 

pungan di Toblong, desa To- 
blong, ketjamatan “Singadjaja 

(distrik Pameungpeuk). 
Ke-7 wanita itu jalah Omaj, 

Ani Ondari, Odah, Enah, Isem 
dan Esih, Mereka mula2 tertang 
ap tentara dalam suatu peng- 
gerebegan dan suami mereka 
adalah gerombolan D.I.. 

Beberapa hari jang lalu dari 
7 wanita isteri gerombolan  te- 
lah melarikan diri dari tempat 

penampuangan di Paseban, de- 

sa Peundeuj, distrik Tjikadjang   dengan djalan membiajai atau 
memperlengkapi gerakan2 pe- 

ngatjauan di Indonesia. — Ant 

  

  

SETELAH 3 hari bersidang 
terus menerus, musjawarah tou 

(risme di Tugu (Puntjak) me 

ingesjahkan berdirinja organisa- 
isi tourisme baru bernama ,,De- | 
"wan Tourisme Indonesia” (Indo. 
| nesia Council of Tourisme) de” 
an pengurus?nja, dimana Sri 
Sultan Hamengku Buwono dan 

(Sri Budojo masing? (« men 
| Gjadi ketua dan » 1 ketua 
| dari organisasi baru ini dengan 
| suara terbanjak. 

Badan baru ini bersifat non- 
| komersiil, merupakan koordina 
|si dari badan2 tourisme pemerin 
|tah dari daerah2 dan badan2 
tourisme didaerah2  lainnja jg 
bersifat komersil dan nonko- . 

mersiil. 

Disamping ketua-dan wakil 

ketua dibentuk badan pekerdja 
terdiri Ir Danunegoro, Ali Bu 
diardjo (Biro Perantjang Nega 

ra), Didi Kartasasmita (POR- : 
PI), dan Harjoto (Sekretaris 

Djenderai Pleno, menunggu si- | 
dang dari perwakilan2 daerah 
jang segera akan diadakan. 

Kedudukan J.T.I. 
Dengan berdirinja organisasi 

    

  
J.T.I. jang semula mempunjai 
tjabang?nja dibeberapa daerah 

di Indonesia akan meleburkan 
diri djuga dalam organisasi ha- 
ru tersebut, 

Menurut keterangan Prof. 
Hendarmin sebagai ketua J.T.I. 
dengan  terbentuknja Dewan 
Tourisme Indonesia ini berarti 

tjita2 J.TL untuk memrersatu 

kan badan2 tourisme di Indone- 
sia telah tertjapai, Peleburan 
J.T.I. dengan organisasi2 tja- 
bangnja kedalam Dewan Touris 
me Indonesia masih menunggu 

keputusan sidang pleno J.T J4. 
jang akan datang. 

Setelah sidang berachir Har- 
joto Sekretaris Djenderal Ke-   

| djasa 
baru ini jang merupakan koor- | Na 
dinasi dari badan? tourisme di | 
Indonesia, dengan sendirinja 

(kabupaten Tenun — Ant 
  

Dewan tourisme Indonesia terbentuk 
rangkan, langkah antara un- 
tuk mengembangkan  tourisme 
di Indonesia perlu diaktifkan 
tourisme didalam negeri, kare- 
na sampai sekarang sebagian 
pesar bangsa Kita belum menge 
nal bumi tanah airnja sendiri. 

Ini akan memperbesar rasa 
persatuan antara bangsa kita 
sendiri, menghindarkan perten- 

tangan antara suku? jang ada 

ditanah air kita. 
' Setelah itu berangsur-angsur 
diaktivir tourisme luar negeri 
dengan bantuan fasilitet2 dari 
pemerintah, sedangkan penera- 
ngan atau propaganda didalam 
maupun diluar negeri sekarang 

dipandang tjukup. — Ant. 
  

SDR. SUPADMI KE USA. 
Peladjari soal UU 
patent. 

Telah bertolak ke AS kepala 
bagian pendidikan djawatan per 
industrian kementerian perekono | 
mian Nn. Supadmi guna mem- 

dengan bantuan administrasi ker | 

internasional. AS — 

matan 

PERSEDIAAN BERAS DI 
SUMTENG TJUKUP 

Dalam djawaban tertulis peme 
rintah atas pertanjaan anggauta 
parlemen Prof. Moh. Yamin da 
ri Gerakan Pantjasila, PM “Ali 
all. menjatakan bahwa situasi 

bahan makanan bagi penduduk 

didaerah itu masih tjukup se- 
Gang panen padi tahun ini diha- 
rap sudah akan dapat dilakukan 
pada bulan Djuli nanti, Menge- | 
nai pengiriman barang2 kedae- | 
rah2 Sum. Tengah dan Sum. 
“utara PM Ali mengemukakan 
bahwa pengiriman itu terus di- 
usahakan baik jang dilakukan 
oleh instansi2 pemerintah mau-   menterian Penerangan mene- 

  

“RE DID 
IT! HS 
BURST 
Lae Gram, 

Flash telah 

ILLL TAKE A 
BOTILE OF 

4 Waah, betul ! 
mutus rantaj itu ! " 

lu 
TAKE 

THAT MAGIC wol 
POTION: aa 

-PNO £' Wg 
3 cs 

  

Dia telah me- 
tempat 

pun oleh pihak2 partikelir RD. 

LASH GORDON KEMBALI KE MONGO (244) 
Wae PEAR SY, AN Nie Ae 
BysTat: DER WATCHES ROBB A' WOL... 

AHH, THE SNATCH- 
THIEF 1S BACK 
LORD JEM er 
WILL BE PLEASED 
TO HEAR OF 

This! 

  

    
Sementara tidak djauh dari 

itu, seorang penonton 

ri kehutan dari rumah Penam- | 

  
TENNIS " 

| KEN ROSEWALL DIKALAH- 
KAN OLEH PANCHO 

GONZALES 
Ken Rosewali, ,,dbintang” ten- 

nis Australia jang kini telah ter 

djun kedalam gtiaiggang Len- 
nis bajaran, dalam debuutnja se 

bagai pemain professional telan 
menderita Kekatahan dari pe- 

main Amerika Pancho Gonzales. 
demikian Reuter. 
Dalam pertandingan itu, jang 

dilangsungkan di Melbourne Se 
nen malam jang lalu, Gonzales, 

| djuara dunia dari kalangan pe- 
| main2 profersional. telah ber- 
hasil mengalahkan Ken Rose, 
wall dalam 5 set dengan score 

| 
| 

  

SAMA BOB Ia 5, 
G2, 

SEPAKBOLA : 
PENDJAGA GAWANG PSSI 

SAELAN PINDAH DJAKARTA 
Antara” mendapat keterang- 

an bahwa dalam waktu jang 
Singkat ini, pendjaga gawang 
PSSI Saelan akan pindah ke 

Djakarta. 
Selaku penghormatan atas ke- 

pindahannja, maka di Makasar 
akan dilangsungkan  pertandi- 
ngan sepakbola berturut-turut 
seiama beberapa hari. 

Saelan memulai karierenja da 
(tam lapangan sepakbs»ia semen- 

| ajak tahun 1934, dan telah me- 
masuki pertandingan? internasi- 
onal, 

Terachir sekali ia mendjadi 
“pendjaga gawang daristeam na- 
sional Indonesia, PSSI. 

  
  

SOAL IRIAN BARAT DI 
PBB, 

Soal Irian Barat kemarin dulu 
dikemukakan dalam perdebatan 
panitya perwalan PBB oleh 

wakil Indonesia Imam Abikusno. 
Dikatakannja dipandang dari su 

dut kebudajaan dan ekonomi 
Irian Barat adalah bagian dari 

Indonesia. Perselisihan dengan 
Belanda tidak dapat dipetjahkan 
karena Belanda tidak mau be- 
runding dengan Indonesia me- 
ngenai masalah tsb. demikian di 
tambahkannja. 

Wakil India Ragubya Sind da 
lam bidatonja menghendaki agar   

Sumatera Tengah tidaklah meng : 
chawatirkan, Persediaan beras | 

Belanda memberikan laporan2 
kepada panitya perwa'ian PBB 

| mengenai soal2 Irian Barat ter- 
| peladjari soal UU-patent dinege | 
| ri itu. Pengiriman itu dilakukan 

sebut. — RD. 

Sebagai kenang2an para tamu, 
SUPRA” di Klaten, diberikan b :berapa hadiah racket. 

.ran2 untuk mengimpor 

SINGLE : 
Tan King Gie — Lie Poo Djian 12 — 15, 1 — 15. 
Sutoto — So Swie Kiat 15 —12 8 — 15 11— 15 
Mudjono — Tan Heng Tiong 15 — 4, 15— 3 

Prawoto — Liem Cheng Kiong 15 — 8 15 — 12. 
HXTRA : 
Sutoto —— kie Poo Dilan tin 15. 
Double : 

Sutoto /Mudjono — Lie Poo Djian/Tary Heng Tiong 8-15 /10-15. 
Tan King Gie /Sie Sun Tiong-So Swie Kiat /Souw Djoen Tjiong 

15 — 7 15 —8. 
oleh Perusahaan Racket 

MISSI KEBUDAJAAN R.I. 
KE TJEKO 

Indonesia akan mengirim su- 
"mn missi kebndajaan ke Tieku- 

siowakia awal April jad. Kedu- 
laan Tjekoslowakia di Djakarta 
an menjampaikan permintaan 

kepada pemerintahnja supaja di 
Sentuk sebuah panitya di Praha 
jang bertugas menerima kedata 
'gnan missi kebudajaan Indone- 
sia MG. — RD. 

& 

   
   

    

   
   

      

HALAMAN” 3 

STUDIO RRI TERMODERN 
Kepala Studis RRI Makasar 

R.M. Sachlan Adisapoetro jang 
tiba dari Djakarta ' menerang- 

| kan, kundjungannja ke Djakar- 
ita ini ialah guna  mempitjara- 

In pembangunan gedung stu- 
dio RRI di Makasar jg, baru, 
Dalam hubungan ini diterang- 

kannja pemerintah pusat telah 
menjetudjui pada prinsipnja pem 
berian anggaran belandja sebe 
sar Rp. 6 djuta untuk, “beaja 
pembangunan gedung tersebut 

Gedung RRI “Makasar jang 
baru itu nanti terletak disebe- 
lah kanan Benteng Udjung Pan 
dang, Ditambahkannja gedung 
ni adalah salah satu diantara 
B-buah gedung RRI di Indonesia 
jang termodern. Gedung termo- 
dern di Indonesia jang ada se- 
karang ialah di Jogja dan Me- 
Gan jang sementara waktu ini 
masih dalam penjelesaian. Ant. 

  

LIFE SOEY EK DIGANDJAR 
5 TAHUN 8 BULAN 

Pengadilan Negeri Bogor : di- 
bawah pimpinan Hakim M. 
Surjanandika telah mengadakan 
sidangnja terachir untuk men- 

djatuhkan putusannja kepada 
terdakwa Lie Soey Ek direktur 
pertjetakan Archipel Bogor 'jg. 
dituduh ikut serta dalam pem- 
buatan uang palsu di Bungalow 
Saikti di Tjipajung. 

Hakim mengumumkan putus- 
annja ialah 5 tahun 8 bulan pen 
djara. serta membajar ongkos2 
perkara Tuntutan Djaksa San- 
tosa ialah 6 tahun 8 bulan. 

Barang? jang tidak ada sang 
kut-pautnja dengan pembuatan 
uang palsu dikembalian, tetapi 
seperti cliche, uang palsu dan 
lain2 akan dihantiurkan. 'Ter- 
dakwa diberi kesempatan me- 
mikir 7 hari. Patut dikabarkan, 
bahwa pembelaan terdakwa ter 
sebut menelan biaja Rp. 80.000. 
— Ant   

KEUANGAN & EKONOMI : 
  

Impor kurma 
DENGAN timbulnja kesuka- 

kurma 
dari Irak, maka Kementerian 

Perekonomian akan mengutus 

Nurdin Pasaribu dari Djawatan 

Perdagangan Luar Negeri Ke- 
menterian Perekonomian untuk 

berangkat ke Irak guna menga- 

tasj kesulitan2 itu Sumber ke- 

sulitan2nja terletak pada pene- 

capan harza kurma dari Irak, 

jang semula ditetapkan £ 24 per 

tonnja kemudian dinaikkan men- 

djadi £ 30 per tonnja (kwalitet 
,Zaihdi”). 

Sementara untuk mengatasi 

hal ini, Kementerian Perekono- 

mian telah memutuskan untuk 
menswitch impor dari Irak ke 

Iran jang harganja masih £ 24 

“per ton (kwalitet ,,Sayer”). 

Djumlah impor kurma dari 
tahun 1956 jang telah diketahui 
adalah Ik. 3.500 ton, Sedang ke- 

butuhan Indonesia tiap2 takun- 

nja adalah 6 — 7.000 ton, teruta- 
ma sekali untuk persediaan bu-. 

lan puasa. Dalam tahun2 jang 

lalu impor kurma Indonesia per- 

nah mentjapai 10.000 ton. 

Keberangkatan Nurdin Pasa- 
ribu ke Irak dan kemudian akan 

dilandjutkan ke Iran djuga 

mempunjaj maksud jang lain, 

jalah untuk menjelidiki kemung- 
kinan perluasan “perdagangan 
antara Indonesia dan kedua ne- 

gara itu. Irak dan Iran sebelum 
perang merupakan pasaran uta- 

ma bagi baranz2 Indonesia anta- 

ranja teh, kopi, gula, NAaNA   dii.nja. — Ant. 

dari Irak matjet 
PAKET DEVISEN 1957 

Mengenai paket devisen untuk 
tahun 1957, diperoleh ketera- 
ngan dari LAAPLN, urituk ke- 

perluan pendaftaran ulangan 
(herregistratie) dari perusaha- 

an2 jang masih memerlukan te- 

naga2 staf asing serta untuk 

menindjau kemungkinan? akan 

pemberian paket devisen dimasa 

jang akan datang baik bagi-pa- 

ra pekerdja dari perusahaan2 

maupun bagi mereka jang mela- 

kukan pekerdjaan “bebas (vrjje 

berupen) dan perusahaan2 per- 

seorangan (eenmanszaken). Da- 
'am hubungzan ini LAAPLN min- 

ta agar pihak bersangkutan 

memberikan kepada Lembaga 

Alat2 Pembajaran Luar Negeri 
suatu pertelaan dalam rangkap 3 
(tida) dari seluruh. .paketdevi- 
Sen jang telah diterima oleh jg. 

bersangkutan menurut keadaan 

pada 31 Desember 1954, 31 De- 
sember 1955 dan 31 Desember 

1956. 
Selandjutnja LAAPLN mene- 

tapkan bahwa pertelaan terse- 

but harus telah disampaikan ke- 
pada Lembaga Alat2 Pembaja- 
ran Luar Negeri selambat2nja 
pada tanggal 28 Pebruari 

1957. — Ant. 

IMPOR GARAM DARI 

MUANG THAI 

Oleh panitya impor garam 
telah diumumkan sebagai peme- 
nang tender ke-2 untuk impor 

garam NV ,Adnus &” di Dja- 

karta. Impor ini meliputi 25 ri- 
bu metric ton dari Muangthai.   — (RD). 

. s4 

Asah Pikiran Berhadiah No.38 

          

Nama 

Alamat snananananseosenangnea nana 

gunting sini 

enesonceranneoeanannan 

secrcomersunanag aan saneaneosna 

MENDATAR 

Rp.100, - 
Tiap Minggu 

1. Gunting dan isilah teka- 
teki ini dan kirimkan ' kepada 
Redaktur ,,Asah Pikiran berha- 
diah” Kedaulatan Rakjat Tugu 
42 Jogjakarta. 

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

3. Kiriman djawaban sudah 
harus ada ditangan redaksi pa- 
ling lambat hari Kamis tang- 
gal 24 /1-1957 dj. 6 sore, Segala 
kiriman jang sampai sesudah itu 
tidak aan diperhatikan, Ke- 
lambatan kiriman dipos atau di- 
ijalan tidak mendjadi tang- 
yungan redaksi. 

#. Djawanan teka-teki jang 
resmi dan : nama pemenang 
akan dimuar saban nari Sabtu. 

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

  
  

persediaan lainnja memerlukan 
biaja kl Rp. 1 djuta sudah se- 
jak lama selesai: jang ditunggu 

ah mesinnja, jang sedjak, 
h dipesan dari luar ne- 
rapkan selambat2nja 

ret nanti mesin itu te- 
di Amuntai. Mesin itu 

menjamar sebagai tukang ta- 

menjamar sebagai tukang djual 
obat. bagi Robb dan Bey jang 

- Aku mau beli sebotol obat 

kuat itu! 

2 An dua botol! Ann, 
aneh itu ! 

- Mari lebih dek 

kuat mengikat   | Rp, 2,5 djuta. — Ant, 

tuan2! Saksikanlah, sdr. 
ini akan memutus rantai jg. 

kata Robb pada diri sendiri. 
Bey 

at lagj 

10 ekor kuda! 

Itu semua sebabnja dia mi- 
mum obat kuat ,,Robb”, 

.. aku akan ambil Tn 

melihat Robb Te melakukan 
roinja . .... 

- Waduuuh, pentjurj ajah tu 
'kembali lagi! Tuan Jemshakk 
akan senang mendengar ini ! 

1. berangkat. 4, tudjuan. 7, tidak sedikit kaum lelaki tertarik 
akan tubuh jang demikian. 8. saudara suami atau isteri. 11. ba- 
gian, 13. kalau pakaian tidak begitu, kurang enak dibadan. 14. 
hadiah bagi pegawai 15. tidak baik mempunjai sifat jg begitu. 

17. nomor. 18. urus. 19. tersangkut. 23. bunji api disiram dengan 
air. 25. gosok. 26. tanpa itu tak tahu keadaan dumia. 28. saja, 
30. berantakan. 31. sekali lagi. 32. karena. 34. mati, 35, sadar 37, 
sematjam nasi, 38. faedah. 

MENURUN 

1. sambutan. 2. dataran rendah. 3. intisari, 5. binatang jg hidup 
diair dan didarat, 6. sebaiknja harus diusahakan supaja negara 
djangan te: us?an mengalami itu. 9. enteng, 10. muatan. 12. 
ukuran berat atau ketulenan emas. 13. sebangsa pohon. 16. se- 

sebutan bagi kaum wanita di Djawa. 20. membudjuk2, 21. sa- 

rung kaki, 22. mentjakar2 ditanah untuk mentjari makan 23. 
menjenangkan hati. 24. agama. 27, pemerintah. 28 sekarang ba- 

njak persoalan dan kabar2 jang demikian. 29, umbi atau akar   tumbuhzan, 33. tjutji. 36. satu, 

sadja jang mendapat hadiah. 

6. Keluarga (mereka jang 
bekerdja di) Kedaulatan Rakjat 
tidak diperkenankan turut serta. 

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

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

menjurat.   
 



  

    
    

   
      

    

   

   

   

    

    

   jogja berhenti djadi | 
be makin hari ma- | 

     

      
        

    
         
    

“oleh sahabat?: | 

"ini si Anu pindah, esok si Auu 
| lagi pindah. Begitu terus mene- | 
|.rus: Sampai Berabe berasa ke- | 

aa |O. Palapah pindah ke | 

: Berabe djadi ingat pidato di- 
rapat suatu perkumpulan Sunda | 

“di Djakarta belum lama ini. Se- | 
orang pembitjara: ,,Para sade- 
"rek sadajana, sanaos djenengan- 

. nana nganggo O, sanaos asalna ti 

| Sumatera, asal kesundaanna 
1007,, mangga atuh djanten | 

: Ia (Meski nama pakai | 
| 0, meski asal Sumatera, kalau | 

| punja kesundaan 10075, mari 
Gjadi anggota ...) 

. Selama di Jogja Bung Palapah 
jang dilahirkan di Gorontalo itu | 
sudah Gjadi orang Jogja 10024. | 
Nah, di Bandung nanti hendak- 

0... nja djadi anak Priangan 10075. | 

| 'Menjumbangkan 10075 tenaga | 
| buat Priangan. Tjinta 10075 ke- 

| pada Priangan, salah satu bagi- 
an tanahair jang tertjantik. 
Selamat djalan, sampai ke- 

' temu lagi, kirim salam kepada | 
alam Priangan seisinja 3 
Mangga, nuhun! 

BERABE 
MESIR NASIONALISASI 

: BANK? 

- Diumumkan dengan resmi di 

'Kairo pada hari Selasa bahwa 

| pemerintah Mesir menasionali- 

sad sasi bank2 Inggris dan Peran- 

: tjis di Mesir. 5 
| Menurut pengumuman resmi 

itu ganti kerugian jang rantas. 

ditentukan oleh sebuah badan 

F 

  

      

  

     

  

  

  

5 peradilan akan dibajar oleh 

: Mesir. — UP. 

? BANTUAN PADA JORDANIA 
. Dari 3 negara Arab. 

Radja Su'ud dari Saudi Ara- 

bia dan Radja Hussein dari Jor- 

dania dinantikan kedatangannja 

di Kairo hari ini untuk menanda 

tangani sebuah  persetudjuan : 

Jordania akar menerima bantu- 

an keuangan darj'Mesir — Syria 

— Saudi Arabia. guna meng- 

gantikan subsidi tahunan dari 

Inggeris jang berdjumlah £ 33. 

000.000. 
Ketjuali itu, para kepala ne- 

gara Mesir, Ssudi Arama dan 

Jordania akar merundinzgkan ke 

adaan internasional, diduga 

akan ikut serta pula PM Syria 
Sabry Assali, — UP. 

M
e
n
a
 

  

MALAYA TURUT SEATO ? 
Ketua menteri Federasi Mala- 

ya Tengku Abdul Rahman dalam 
"pidato radio jang disiarkan dari 
London pada malam Selasa me- 

t | ngatakan “bhw terserah kepada 
| rakjat Malaya, sesudah merde- | 

ka, mengambil keputusan turut ' 
serta atau tidak dalam SEATO 
(Organisasi Perdjandjian Asia 

: Tenggara). 

      

“beratkan djaminan sosial 

.waj negeri, $ $ 
Pimpinan Pusat Sar- | 

buiksi merupakan Dewan pleno- | 

  

| KONGRES KE-VII SARBUKSI | 

Kongres ke-VII dari Sareka: 
Buruh Kehutanan seluruh Indo- | 
nesia (Sarbuksi) telah berachir. 

Kongres dihadiri Lk, 300 utus- | 
(an darj 67 tjabang dari sedjum- 
“lah 96 tjabang diseluruh Indone- | 
isia, jang beranggauta 250.000 j 

orang, 
Keputusan2 penting a.l. me- | 

njusun peraturan dasar baru jg 
dititik-beratkan pada basis orga- | 
nisasi jang terletak pada tja- 
'bang, sedangkan pimpinan ter- 
| Giri dari pimpinan pusat, daerah 
dan tjabang. Tentang program | 
sosial-ekonomi, Sarbuksi menitik 

$ min: per- 
baikan upah bagi buruh tanam- 

(an, harian, borongan dan pega- 

“Dewan 

nja terdiri 37 orang. Dewan pim 
pinan harian terdiri 9 orang dgu 
sekretaris umum Kasim. — Ant. 

RADIO 
KAMIS 17 DJANUARI 1957 

JOGJAKARTA 
12,22 — 95,2 dan 127 M 

13.49 Irama tango» 14.10 Hi- | 
| 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 Tindjau 
an Mingguan Ekonomi: 19.40 
Lagu2 Extra oleh O.K, Perse- 
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 Gur'an: 18.30 Ra- 

juan petang oleh O.K. Tjepaka 

Putih: 19.30 Imbauan malam, 
19.45 Mimbar Islam, 20.30 Ira- 
ma seriosa oleh Gema Seriosaj 

21.20 Siaran tritunggal. 

SEMARANG 
92,05 — 120,18 M 

13.15 Trio Nina Kirana, 14.10 
Radio Orkes Surakarta: 17.00 

Dongengan Anak2: 18.15 Hibur- 

an Sendja: 19.30 Carry dan Ka- 

wan2nja, 20.30 Krontjong Ma- 
lam o'eh: O.K. Irama Sari: 21.00 

Mimbar Islam: 21.15 Siaran Tri- 

tunggal. 
SIARAN NUSANTARA II 

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

SEDIA : 
Lontjeng tembok, wekker, arlo- 

dji untuk Prija dan Walita, 

rupa2 merk. 

Montir2 Katjamata beraneka 

warna, bikinan dari DJERMAN 

dan U.SA. Trima Recept dari 
Dokter Mata. 1 
HARGA BERSAINGAN. 

Opt : ,MURAH" Horloger 
Petjinan 41 — Jogja. 

TA ERA Henaaai KTA aa Mi 

  

  

        
  

MM EME LE 

| KALAU INGIN TERPANDANG 

AGUNG 
| Pakailah Katjamata merk 

| ARISTOKRAT, bentuk, rupa, 

“warna jang mengagumkan. Un- 

| tuk pertama kalj didjual dengan 

harga perkenaan. Trima Recept 

“dari Dokter Mata. Sedia semua 

ukuran. 

NAUFAL — Kauman 294, 
(Belakang Masdjid) — JOGJA. 
SANA aa Ta MA TR TA TE AL EA 

      

   

     

& ASMAGSINE » | 
3 OBAT SANG DIMGIL: SANGAT | 

SR SA Mt) Cd : 

KANG 
MI: ATISINLTANGN 

SE AN 

   

MEA RAMA SUN NA Apa Man Ma Mai RAN 

Makan Rantangan 
Sampai dirumah — Lauk - Pauk 

Selaju berganti - ganti. 

Lanzganan dapat diperhitung- 
kan harian. 
Menjelenggarakan : 
Hidangan “untuk Pesta, Rapat, 

Kongres, Selamatan dsb.-nja 
Penjelenggara .: 

Rumah Makan ,,ESKODA" 
Bintaran Lor 12 A 

(Kidul Luxor) JOGJAKARTA. 
MA AAA NT 

&.DHARMAMON & 
OBAT BLOEDDRUK 
.JANG SANGAT BAIK 

Be TOK Ta 
PN TU ET TN 

PP ea Ta te Pa 
. TOKO cASTAGINA" # 

Pn etatli Pe EN na apa 

“TERDJUAL DI SEMUA. TOKO-OBAT 

1 tube Rp. 7—, 

ongkos Rp. 1,50. 

Pesan 6 tube ongkos prei. 

AGEN? di JOGJA : 

  

Pusat Pendjual : 

Toko ,ASTAGINA"   
Atas pertanjaan Abdul Rah- | SES Sama EN an 

man membenarkan bahwa per- SELAMA MAAN LA ANA, 
jandjian bantuan bersama dani . 

Daniaayanp Meng tertjapni anta | | KURSUS BAHASA "ARAB. 
: ra Federasi Malaya dan Ingge- 1 Dipeladjari tidak pakaj guru, disusun menurut ilmu guru 3 

ris berarti bahwa pasukan2 Ing $ baru, practis, methodis, mudah dimengerti. Peladjaran di- 4 

| geris dan Commonwealth Ingge |) mulaj dari alif - ba-ta. ' 
ris akan tetap ditempatkan dil) Keterangan bahasa Indonesia huruf Latin, 3 djilid tammat, / 

| Malaya sesudah negeri ini men-|/ 18 x 2115 cm. 834 halaman, kertas halus: djiid bagus. 3 
| Gjadi merdeka. : ! ke I Rp. 27,50: ke UH Rp.27,50, ke III Rp. 27,50. j 
| | Abdul Rahman dalam pada 5 Keterangan bahasa Sunda huruf Latin, baru sedia kel. / 

itu menambahkan bahwa pasu|, 4g x 211, cm. 287 haliman Rp. 27,50. i 
| Sena A1 Ser gan Pan # Keterangan bahasa Melaju huruf Arab, hanja ke1I Rp. 25,— 1 

alth Inggeris akan ditempatkan | 5 maba Moman En Un / 
| dibagian2 tertentu dari Malaya | / 3 ta / 

| dan saratnja ialah bahwa pasu- | / Bisa pesan pada : PENJIARAN ISLAM. 
F3 kan2 tersebut tidak dapat meng! / Toko Buku ,,USAHA KITA” Karangkadjen 62, $ 

gunakan pangkalan2nja untuk ' Dj. Ngabean 24, Jogjakarta. Jogjakarta. j 
segala tudjuan. — Rtr. 
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OA CAK SIS -A 

MAA MA AAL 

$ 3 p 

ten, 
2 7. 

3 

Palet lah Erasmic Bril- 

liantine diwaktu pagi. 
Nistjaja sampai malam 
rambut Tuan tetap rapi 

dan menarik. Lagi pula 
Erasmic sedap baunja dan “ 
tidak membuat rambut 

djadi lekat, 

Erasmic memperindah rambut Tuan. 

    SABUN WANG 

COLIBRITA 

       
      

    

   

MAA LA HAL AN LA ML MM MK 

  , PELAJANAN VRIJKAART & PESAN TEMPAT DJAM 11 — 12 SIANG.   

TEK AN TONG - Petjinan 8i 
ENGNJAN HO - “5 15. | 
ENGTAY HOST 58 

Kawatan 146 — Surabaja. 

  
  

“UNTUK TAHUN BARU IMLIK. 
BARU TERIMA, nah 

|. Satu partij besar HORLOGES untuk Prija dan Wanita dengan merk-merk jang sudah ter- 
kenal dise'uruh dunia misalnja : 

OMEGA Constellation — OMEGSA Seamaster Datometer 
OMEGA SeamasterR.M. — ETERNAMATIC Datometer 
ETERNAMATIC Kogellager R.M. — MIDO Powerwind Datometer 

1 MIDO R.M. Powerwind — TITUS dari segala kwaliteit. 
TITONI dari segala matjam, WYLER, dan masih banjak merk? 
jang terkenal. : 

Semua HORLOGES dapat tanggungan penuh 10 (sepuluh) TAHUN. 

Harga maupun service tetap MELAWAN, 

RADJA HORLOGES. 

ak Sing Horloger. Juwelier. 

  

  Bodjong 64 Tjojudan 105 
Telpon 646 PATJINAN 830 TELP. 533. Telpon... 

SEMARANG, JOGJAKARTA, SURAKARTA. 
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— STAF ANGKATAN DAKAT 

DIREKTORAT ADJUDAN DJENDERAL 

PENGUMUMAN 
Nomor : Peng - 3/1/1957. 

Ie Markas Besar Angkatan Darat memberi kesempatan kepada para Pemuda 
Negara Indonesia, untuk dididik mendjadi : 

Warga 

Bintara Direktorat Peralatan Angkatan Darat 
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sa (ena AK nba Kagknan se 

PENDJAHIT ||) va : 
“5 Kiai II. 4 KALI MAIN — MULAI PAGI INI —  17TH. keatas. |' $ CURBUA MILAT 
PENATU NIKMATILAH FILM JG, LEBIH BESAR DARI PADA FILM 'TYVANHOE” 3 MEMBIKIN ROTI. 
TeNA DENGAN BINTANG? KEMEGAHAN dan KESAJANGAN : 9 ADA 4 ROTI TAWAR, ROTI SOBEK, ROTI BAKSO, CURRY 

Id $ PUFFS, SOSYS BROODJES, GARNALEN BROODJES 4d.Li. 

#ottias || ROBERT TAYLOR - KAY KENDALL | 5irs01tatat oran tepar | £ TRIPLE 333 k N ad 5 # 2 AN “i F 3 CURSUS di mulai pada tgl. 25-1-1957. Siang djam 13.00. & 

an “NI » dalam : | X TIGA HARI SELESAI. Bahan? GRATIS. HASILNJA dibawa 2 
Bg | : Um! DUENTIN DURWA RD 8 pulang, Buktikanlah. Pendaftaran mulai hari ini. » 

en en 1 $ (Cinemascope & Color) : » Keterangan dan pendaftaran di X 

Rev) || SOBOHARSONO INDRA | Bani MA I PASAPAS $ / » Djuga memberi peladjaran pudding. 
" £ $ $ 

Msndecen 228 ||) PAGE Gian Ko PAGI djam 10.30 » NJ. SAPARJO. 2 
JAKARTA. jam 5— SORE jam 5 x 2 YA ARAAEh Ka 2 2 en aa Ta Han SELSLELSLSLLSLLLLLS LL ESL LRRSRLRRLR 

KANTOR ADMINISTRASI PRAMOE —— 
Bintaran Kidul 17, Jogjakarta. 

Melajani pekerdjaan : pembukuan, pemeriksaan (penutupan 

buku?, perhitungan Rugi /Laba, urusan padjak, darj Peru- 

sahaan?2 dalam /luar Jogjakarta. 
AAA LAN NAN HN LL LL LL Kas (

A
A
N
 

SA ALA AI AN LA AM LL LL LL 

GONOCIDbaAaL 
Untuk menjen. juhkan penjakit kotor jang sudah lama atau 

baru. Penjakit ini didjadikan oleh baksil2 namanja Gono- 
kokan Jaw, lekas suka menjerang sel-sel dan kalendjar2, 
menimbulkan lain rupa2 penjakit seperti Entjok dan sakit 

tulang2, djantung berdebar2 dan kotor darahnja. Maka ke- 
lemahan umum terdjadi, GONOCIDAL ditanggung sembuh- 
kan penjakit ini segera dan basmikan kutuh2. 

: Harga & Rp. 20,— 

M
L
 

L
L
 

ASTHMA CURE 
Untuk sembuhkan penjakit dari pipa2 angin dan paru2 se- 
perti Bengek, Batuk kering /basah, banjak slijm /riah dan 

batuk darah dan sesak napas. 

-.
— 

Harga 4 Rp. 15,— 
BARYLTINE istimewa untuk penumbuh rambut. Meman- 
djangkan dan mentjegah rambut rontok. Baik sekali bagi 
orang bangun sakit dan wanita bangun beranak. 
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Harga Rp. 10,— 
SEXALIN Untuk wanita jaig sam... kotoran .... Rp. 20,— 

SEXANOL Untuk laki? jang lemah badan ....... » 20,— 
APHRODIN Ontuk obat luar ...o.oooo oo. » 10,— 
CLEANSING CREAM Untuk bersihkan paras 
muka dan hilangkan make-up .......cooom » 10,— 
SPROSSEN - CREME Untuk hilangkan tanda2 
hitam merah atau kuning dimuka atau dilain 
bagian peden ine teh at taabag asa sod angen edan ses uan ana hanasan ». 10— 

DC CREAM Untuk kekolotan, panu2 dan kukul ,,' 15,— 

NO-HAIR POWDER Untuk hitamkan rambut ,,- 5,— 

ATOM HAIRDYE Untuk menghitamkan rambut 

putih, Tanggung tidak luntur dan istimewa kwa- 
litetnja. 3 Gr. Rp. 10— 5 Gr. Rp, 15,— 10 Gr. 

Rp. 25 — 1 Pak ....ooooo co. oo. PAN ana aa » 3— 

DC PHARMA LTD. 
BANDUNG —— DJAKARTA. 
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2 II. Banjaknja tjalon-tjalon jang akan diterima 3 Agen? di Djawa Tengah : 

2 2 ci : : » Toko Obat Tek An Tong, Toko Pakistan Tugu Kulon 46B, 
3 F Beridjazah S.T.M. bagian mesin2 30 orang. & Eng Tay Ho, dan Eng Njan Hoo, Petjinan : R.O, Karuhun 

x “yg " : Na » Malioboro, Jogjakarta. Toko obat Hok An Dj. Raya Mage- 
2 2: Beridjazah S.T.M. bagian kimia 20 orang. 8 lang. Toko obat Junon Djl. Slamet Ryadi 162 Timuran. 

Xx : , ai Ai ari panah 2 Sport & Watch Store, muka pasar Slompretan Solo. Toko 
@... HE. Para. pelamar hang NAN aral SIArAL x obat Eng Tay Ho, Eng Djien Ho dan Tek Sing Tong Pe- 
Ya 1. Warga Negara Indonesia laki-laki. Xx kodjan, Semarang 

Bet 2. Umur setinggi-tingginja 22 tahun. 3 "2 AN AN aa na Ba mama x 3. Belum /belum pernah kawin. : i : 3 2 LL 

3 4. Berkelakuan baik (Surat keterangan dari Pamong-Pradja /Wedana atau Polisi). 5 PE SA PER RE EA II AAA EA wait 
2 5. Berbadan sehat (Surat keterangan dari Dokter). P & 5 ' 
3 6. Tinggi badan serendah-rendahnja 1,55 cm. Bj RADJA OBAT KESEHATAN BADAN: : 
3 7. Marus iulus dari udjian badan dan Psychotest, jang akan diselenggarakan oleh Xx , ) 
» D.K.A.D. Terr, dan L.Ps.A.D, DIRAD. ? ! / 

x 8. Sanggup ditempatkan diseluruh wilajah Indonesia (surat pernjataan). & ! 1 

» 9. Bagi pelamar jang bekerdja pada suatu Instantie, diharuskan minta idzin /ke- x j ! 
$ terangan kepada Kepala Kantor: jang bersangkutan. 5 Ta & ' yIRANOL TANGGUNG SEMBUHKAN : " 

x 10. Pelamar jang mas'h mendjadi tanggungan orang tua /wali, harus dengan idzin & ! Segala matjam penjakit seperti: Buah pinggang. Djan- / 
x 5 tertulis dari orang tua / wali, untuk masuk dalam Angkatan Perang. 000. 815 tung berdebar-debar, sakit urat2 seluruhnja, otak (brains). ! 
2 IV. Tjalon-tjalon jang memenuhi sjarat-sjarat pada ad. III 1 s/d 10, harus menjikuti &|4 Ini Pil menambah darah dan Semangat bekerdja Baik un- ! 

» latihan dasar Infanterie jang diselenggarakan oleh In :»ektur Djendera! Pendidikan #14 tuk orang iang bekerdia berat, bekerdja dikantor dan jang , 

& dan katihan dan Pendidikan chusus theori /praktijk jang diselenggarakan oleh x ! suka 'sport, dan kasih kuat semua kelendjar2 disemua ba- / 

T DPD. 2 INA aa » ! dan (glends) Alesan penjakit : badan lekas tiape. makanan 
x V. Semua tja'on jang diangkat mendjadi Bintara Atas, harus bersedia menanda-ta- X5) tidak hantjur. sering marah2 kepala pusing. muka putjet ! 
& ngani Ikatan Dinas, untuk sedikit-dikitnja 5 tahun terhitung mulaj tanggal selesai- & |) kaki tangan dingin, sering sesemutan. mata kurang terang. ! 
& nja dalam pendidikan dan sanggup mengutjapkan suMpah /djandji Pradjurit, serta & 4 penjakit pikiran (zenuw) tida bisa tidur, dalam tidur se- 5 
» tunduk pada disiplin Tentara. 5 : 5 5 x ring takut2, sakit pinggang, kurang makan dan semangat / 
$ VI. Selama dalam pendidikan, para peladjar diharuskan tingyal di Asrama dengan me- X |! bekerdja ta' ada, unttk itu kita bikin: PIL VIRANOL / 
Xx nerima uang saku menurut keputusan K.S.A.D. Nof 136 /Ksad /Kpts/1951 dan pe- & ! jang tanggung 107, BERHASIL. ' 

» rawatan jang berlaku sebagai anggauta Tentara. “ , Hsargg 1 botol Rp. 20,—. / 

& VII. Lamanja pendidikan Infanterie-dan chusus D.P1.A.D. lebih kurang 1 tahun. AN ea an Me an An an Rp. 10,-— : 
» VIII. Setelah lulus dari latihan dasar Infanterie dan pendidikan chusus D.P1.A.D. tjalon- 8 ( Djuga ada sedia lain2 obat jang mandjur. / 
& tialon akan diberi pangkat permulaan Sersan Major dengan gadji pokok Rp. 343,— & / Radium Viranol Tonic Pills, menambah darah ... Rp.30,— / 
54 (Tigaratus empat puluh tiga rupiah), ditambah dengan tundjangan-tundjangan jang 8 ! PI Tee ena MMS B8, — 1 
L ber'aku. Setjara otomatis akan dapat mentjapai pangkat Pembantu Letnan I, dgn. $ |) Pil MN Aa BALE Sa SE bun RK ENe Re 
$ gadi: pokok max Rp, 884,— (delapan ratus delapan puluh empat ruviah). R | 4. Pil Wanita untuk Wanita tua ...cooocooooo » 205 
» Sedangkan bagi mereka jang memenuhi sjarat-sjarat praktijk baik, diberi kesem- y | / Saip Tjantik, menghilangkan hitaman dimuka 5 

4 patan untuk mendiadi Perwira dengan melalui sekolah tjalon Perwira. & ! panu, kukul djerawat No. 1 Rp.20,—, No.2 ,, 10,— 
$ IK. Tjara melamar : : 814 Blossom Face Cream, menghilangkan noda? hitam ,, 15,— 
x Surat permohonan haruS ditulis sendirj (tidak ditik) dan disampaikan kepada : x , Sultana Figura Cream. membikin bagus badan ... ,, 30— $ 5 j “3 bikin hitam rambut, tanggung tida luntur ' 
3 3 3 3 £ 5 Dj PRA ain Rp. 10,— dan 5 gram.......... SO U9 
$ Kepala Dinas Penerimaan dan Pengerahan Tenaga Direktorat Adjudan & , ta Hair Powder, menghilangkan rambut ............ Ne 

y 2 : 11 injak pandjangkan rambut, tahan rontok ......... NI $ Djenderal (D.P.P.T. DIRAD), djalan Borneo 14 Bandung. 3 ! Saga rayon Mengngi mendengar ................ » 0 : 1. Me ME 
» 5 PANTAI A2 saban LURUS Aa Kau BEN LE ” 10,— A3 2 gan, disertai X | 4 Salp Exceem untuk kudis, gatal, luka? ii! » To 

$ 3 Riwajat hidup lengk P rangkap 2: x A Ea AN gula) no. omcomc.c.orimenanoc...c.o " 50,— / 

» 2. Salinan idjazah rangkap » & 1 Obat : Pa en sh Dean anna naa eaaaa 1 25, — ( 

x 3. Keterangan - keterangan seperti termaksud dalam ad. III masing? rangkap 2. Sir IKirim sesudah terima uang tambah ongk. kirim 150. ' 

» h. 28 (dua) pasfoto. &1$ TABIB MAWN Tamblong 40, Telp. 4941, Bandang. : » 5 : $ ! Dji. Djatinegara Barat 2 O — Djakarta. : ! 
& 3g, Surat-surat permohonan jang tidak memenuhi sjarat-sjarat tersebut, tidak akan di- & ' Obat-Obat bisa dapat beli disemua Toko Obat. TTIONGHOA 4 
2 perhatikan. SN 3 ' diseluruh INDONESIA. 1 
3 Bagi pelamar jang dapat diterima, akan mendapat panggilan (tidak usah datang 2 | AGEN.2: ! 

2 sebelum ada pangyilan). 3 Sit Toko SOLO, Dji. Sos | 
x XII. Semua ongkos-ongkos beaja panggilan, ditanggung oleh Negara sesuai dengan per- 2 | Toko Obat Ta AN TONG, Panpn ng Ta 5 

3 aturan-peraturan jang berlaku. $ ' Toko Obat ENG NJAN Ho, 9 15 - : $ “& XII. Pendaftaran ditutup pada tanggal 15 Februari 1957 (stempel-post setempat). x ' WARUNG MOELJO, Djil. Judonegaran 17 ae ' 
? XIV. Surat menjurat mengenai pertanjaan dan lain sebagainja pada pengumuman ini, X1! Toko Obat ENG TAY Ho, Patjinan 58 Gi Aa t 

sama sekalj tidak diadakan. $ | Toko JUNIOR, Djl. Malioboro 93 Ta 2 ) Is : | 83 ZINDABAD HOUSE, Nonongan No, 77 — Solo. " / Bandung, tgl. 10 Januari 1957. 2 ' Toko Obat HOK AN, Djl. Raya 114 — Magelan : 
$ 5 ! Toko Obat ENG TAY HO, Pekodjan 101 — Bika : 
8 Pd. ADJUDAN DJENDERAL ANGKATAN DARAT & |: Toko Obat NGO HOK TONG, GgPinggir1 — , / R. SG 8: Toko Obat SHANGHAI & SINGAPURA : ' 

: Sena Pasar Djohar — / . 5S. GONDODIP OERO se Toko Obat A.A., Gang Pinggir 9 TN ? $ Let. Kol. NRP. 15433, 215 UNIVERSAL STARS, Bodjong 6B 3 ! 
Hen eresemaka 2 rs Toko HAPPY, Alun? 15 2 Ap ! 
PPG PG OOT SESSES SOSIS SSS LSN mana Mm Merana TN 
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