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- tuk propinsi Irian Barat, 

'Pendek pemerintah telah 

Wilaiah Diawa-Tene 

. meliputi pelbagai tempat di ka- 

    

naa et (enukanana 

#rananannerasase2a Rp. 

  

Pemerintah tetap 
untuk dja 

TAHUN, 1956 DITUTUP 
HITAM DALAM SEDJARAH INDONESIA 
SIDANG PLENO TERBUKA PARLEMEN SEMALAM TE- 

LAH MENDENGARKAN LAPORAN PEMERINTAH MENGE 
NAI PERKEMBANGAN DEWASA INI TERUTAMA MENGE 
NAI PERISTIWA? DI SUMATERA (UTARA, TENGAH DAN 
SELATAN). SEBELUM MENERANGKAN SEGALA PERIS- 
TIWA DAN USAHANJA UNTUK ' MENJELESAIKANNJA, 
TERLEBIH DULU PEMBITJARA, PM ALI SASTROAMI- 

BAHWA TAHUN JANG SILAM DJOJO, MENERANGKAN, 
ITU DITUTUP DENGAN LEM 
RAH INDONESIA, 

Lalu ditegaskan, bahwa kabi- 
net telah melakukan program- 
nja menurut rentjana jg telah 
disetudjui Parlemen, hasil dari 

pemilihan umum. 

Hasi? jang telah 
ditjapai. 

Dalam hubungan ini ditegas- 

kan tentang eratnja hubungan 

dengan negeri2 sahabat dan men 
dapatnja kawan2 jang baru. 
Berkat politik bebas dan pedo- | 

man jang termaktub dalam Pan 

tjasila, maka banjak negeri sa- 
habat menawarkan bantuannja 

untuk mewudjudkan pembangu 
nan negara seperti jang telah 

termaktub dalam djangka 'ren- 
tjana 5 tahun. 

Dan dalam 10 bulan pemerir- 
tah telah berhasil membatalkan 
perdjandjian2 KMB, memben- 

me- 
njelesaikan UU pemerintah dae 
rah otonom, “perimbangan ke- 
uangan daerah dan pusat, pani-- 

tya negara untuk mewudjudkan 
propinsi dan menjalurkan ge- 

bulat pendirian 
lan terus 
DENGAN LEMBARAN 

BARAN HITAM DARI SEDJA- 

  

PM ALI SASTROAMIDJOJO 

usaha untuk mewudjudkan ke- 

inginan rakjat jg. terbanjak. 

Ada jang menaniangnja. 
Dan dengan bekerdja sama de 

ngan DPR pemerintah telah   
rombolan2 KRJT kedalam ma- , 

sjarakat kembali dan lain2nja. | 
ber- | 

djuga mentjapai kemadjuan2 
banjak, Meskipun demikian se- 
Sa usaha2 pemerintah itu men 

  

    

  

Pa Nenen Hr 

BANDJARNEGARA 
137 HA. TANAH KERING 

DAPAT AIR 
.Verdeelbak” didesa Gemuruh, 

Bandjarnegara. jang semula da- 
pat mengairi sawah seluas 100 

ha dan rusak sedjak djaman Dje 

pang, sekarang selesai dibangun 

kembali oleh DPU dan peresmi- 
an pemakaiannja dilakukan tg. 
16 Djanuari jl Untuk pemba- 
ngunan itu dikeluarkan ongkos 
Rp. 35.000.— dan dibantu bahan2 
dari desa2 Gentansari dan Ma- 
saran, Sekarang 137 ha sawah 
lebih akan mendapat air tjukup. 

Sementara itu desa Kebonda- 
lem -sedang giat. membuat ben: 
dungan jang akan mengontjori 
sawah 50 ha. DPU telah berikan 
bantuan Rp. 10.000.— (Kor). 

MAGELANG 
NGESTI PANDOWO DI 

MAGELANG 
Wajang Orang Ngesti Pando- 

wo, jang Kini masih main di Se- 

marang, mulai tgi, 29 /1-1957 

malam jad. selama Ik. 20 'hari 

akan meneruskan pertundjukan- 

nja di Magelang bertempat di 

Alun2. Untuk penjelenggaraan- 

nja di Magelang telah terbentuk 

'sebuah Panitya. — (Kor). 2 
PANITYA UDJIAN S.M.P. 

Di Magelang telah terbentuk 

Panitya udjian penghabisan S. 

- MP, untuk th. 1957 ini, diketuai 

Sdr. Suprapto, Kepala S.M.P. Ne 
gerj setempat dengan anggauta 

“ nja Sdr. Miftachul Hilmy dan 

residenan Kedu, Panitya telah 
menjusun 11 tempat2 buat udji- 
an sebagai ranting?nja dengan 
menetapkan ketua2 ranting, Me 
nurut keterangan, udjian peng- 
habisan. S,M.P. th, 1957 akan 

| berlangsung achir bt. Djuni 1957 

jad. — (Bor) 
PAAI2, KAWAT?, PESAWAT? 

CLPUN 

    
km 

pun dengan alat: 2nja serta pesa- 
wat2 telpun dikota N Mag di 
kemudian hari akan € 
pada lain2 daerah jang n 

   

'u- 

tuhkan seperti Tamala aji-   
ka. Magelang sudah mempe 
nakan pesawat? telpun otoma' 
Pekerdjaan aanleg kabel 
tanah jang sudah dimulai sam- 

pai mengaspal kembali selokan2 | 

  

| oleh DPRDP Kabupaten Wono- 

  

otomatis. | 
dalam 

    

2 HARIAN 

# 

UMUM 

         

      

. DITERBITKAN OLEH ARA PENERBIT KEDAULATAN RAKJAT (ANGGOTA TN 

Sumatera Utara/ Ten gah/ Se'atan 
dapat rintangan dari golong- 

Pan2 jang tidak menjetudjui ada 
nja An pemerintah. Dan 

dalam hubungan ini pemerin- 
tah, kata PM, sangat menghar- 
gai terhadap segala ketjam- 
an jg. maksudnja  menundjuk- 

tapi djuga diberikan petundjuk2 
penting bagaimana kita harus 

menempuh segalanja itu, Tetapi 
| pemerintah djuga akan bertin- 
dak tegas terhadap siapa sadja 

! mengganggu usaha2 pemerin 
tah dan rakjat. 

Feristiwa di Sumatera. 

Setelah berikan kata penda- 
| huluan itu PM lalu melaporkan 
tentang segala peristiwa jang 

terdjadi di Sumatera Tenjah, 
Utara dan Selatan, dan disam- 
ping itu diberikan laporan ten- 
tang usaha2 jang sudah dan se 

dang didjalankan guna menga- 

pengiriman panitya pemerintah 

dengan. keputusan Presiden ke 

Sumatera Tengah. Panitya ini 
diketuai menteri pertanian Eni 

kementerian dalam negeri Mr 

Kesemuanja bertugas untuk 

menjelesaikan peristiwa? itu. 
Sumatera Tengah. 

ra Tengah dengan pandjang le- 
bar, jang diuraikannja setjara | 

. kronologis, hingga: saat ditem- 

puhnja usaka2 jang tsb. diatas. 
Tentang keadaan di Sumatera 

Tengah ini diterangkan 'sedjak 
adanja pertemuan besar dari be 
as divisi Banteng jang meng- 

hasilkan tuntutan2 kepada pe- 
, merintah pusat jang maksudnja 
Sumatera Tengah harus didjadi 
kan daerah otonom penuh dgn 

segala usaha2nja. Untuk mewu-      

  

   
     

      

nan Pe Sumatera 
Utara Jl Siahaan dan Burhanu- | 

| din, Sumatera Tengah H.S. Ma- ! 

sri dan Misnar dan Sumatera Se 
letan Masni dan Hatta. : 

ILP.A tsb. merupakan organi- | 
rasi lokal dari peladjar2 di Ma- | 

gelang jang berasal dari Anda- | 

las, dan tidak merupakan tja- | 
bang, Djumlah anggotanja kini 
ada Ik. 150 IP.A. bertudjuan 
a.l. ketjuah mempersatukan pe- 
ladjar2 itu, djuga berusaha dlm 
iapangan sosial dan keuangan 
mtuk menjelenggarakan sesuatu 
“engan gotong-rojong. — (Kor). 

TJILATJAP 
PELURU2 MERIAM KUNO 

Diketemukan didekat 
pantai. 

Pawiro Djiteng, seorang peta- 

ni didesa Glempang-Pasir, ketja 
matan Adipala, wilajah kaweda- 
nan Kroja, baru2 mentjangkul 
petegalannja disekitar gunung : 
Kembar dekat gunung Srandil 
dekat pantai Selatan, dan mene 
mukan 123 butir peluru meriam 
.kuno. 

Menurut keterangan, diduga 
peluru2 tersebut telah 'berusia ra 
tusan tahun, dan mungkin sekali 
peluru2 meriam didjaman Por- 
tugis Peluru2 itu masing2 berat 
nja antara 80 0. 100 kg. — 
Ant. 

WONOSOBO . 
DPRDP MINTA “PENJERAH- 

AN R.S.U. : 

Sekuah mosi kepada Kemen- 

terian Kesehatan telah dibuat 

  
f : ! | 

sobo jang mendesak segera di- 

laksanakan penjerahan keselu- 

ruhannja atas R.S.U, kepada pe- 

merintah daerah, baik admi- 

nistrasi maupun politik kepega- 

waiannja seria penetapan dan 

penjerahan pemberian tundjang 

an keuangan kepada pemerintah 

an daerah” untuk pembeajaan 

R.S.U, tersebut. 

'Mosi itu sebagai hasil dari si- 

'dang-pleno DPRDP didasarkan 

|adanja dualisme penguasaan dan 

tidak dapat mengawasi setjara 

effectief djalannja R.S.U. Wono- 

'sobo jang sekarang tidak dapat 

dipertahankan lebih lama lagi. 

| — (Kor). 
MATI DISAMBAR PETIR 

B. Padjran umur 55 tahun, 

penduduk Tosari, desa Sambek. 

Wonosobo, baru2 ini mati seketi-   didjalan2 kota Magelang ga 
selesai dalam tempo Ik. 14 tahun, 
jang diharapkan bersamaan dgn 
selesainja gedung baru kantor 
telpun bertingkat tiga, sehingga | 
tinggal menanti datangnja pesa- 
wat2 otomatis di Magelang. — 
Kor). 

IKATAN PELADJAR 
ANDALAS 

Di Magelang sedjak beberapa 
ne 7 telah tersusun pengurus 

“organisasi IKATAN 
ANDALAS, terdiri 

    

   

      

ar Juzut, Penulis I 
ep dan Zubaidah. 

ka akibat serangan petir diwak- 
tu hudjan pada siang hari. Peris 
tiwa ngeri ini terdjadi waktu :a 
sedang berada didalam rumah. 

' Selandjutnja B. Tojib umur 30: 
tahun jang berada tidak djauh | 

| dari B. Padjran dan sedang ha- 
| mil 5 bulan menderita luka2 dan 
mendadak kramp sehingga per- 
Ju dirawat di R.S.U. Djuga anak 
berumur 19 bulan bernama Ri- 
but, menderita luka? ditelupuk 
mata, 

rumah jang didiami mereka men 
derita kerusakan pada atap seng, 
talang dan bangunan? kaju lain 
nja sedangkan beberapa pohon   

, | sahapap ST 

| logis. 

Karena kerasnja petir, maka | 

djudkan tuntutan2 itu teiah diki 

rimkan utusan ke pemerintah pu 

emerintah pusat” 
rjang gagal setelah terdjadinja : 

spenisahan diri” dari pemerir- 
tah pusat oleh Dewan Banteng 

Gan usaha2 jang diambil peme- 
rintah pusat seperti tsb. diatas 

Sumatera Utara. | 
Tentang keadaan di Sumaters | 

Utara diterangkan sedjak ada- : 
| nja pertemuan antara Kol. Sim- 

bolon dan perwira2 bawahannja 

jang maksudnja mewudjudkan 
tjita2 jang, telah diikrarkan ber- 

sama (antara perwira2 itu) jak- 

ni mengatasi 
dan tidak puasnja daerah ish. 

terhadap beleid pemerintah pu- | 
sat, Dan digambarkan pula tja- 
ra2 jang telah diambil-Simbo- | 
Ion sedjak dipanggilnja ke Dja- 
karta untuk menjelesaikan tim- | 

bang terima seperti jang sudah 
direntjanakan semula. Tetapi 

tindakan seterusnja jang: diam- 
bil Kol, Simbolon tidaklah seper 

ti rentjana jang dibitjarakan di 
' Djakarta, bahkan ia telah memi 

sahkan diri dari pemerintah pu- 

sat, tetapi masih tunduk pada 
Panglima Tertinggi dan KSAD. 
Pun ini telah diusahakan pemu- 
lihannja kembali dan ditegaskar 
bahwa seluruh daerah Sumatera 
dalam lingkungan TT I sekarang 
sudah kembali seperti sedia kala. 

Sumatera Selatan 

Dalam hubungannja - dengan 
keadaan di Sumatera Selatan di 
terangkan bahwa telah diusaha- 
kan untuk mewudjudkan tuntut 
an2 rakjat disana. Ini ternjata 
dengan diutusnja utusan peme- 
rintah jang diketuai sekdjen ke- 
menterian DN Mr Sumarman. 

Demikianlah PM seterusnia 
membeberkan segala sesuatunja 
dengan pandjang setjara krono- 

Harus lalui badan? 
hukum. 

Dan dalam kesimpulannja PM 
harapkan supaja segala tuntut- 
an disalurkan melalui badan? hu 

kan kelemahan2 pemerintah, te | 

tasi segala peristiwa itu, seperti | 

Karim, beranggauta 10 orang. 

Suatu perutusan ke Sumatera - 
Selatan jang diketuai ' sekdjen 

Sumarman dan sebagainja Isi. | 

Seterusnja PM Ali meriwa- | 
jatkan terdjadinja pengambilan | 
oper pemerintahan dj Sumate- | 

igkan djuga ten- 

segala kesulitan | 

A bebukai: 

|   
Pa. 

Pertemuan pendahuluan itu 

|akan dihadiri oleh KSAD Djen- 

deral Major A.H. Nasution, Pd. ' 

Panglima TT. II Letkol. Barli- 
an, Letnan Kolonel Achmad Hu- 

sein, Kolonei Simboion dan Ko- 

mandan2“Resimen Infanterj I, 

INI dan IV. Dalam pertemuan 

Palembang akan hadir seluruh 

Komandan2 Resimen Infanteri, 

KMKB dan Panglima2 didaerah 

Sumatera. 

Daiam minggu ini djuga KS 
AD dan rombongannja ditunggu 

Gi Palembang guna seterusnja 

melandjutkan...perdjalanan ke 
BEA Pe 

Keperpian KSAD ke Sumate- 
ra ini adalah dim. rangkaian kun 
djungan jang akan diadakannja ! 

' keseluruh kota2 penting di Su- 

| matera, jaitu Palembang, Pa- 

| dang, Bukittinggi, Medan dan 

| Kotaradja, guna penjelesaian se 
luruh peristiwa Angkatan Da- 
rat di Sumatera. 

Overste Panggabean xe 

Bukittinggi. 
|. Untuk kepentingan persiap- 
(an2 penplaksanaan Pertemuan 

: Bukittinggi tersebut  overste 

Panggabean, Komandan  Resi- 
II Sriwi- 

| djaja, telah terbang ke Padang. 

| Seperti diketahui Overste Pang 
| gabean adalah utusan dar: TT. 

i men Infanterj V TT. 

| TI Sriwidjaja menemui Simbolon ! 
pada beberapa waktu jang lalu 

dalam usaha TT. II memberikan 

kura jang beriaku sekarang ini. 

Dan pemerintah berusaha mewu 

djudkan segala keinginan rakjat 

itu djika perlu setjara radikal 

pula, Untuk mentjapai itu diha- 

rapkan bantuan dari semua pi- 

hak terutama Pariemen. Karena 

Parlemen inilah satu?nja ba- 

dan? jang dapat menilai tentang 

kebidjaksanaan pemerintah. Ti- 

dak ada badan lain.   
purna2nja djika mendapat ban- 

tuan dari semua pihak. Kalau 

tidak semua rentjana dari siapa- 

pun djuga akan hantjur adanja. 

Dari itu PM adjak rakjat dan 

DPR  supaja berdjoang untuk 
mengatasi marabahaja jang me- 

nimpa kita dan dalam hal ini pe 

nja, Dan usaha terus sampai ke 
sedjahteraan masjarakat tertja- 
pai. Demikian a.l. PM semalam.   

BUNG KARNO KUNDJU 

ASIA DALAM KRISTAL, 
Di pavilion Hotel des Indes Djakarta 
senian Asia dalam Kristal (Asian Ar 

dapat kundjungan Presiden Sukarno. 
memnerhatikan sebuah lukisan KN jang dilukis oleh Basuki 

KSAD & PANGLIMA SE- SUMATERA : 

Rapat di Bukittinggi du'u 
lontos Palembang | 

|. KOLONEL SIMBOLON & KOMANDAN RESIMEN | dua orang tsb. telah mengadja- 

HADIR 
PERKEMBANGAN jang berl 

ini dalam usaha menjelesaikan peri 

Sumatera menundjukkan, bahwa k 
men Angkatan Darat se Sumatera jang akan dilangsungkan di 
Palembang harus dihaduluj oleh suatg pertemuan 
akan dilangsungkan dj Bukittinggi. 

anglima TT. H Letnan Kozonek 

an chusus dengan Wartawan Antara 

Semua itu didasarkan atas Ke | 

jakinan. bahwa sesuatunja da- ' 

merintah telah bulat pendirian- 

Pa IA A2 Ha BP 

  

NGI PAMERAN KESENIAN 

|telah dibuka Pameran Ke- 

St in Crystal) dengan men 
Tampak Presiden sedana 

1 
| 

g pada hari? terachir 
ya Angkatan - Darat di 

perensi komandan? Resi- 

kain. jang 
Imikian diterangkan oleh 

lian dalam pembitjara- 
aiembang, 

    

   

  

djasad biik guna menjelesa 

| persogian Sumatera Utara 

2 

ikan 

tsb. 

Sin ibol .on & pembubaran 

    

     

   

cetahuinja ' 

ak bersedia meme- 

jan ke Djakarta, Let 

Barlian antara lain 

bahwa Simbolon 

m ai perhitungan2 sendiri 

dala, L menghadapi situasi se- 
karang. 

“Menurut Barlian ada tira da- 
sarspendirian jang rupanja tidak 

HepasKan .Kelonei..Sim- | 
bolon dalam menghadapi kon- 
sekwensi daripada panggilan ter 

sebut jaitu kesetiaannja terha- 

| dap anak buah jang telah turut 

padanja, tuntutannja mengenai 

  

   nan Holonei 
kemukakan, 

punj 

pembubaran kabinet dan be- 

lum adanja delegasi resmj jg. 

dikirim kepadanja seperti aba 

jang telah dilakukan untuk Gin- 
tings di Medan. 

Koionel Simbolon menurut 
Overste Barjian tidak dapat me 

"lepaskan tuntutannja mengen 

pembubaran Kabinet bei rang: 
sehingga soal ini mendjadi sja- 

rat jang pentins dalam usaha 
penjelesaian peristiwa jang me- 

|libat Simbolon dan Angkatan 
Darat seumumnja di Sumatera 

Utara. — Ant. 

Letkol. S8. Gaharu. 
| Dalam konperensi pers dila- 

pang terbang Polonia Medan, se 
belum meneruskan perdjaianan- | 
nja ke Kotaradja, letkol S. Ga- 
hara komandan res, I TT I (se-/ 

karang namanja Komando Dae- 

rah Militer Atjeh), menjatakan, 

bahwa ia tidak perlu hadir da- 
lam pertemuan militer antara 
KSAD dengan pangiima2, ko- | 
mandan? resimen dan koman- 

dan2 KMKB se-Sumatera, apa- 

bila kolonel Simbolon tidak ha- 
|dir pula, 
| bikatakannja, bahwa Simbo- 

  

DIBUBARKAN 

TERUS BERDIRI 

Nopember jl 

tangan-kanannja.   
| bahwa kedua orang itu dipers 

tan ' 
Demokrasi Rakjat Honga ia Ge- ' 

“hukuman atas diri 

| kuasi Rakjat jan 

| mengatakan bahwa 

  “Hon perlu hadir untuk memper- 

| dakannja tg. 22 Desember ituj 

| jang tidak mengakui 
| net sekarang ini. 

| $. Gaharu menjatakan, bah- 
wa idee 4 Desember darj para 

kanlah pelanggaran atas Sapta | 
| Marga, karena idee ini bertudju | 

an untuk mengadakan perbaik- | 
ang de- | sukan2 Israel didaerah Gharzah 

| an dalam keadaan sekar 
ngan tidak menimbulkan ke- 

| sulitan2. 
  

  

  ' kelapa Yatuh Ta —(Ror), dan pasukan tersebut, 

  

PASUKAN GARUDA KITA TIBA DI BEIRUT. 
Telah sampai dilapangan terbang Beirut, pasukan Indonesia untuk tugas PBB di Mesir sebanjak 

551 orang dibawah pimpinan Majoor Sudiono. Para pemimpin, pembesar? pemerintahan dan “mili- 

ter, serta alim ulama dan rakjat umum nampak menjambutnja dibalkon 

Beirut mereka singgah 8 d 4 hari menanti pengangkutan langsung ke Mesir dipentjar2 dari Bei- 

rut ke Simai-semenandjung akabah jang sebelum berangkat telah melapor kepada Kuasa Usa- 

ha RI diBeirut T.M, Dalimoenthe seperti Wetan an pagu gambar s 

Nj, N.M. Dalimoenthe, isteri Kuasa Usa koor SET 09, AAA? 

    

   

       

| wusasch Gear 
   

kan arah en Watenach 

» 

lapangan. terbang, Di 

edang.disebelahnja kelihatan 
     

  

   

| tidak setudju 

perwira TT I sama sekali bu- | 

     

    

sngat    

Radio Budapesi mengatakan 
Sa-    

   lahkan berusaha mengguling! 

ngan djalan mengobarkan pem- 
berontakan bersendjata. Kepu- 

tusan mendjatuhkan hukuman 

mati itu diumumk: anda sesudah 
pemeriksaan selama 6 hari, Ke- 

ikan pe.mintaan ampun, tapi di- 

tolak. 
Radio Budapest ' menamakan 

Dudas dan Szabo ,,dua petua- 

lang kontra revolusioner jang 

sudah pernah mendjaiani huku- 

pian”  Dudas adalah seorang 

ahn teknik, 

Pemeriksaan dan pendjatuhar | 

2 pemimpin 

pembe ontakan ini dilakukannja 

sesuai dengan hukum militer 

iang diumumkan sedjak permu- 

jaan Desemher i.l. 

Dulas bukan pemirapin 

jang sesungguhnja ? 
Tenurut radio Budapest, Du- 

      

£ tak. pernah diadi arggota 
Partai Peke dja Hongaria. Ia | 

Sudan pernah ditangka», dengan 

dakwaan bahwa ia dalam tahun 

1946. (djadi sebelum terbentuk 

regime Republik Rakjat Honga- 

ria jang berpemerintahan Demo- 

g dikuasai Par- 
'tai Pekerdja) melakukan kegia- 

|tan2 kontra revolusioner. 

-MengensisSzabo,-siagan tadi 

ia pernah 

mendjalan: hukuman karena di- 
pe'salahkan mendjadi mata2 | 

Barat, melintasi tapalbatas 

Hongaria setjara tidak sah dan 

mentjoba melarikan diri dari 

penahanan, 
Menurut kalangan2 Baat 

    

  

    
   

MADJALAH 

HIDANGAN 
BERALIRAN PENJNDIKAN 

POPULER UNTUK 

SEKELUARGA 

  

Tki, KE» XII — No. oi /: : | 5 73 
DI HONGARIA: 

—- DJUGA KEGIATANNJA DILARANG 
— PERHIMPUNAN PENGARANG TIDAK BOLEH 

RADIO Budapest menjiarkan bahwa 2? orang pemimpin ter- 
tinggi pemberontakan di Hongaria dalam bulan? Oktober dan 

(Saptu ji.) telah mendjalani hukuman mati, 
Nama kedua pemimpin ini adalah Jozsef Dudas, bekas ke: 

tua Dewan Revolusioner Seluruh Hongaria, dan Janos Szabo, 

jang ada di Budapest 

' pemberontakan berkoba 
| bukanlah 

waktu 
$ Dudas 

salah seorang organi:. 
sator pembe ontakan pada 

bak2 jang rertama, 
ba- 

melainkan 
seorang oportunis jang berhasii 

merebut pimpinan pemberonta- 

kan kemudian, dan be tjita-tjita 

mendjadi pemimpin pemerintah 

Hongaria jang anti Komunis. 

| 
| 
| 

| 
| 

| 
| Pemerintah membubar- 

| kan Perhimpunan War- 

| tawan Hongaria & me 

| larang kegiatan?2nja. 

| 

| 
| 
| 

i 
I 

| 
| 

Radio Budapest  seterusni: 

menjiarkan bahwa pemerintah 

Hongaria telah melarang segala 

keg'atan Perhimpunan Warta- 
wan Honga ia dimasa deran dan 

memerintahkan pembubaran per. 

himpunan ini 

| Alasan jang diadjukan oleh 
| kementeri ian dalam negeri Hon- 

|garia ialah bahwa perhimpunan 

lini telah melangga: anggaran 
| dasarnia Sebagaimana  diketa- 

ihui, perhimpunan ini pernak 

menuntut nenghapusar sensur. 

  

, : z 
Mengenai kewartawanan di 

Hongaria seterusnja dapat  di- 
ji wa-takan bahwa selama 10 har: 

hj. ini remerintah Hon 3 

lah mengusir korespcnden2? 
| asing dari kantor? berita United 
P:ess dan Reuter dan suratks: 

bar2 New York Times dan Sued- 

Ldeutsche Zeitung. Lo .iki. 
Sebelum itu, pemerintah Hon-- 

|garia telah membubar kan de- 

| wan2 revolusioner jang “didi 
| kan waktu pember ontakan dar 
'telah melarang pula dewanZ 
Iburuh regional jang berbitia'a 
atas nama buruh pabrik2 di- 

' daerah. 

    

— PERNJATAAN 4 KEP NEGARA ARAB: 
  

Tolak doktrin Eisenhower 
NASIONALISME ARAB SATUZ-NJA DASAR UTK. 

MERUMUSKAN POLITIK ARAB 
KOMUNIKE-BERSAMA «ng ditandatangani Presiden Nas- 

Ser, Radja Swud, Radja Hussein dan PM Syria Sabry Assali di 

Ksiro, antaranja dinjatakan bahwa Nasionalisme Arab 

adalah satu?nja dasar tungga! dalam merumuskan polifik no 

gara2 Arab. Mereka hertekad bulat untuk berusaha supaja 

negeri2 mereka masing? djangan sari mendjadi daerah ling 

kungan pengaruh sesuatu negara asing. 

Sete usnja mereka bersepakat 

bahwa Radja Swud jang hendak 

berkundjung ke Amerika Seri- 

kat itu menjampaikan pendapat 

negara2 Arab ini kerada Presi- 

den AS Eisenhower. 

Radio Kai:o menjiarkan bah- 

wa para kepala negara Arah 

telah merundingkan pula Dok- 

trin Eisenhower, jang a.l me- 

njatakan bahwa ,kekosongan” 

| tanggung djawabkan sendiri tin | | jang terdapat di Timu: Tengah 
pat diwudjudkan dengan sesem- | 'harus di ,,isi” oleh negara jang 

lagi kabi- | kuat (dalam haj ini AS). 
1 Kesimpulan bara kepala ne- 

gara Arab ialah bahwa mereka 

sesuatu  nega a 

asing mentjoba mengisi ,,keko- 

songan” itu. 
Komunike tsb.  menjatakan 

bahwa masih tetap adanja pa- 

dan pesisir Teluk" Agabah wila- 

|jah Mesir dan dipulau2 Tiran 
dan Sanafir bera:ti bahwa agre- 

| si Israel terhadap» Mesir belum 

"lagi berachir. Hal ini dapat me- 

nimbulkan keadaan sangat 
genting”, 
Dalam konperensi ini Nasser 

menjatakan bahwa Ghazzah me- 

rupakan daerah jang tak dapat 

dipisah-pisahkan dari wilajan 

Mesir, dan dengan demikian ia 

menolak sama sekali diduduki- 

nja Ghazzah oleh Israel - biar- 

pun pendudukan ini diberi nama 

apapun djuga, 
Konpe:ensi bersepakat bahwa 

  

HARGA EMAS 
(tg. 21-1-1957) 

Jogjakarta: 22 krt, no. 1 djual 

Rp. 45,—, beli Rp. #3 2D Kr, 

1 no. 2 djual Rp. 44,—, beli Ro. 42. 

Semarang: 24 krt, djual Rp. 

48—, beli Rp. 41,—, 22 krt. 

djual Rp, 45.—, beli Rp. 43,— 

Djakarta: 24 krt. djual Rp. 

47,75, beli Rp. 46,75, 
Surabaja: 24 krt. djual Rp. 

47,75, beli Rp, 46,75. 
Solo: 22 krt. djual Rp. 45,—, 

beli Rp. 43,—. 
Keadaan pasar tjukup. 

HOK SING. 

| setiap usaha "untuk mengurang: 

| kedaulatan Mesir atas Terusan 

Suez akan dilawan, 

Seterusnja dinjatakan bahwa 

keempat negara penandatangan 

komunike ini menjokong - sikap 

Yaman terhadap agresi Ingge is 

dan menjokong perdjoangan ke- 

merdekaan :akjat Aldjazairia. 

Radio Kairo menjiarkan bah- 

wa Imam (radja) Ahmad dari 

Yaman telah mengetok kawat 
pernjataan setiakawan dengan 

zesolusi2 4 kepaia negara Arah 

tsb. tadi, — UP. 
  

PERANYTJIS & ALDJAZAIR 
Polisi Perantjis hari Minggu 

jl. mengumumkan penangkapan 

setjara besar2an terhadap 60 

orang Aldjazairia didalam kota 

dan diluar Paris, atas tuduhan 

telah memberi baaduan kepada 

kaum pedjuang nasional Aldja- 
zairia, serta membahajakan ke- 

amanan di Perantjis. Mereka 

itu akan segera diangkut ke 

Aldjazairia untuk didengar Ke- 

terangan2 mereka. 
Pasukan? Perantjis giat 
lakukan operasi?. 

Sementara itu berita Reuter 

dari Aldjazairia mengatakan, 

bahwa untuk  mentjegah ber- 

kobarnja pemberontakan2 di 

Aldjazairia dan demonstrasi2 

lama perdebatan2 tentang mas- 

salah Aldjazairia disidang ma- 

djlis umum PBB dalam bulan 

Pebruari jang akan datang, pa- 

sukan2 Perantjis kini dengan gi 

at melakukan operasi2 terhadap 

kaum pedjuang Aldjazairia. 

Mobil2 berlapis badja dan pa 

sukan2 Perantjis mengepung 

Ajdjazairia pada hari Sabtu jl. 

waktu subuh dan 5600 orang 

serdadu dan polisi melakukan 

patroli2 didjalan2 untuk meng- 

hadapi pertempuran2 jang mung 

kin timbul. 
Toko2 di Aldjazairia jang tu- 

tup, oleh para pembesar Peran- 
tjis disang akan dibuka Kengan. | 

kekerasan, — UP,   

  

2 Pemimpin tertinggi pembe- 
rontak djalani hukuman mati 
lozsef Dudas & Janos Szsbo bukan pemimpin sesungguhnja? 
— PERHIMPUNAN WARTAWAN HONGARIA Ada. apa dibelakang 

pembubaran Pe:h. War. 

tawan Hongaria ? 
Bertalian dengan pe rinti ah 7 

merintah Hongaria supaia Pe 
himpunan Wa:tawan Pon 
dibubarkan dan dilarang mela- 
kukan kegiatan? seterusnja. ka- 
langan2 Barat di Wiena menge- 

mukakan bahwa banjak anggo- 

ta Perhimpunan Wartawan itu 

duduk atau pernah duduk dalam 

staf suratkabar2 jang ketik: 
Oktober — Nopember muat sern- 

bojan2 jang bersifat  anti- 
Sovjet. 

Dikemukakan pula bahwa PX: 

Janos Kadar sendir: achir2 ini 

telah menjerang politik su at- 

kabar suara pemerintah (suara 

Partai Pekerdja Sosialis) ,,Nep 

Szabadsag”. suatu - pe istiwa 
jang menundjukkan bahwa di- 

kalangan para wartawan Hon- 

garia akan dilakukan ,,pember- . 

sihan” dalam bentuk ini atau 
itu, 

Djuga Perhimpunan Pe- 

ngarang dibubarkan.   
| tah dengan resmi 

  

anti Perantjis sebelum dan se- . 

ks 

| diadakan reshuffle. 

Perintah pembubaran Perhim- 

punan Wartawan ini dike 
“kannja 2 hari sesudah pemerin- 

meme. intah- 

Ikan pembubaran Perhimpunan 

Pengarang Hongaria. 
Sebagaimana diketahui, para 

sasterawan Hongaria telah me- 

lakukan peran penting dalam 

babak2 pertama pemberi Pe 

Oktober, dan sampai saat peri 

tah pembubaran masih te.us 

mengeluarkan pendapat2 jang 

bersifat oposisi. 

  

  

KABINET HARUS BERDJA- 
LAN TERUS 

Mendjelang hari Pemerintah 
memberikan kete-angan kepada 
Parlemen Senin malam. K An 
Abdulwahab Chasbuliah seb: 1g a 
Rais Aam P.B. NU menerang- 
kan, Kabinet sekarang in: harus 

2 berdjalan -terus dan berusaha 

se-kuat2nja untuk mengatasi 
keadaan2 dilua. Kabinet dengan 
fjara bidjaksana, tegas, tezat 

dan adil didalam Kabinet sen- 
diri dengan tjara jang dapat di- 

pertanggung-djawabkan 
Jang maksudinja ialah supaja 

— Ant. 
  

EISENHOWER DISUMPAH 
SEBAGAI PRESIDEN 

Presiden Eisenhower telah mu 
lai dengan resmi dengan peker- 

Gjaan2nja, karena pada djam 
15.28 gmt. Minggu jl. telah di- 

sumpah oleh ketua mahkamah 
agung, Ear! Warren — UP. 

  

ANGE. UDARA DJEPANG 
AKAN DITAMBAH 
Dgn. 300 pesawat tahun 
ini, Angk. Laut bertam- 

bah dgn. 5.800 ton. 
Dewan Pertahanan ' Djepang 

Sabtu jl. telah memutjskan utk 
memperbesar angkatan udara 

dan angkatan laut Djepang dlm 
tahun padjak 1957, kata seorang 

Gjurubitjara pemerintah Dje- 

pang. 
Menurut keputusan: ini, ang- 

katan udara Djepang akan ditam 

bah dengan 300 buah pa-awat 
terbang, angkatan lautnja akan 
ditambah dengan kapal2 sedjum 
lah 5.800 ton. Sidang telah me- 
nolak rentjana supaja angkatan 

| darat ditambah dengan 10.000 
orang, 

Sidang ini diketuai oleh PM 
Tanzan Ishibashi, jang merang- 

kap selaku menteri pertahanan. 

  

AKADEMI PERNJAGAAN 
DIBUKA TG. 23/1 J.A.D, 
Pembukaan Akademi Pernia- 

gasn tadinja akan beriangsung 

tgl. 17/1 jl, diundurkan hing- 
ga tgl. 23/1 jad. 
Sebagaimana pernah dikabar 

kan, pada pembukaan Akademi 
Perni2gaan, selain akan hadir 

ketua2 Universitas seluruh Indo 
nesia, Ijuga Dr Sumitro untuk 

memberikan tjeramah. — Ant. 
19 LULUS SMA - KOPERASI 

BANDUNG 
Hasil udjian SMA-Koperasi 

Bandung tahun 1956/1957 ada- 
lah sbb. : djumlah tjalon 28 sis- 
wa, lulus 19, jang akan diudji 
lagi dalam Maret 3, tidak lulus 
6 siswa, 

Sungguh? dardiadi 
@ Terdjadi dikampung Da- 

lem Beteng (Jogja) baru? ini: 

Ketika seorang wanita pemba- 

rang gender sedang main di- 

halaman suatu rumah, keluar- 

lah dari ramah itu seorang pe- 
muda membawa  rebab, latu 
duduk disebelah wanita itu me- 
mainkan rebabnja menurut ira- 

ma gender ....... dan setelah 
lagu habis, wanita pergi zonder 

  

    
minta bajaran !
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| isinja sedikit ! 

0. PIKIRAN PEMBAIJA 
METERAI TEMPEL 

Berkenaan dengan tulisan Sdr. 

Tjan Djoen Liem dalam harian 
»Kedaulatan Rakjat” tgl. 12 Dja 
muarj 1957 tentang P' 1 

  

     

  

kwitansi, dengan ini diberitahu- 
kan, bahwa dari Kantor Besar 
Djawatan Padjak telah diper- 
oleh ketegasan sbb.: 
—.1. Bea meterai kwitansi ter- 
hutang pada sa. t 

tanda-penerimean 

wang (kwitansi) itu 
diserahkan. 

2, Berhubung 
an tarip bea meterai kwitansi 

mulai tanggal 1 Djanuari 1957 
dari tigapuluh sen men 
djadi li mapuluh sen, 
maka kwitansi2 jang &iSe- 

rahkan sesudah tanggal 31 
Desember 1956 harus dibubuhi 
meterai tempellimapuluh 
sen, meskipun kwitansi? itu di 

“bwat dan bertanggal 
sebelum 1 Djanuari 1957. 

. 8. Terhadap kwitansi2 jang di 
buat dan bertanggal sebelum tg 

1 Djanuari 1957 dan  dis.e- 
rahkan sesudah tanggal 31 
Desember 1956 dan telah atau 
terlandjur dibubuhi meterai ti 

gapuluh sen tidak akan di 
adakan tuntutan atas  pelang- 
garan jang telah terdjadi, asal- 
kan diusahakan untuk pemetera 

ian tambahan”  (nazegeling) 
atas kekurangan bea meterai jg 
terhutang sebesar duapuluh ser 

dian 

'Wadahnja Besar... . 
SATU SETENGAH DJAM jamanja perdana menteri Ali 

Sastroamidjojo semalam membatjakan Keterangan Pemerintah 

akan memperoleh tindjanan? baru atau- 
e jana2 baru gun penjelesaian soal? Sumatera-Utara, . 

2 ena . Selat yang 'hampa belaka, Keterangan Peme- . 

Sia-pa tahu Pemerintah menindjau? 
emukakan analisa? baru serta mengete- 

sementara —, selagi ki 
itu —, kita hanja 

dengan kenaik- | 

“Pemerintah kelak, 
im pendapat dalam    

td hanja dengar rangkaian 

Te aka : Wadahnfa 

pat berhubungan dengan kami 

di Djl. Panembahan Senopati 

dahulu Dj. 'Setjodiningratan) 

No. 18 Jogjakarta, begitu pula 

mereka jang masih membutuh 

ktin keterangan2 jang lebih dje 

las lagi. z 

Kepala Inspeksi Keuangan 
Jogjakarta 
Ltd 

R, Soekendro 

BUKU KENANG?-AN 

PROMOSI K.H-D. 

Setelah kami membatja sam- 

butan sdr. Sutopo tentang ha- 

rapan diterbitkannja Buku  Ke- 

nang - Kenangan Promosi Ki 

Hadjar Dewantara, dengan De- 

rantaraan imi kami njatakan : 

A3 Sedjak dibentuknja Panitya 

Penjambutan Promosi Ki Ha- 

djar Dewantara, telah dibentuk 

| Wilajah Djateng | .—. 
Daerah kerdja P MD Wurjantoro 

militer 

| banjakn, 

  

  

SURAKARTA — 
PEMAKAMAN DJENAZAH 

K. P. H HAMIDJOJO 
SANTOSO 

Kemarin telah dikebumikan 
dipesarejan Girilaju djenazah 
K.P.H, Hamidjojo Santoso de- 
ngan mendapat perhatian jang 
besar dari segenap masjarakat 
al, pelbagai pembesar sipil dan 

setempat. Sumbangan 
'karangan bunga bukan maw 

'a Pun banjaknja mobil 
djuga tak terhitung. S.P. Sunan 
mengirimkan wakilnja P. Pra- 

buwidjojo. Begitupun . Gubernur 
| Djnteng dan Residen Surakarta 
begitu djuga. Pendek pemaka- 
man djenazah almarhum K.P.H, 

Tab 

| Hamidjojo Santoso itu menda- 

pat perhatian tjukup besar. 

Lajon diberangkatkan dari 

rumah almarhum, Bela, da 

Bandjaran Sari) no. 9, Solo. 

Ta | (Kor.) 

| SRAGEN 
10075 LULUS KEM-A 

Dalam udjian untuk memper- 

oleh idjazah KKM-A tg. 9 — M4 

Djanuari jl. diselenggarakan Pen 

didikan Masjarakat Sragen, di- 

Peladjaran2 jang diudjikan, ja- 

lah mengenai soal2 ekonomi, ba- 

hasa Indonesia, sedjarah. tata- 

negara, budi-pekerti dan kese- 

hatan, Mereka itu telah mengi- 

kuti kursus selama 3 bulan. 

— (Kor). 

WANITA DEMOBRAT MEM- 

BITJARAKAN 

Soal pemilihan umum 

DPR jg. akan datang. 

Dalam rapat Wanita Demo-   djuga sebuah Panitya jang ber 
kewadjiban menerbitkan buku 
kenang-kenangan promosi Ki 
Hadjar Dewantara jang baru   lalu, 5 5 

2. Panitya tersebut sedang 
mengerdjakan kewadjiban itu. 

8. Buku tersebut tidak hanja 
untuk Keluarga Taman-Siswa 
sadja, tetapi djuga untuk para 

| peminat terhadap hai tersebut. 
.  Harganja dikira-kirakan 

(Rp, 5— (Lima-rupiah). 

| 85, Dengan adanja 
| dan desakan saudara, 

harapan | 

semog4t 

krat Sragen tg. 18 Djanuari jl 

' telah dibitjarakan tentang pemi 

|Yihan umum DPR. jad, dan soal? 

| jang mengenai organisasi. Ha- 

'dlir 11 dari 18 ranting jang ada 

| diseluruh kabupaten, koordina- 

| tor Wanita Demokrat Surakar- 

|ta dan. komisaris WD Djateng. 

— (Kor). 

SIAPA BERHAK MENERIMA 

BANTUAN PEMERINTAH ? 

Jang berwadjib di Sragen se- 

karang sedang menjelesaikan 

soal persengketaan antara pe- 

ikuti 17 siswa, telah.lulus semua. | 

    

WURJANTORO, salah satu 
Gistrik dalam lingkungan Kabu- 
paten Wonogiri: terpilih untuk 
didjadikan Daerah”  Kerdja 
P.M.D. bagi Propinsi Djawa 
Tengah dan merupakan daerah 
jang terminus. bagi Kabupaten 
Wonogiri. Keadaan. tanahnja 
154 pegunungan dan banjak 
batu2nja, serta 2576 tanah datar 
jang kekurangan air. ' 

Dari keadaan jang. demikian 
  

PIAGAM PENERANGAN DI- 
UTJAPKAN BERSAMA 

Pertemuan antar pegawaj Pe- 
nerangan Kantor Saga Wo 
nogiri, pada tanggal 18 Djanu- 

ari 1957, setelah menerima oleh2 
hatsil konperensi Penerangan di 

Wonosobo, dilakukan pengutjap 
an bersama Piagam Penerangan 
sebagai sumpah dan pedoman 
djiwa dalam melakukan tugas: 
Piagam Penerangan tersebut 

adatah"sbb::“ #: 

djandji : 
1. Setia kepada tjita2 Prokla- 

masi 17 Agustus 1945.” 
2. Dengan segala  keichlasan 

hati, melaksanakan Pantja 

Bakti Penerangan : Tripra- 

setya. dan Sila Kehormatan 
Djuru Penerangan. 

3. Memelihara keutuhan sege- 

nap warga Penerangan. Kor. 

17 DJULI 1957 
Harj Pemilihan 

D.P.RD. 
Fihak P.P.D, Kabupaten Wa- 

nogiri, jang baru datang meng- 
ikuti konperensi P.P.D. Propinsi 
Djawa Tengah di Semarang, me 
nerangkan bahwa hatsil2,. dari 

konperensi tersebut, selain me- 

nerima pendjelasan2 dan petun- 

Gjuk2, telah dapat diputuskan 

penetapan hari pemungutan su- 

untuk   
pinsi dan Kabupaten setjara se- 

rentak pada - tangg  Djuli 
1957. Ha 

MADIUN : 
RAKJAT MEMBANGUN RU- 

   

Kami warga Penerangan ber- | : : 
jngadakan "perbaikan2,. dan me- 

ara bagi pemilihan D.P.R,D. Pro. 

selamat-lambatnja pada tanggal | kami dapat melaksanakannja de 

3 

  

1 April 1957. 
4. Untuk penjelesaian lebih | 

landjut jang berkepentingan da : 

| ngan sempurna, - 
Panitya Buku Kenan 

Promosj K H.D. 
“an 

  

. CHAERUL SALEH DI SURABAJA: 
  

Demokrasi “liberal harus diganti 
— dengan demokrasi terpimpin 
tea era arti 

dj Surabaja untuk me- 

rombak pemikiran tentang demokrasi liberal jang olehnja di- 
katakan masih berlaku di Indonesia sekarang ini, dan meng- 

Pjuni 1955 jang lampau di Bonn. 

' Dikatakannja idee Gemokrasi 
terpimpin itu pernah didiskusi- 

“kan dengan Presiden Sukarno 
Gan dalam diskusi itu menurut 

: Chaerul, ternjata didapatkan ti- 
tik2 pertemuan, 
. Selandjutnja Chaerui mene- 
ramzkan, demokrasi jang ber- 
laku di Indonesia sampai seka- 

“rang ini adalah demokrasi libe- 
ral jang tidak sesuai dengan 
susunan Kemasjarakatan. Indo- 

nesia jang bersendikan gotong- 

Kojongi 
Apabila demokrasi liberal itu 

terus-menerus dibiarkan berla- 

pembitjaraan, dichawatirkan ba- 

BBm: Neha ikum2 jang men 
ka adi Kar ia ED poinnya dek 

mokrasi sekarang ini (liberal) 
adalah hukum? Kolonial 

mendjainin tiap? individu antuk 
dengan leluasa memperdjuang- 

  

donesia Hakekatnja bersandar- 

rojong. 
“Oleh sebab itu. Kata Chaerul 

Saleh, maka sudah terang demo 
krasi liberal tersebut tidak tjo- 
tjok dengan keinginan masja- 

Takat Indonesia dan bahkan ber 

tentangan dengan Undang2 Da- 

sar Sementara dan tudjuan revo 
lusi 1945 sendiri, jaitu pentjipta 

an masjarakat jang adil dan 

makmur. : 
Demokrasi terpimpin. 

Apabila keadaan seperti de- 

wasa ini terus-menerus dibiar- 

kan di Indonesia, pasti akan 

timbul bahaja perpetjahan jg. 
djauh lebih besar menudju ke- 

Bt ne Bau 

  

    

“Dalam idee demokrasi 

pimpin ini, jang menurut Chae- 
ernah didiskusikan 

engaI iden Sukarno dan 

telah di dapati titik? pertemuan, 

tersimpul 5 pokok, jaitu: 
1. Negara harus dipimpin oleh 

pemimpin jang mempunjai 

moraliteit besar, dalam arti 

bertang:ung-djawab sepenuh 

nja. Pada suatu ketika De- 

mimpin itu dapat menjerah- 

kan Nimsinannja kepada fi- 

guur baru jang timbul Hi 

Pimovinan negara ifu harus 

bertudjuan mempertahankan 

Republik Indonesia jang ber 

dasarkan — proklamasi 17 

Agustus 1945 , 

   
   

  

   

  

4. Diisar2 Kerakjatin “dim Ke, 

  

    
t 2 

, ea 

4. Negara haris dipimpiri “de- 
ngan berentjana dan dalam 

' menentukan rentjann itti ha- 
rus diikutkan seluruh miasja | dan sampai Sekarang masih te 

.rus dilakukan, rakat dan rakjat. Dalam ren 

|- Selain itu penggarongan2 di- 

—
 

| rugian sebesar Rp. 4.014.256,—. 

Bantinja dengan idee demokrasi terpimpin, jang telah timbul 
dalam konperensi Peladjar? Indonesia diseluruh Eropa bulan 

tjana itu dapat disalurkan 
seluruh kehendak dan ke- 
inginan, baik darj Pusat mau 

pun daerah2 dan 

“rus turut merentjanakan, te- 

tapi rakjat djuga berkewadji 
pan untuk turut 

jaksanakannja. 

Demikian Chaerui Saleh, 
selandjutnja , menjatakan, 

jig. 

makan dasar musjawarat dan 

gotong-rojong. — Ant. 
  

150 GEROMBOLAN SERANG 
DESA TJIKANTARA 

150 Gerombolan tgl. 18/1 te- 
lah menjerang Pos Tentara dide 
sa Tjikantara, katjamatan Tji- 
kalong kabupaten Tasikmalaja. 

Dalam pertempuran selama 1 
djam gerombolan sempat mem- 
bakar 3 rumah:dan 1 djembatan 
di Tjikaret. Gerombolan dipim- 

pin Egong, Kidin dan Sadri. 
Berapa kerugian dan berapa 

Gjumlah korban masih belum di 
ketahui, 

' desa Tjibanteng (distrik Ka- 
rangnunggai) dan didesa2 Tjigo 

rowong dan Nusawangi (distrik 
! Tjiawi) menimbulkan kerugian 
Rp. 10.090 Djumlah rumah jang 
digedor dalam desa tsb. 37 

| buah. — Ant. - y S3 
  

AKIBAT BENTJANA2 ALAM 
SELAMA TAHUN 1956 

Djawa Tengah" kerugian 
“Rp. 4.000.000, —lebih, 

Selama tahun 1956 jl., didae- 
rah Propinsi Djawa Tenzah ter- 

dapat bentjana2 alam jang beru- 
pa bentjana bandjir, tanah long 
sor, angin taufan, gempa dan 
kebakaran jang membawa ke- 

Djumlah kerugian tsb. berdasar- 
kan taksiran2 pihak resmi, — 
Ant. : 

  

    
| MAJOR DACHJAR:. 

Komandan KMKB Djakarta Ra- 

ya sedang giat adakan razia 

ANGAN SMP NEGERI 
ngurus lama dan baru dari ma- : 

Baru2 ini telah diresmikan drasah Salamijah di Karang- 

sig pegibinaasak Dana ay OA Kr 

5. Tidak hanja rakjat jang ha- | 

  

    

serta me-: 

Ga- | 
lam sezala sesuatu harus diuta- ! 

  

nongko, kl. Sambirembe, keti. 

Kalidjambe, Sragen, mengenai 
sedjumlah tuang, bantuan dari 
pemerintah, Duduknja perkara 
adalah sbb. : 

Dalam tahun 1949 didesa tsh. 

didirikan sebuah madrasah 'ber- 
nama Salamijah dengan Tjarik 

desa Sragen sebagai ketuanja. 
Karena kemadjuannja jang 

pesat madrasah tsb. kemudian 

tah (djawatan pendidikan aga- 
ma Sragen). Entah karena apa 
maka pihak pengurus berkehen- 

ditentang penduduk sehingga 

' karenanja oleh penduduk diben- 
tuk pengurus baru, serta mengi- 
si lowongan guru2nja jang su-   

' Gah pindah dengan pengurus ter 

: Sebut kelain tempat. 
|. Dan sampai belakangan ini 

bantuan pemerintah itu masih 
tetap diberikan kepada pengurus 

! jang lama sehingga soal itu men 
| diadi persengketaan jang sedang 

| diselesaikan jang berwadiib itu. 
: (Dalam berita itu tidak disebut- 

   

  

  
  

  

(Kan tentang keadaan madrasah 
jang .dipimpin pengurus lama 
dan guru2nja jang ikut pindah, 
red.). — (Kor). 

WONOGIRI 
KURSUS KADER SOSIAWAN 

Atas usaha Kantor Sosial Ka- 
bupaten Wonogiri dalam meng- 

ikuti perkembangan “aerah dan 

memadjukan masjarakat dila- 
pangan sosial telah diadakan 
kursus2 bertempat di ketjamat- 
an-ketjamatan. 

Dalam penutupan tahun 1956 
telah dapat diselesaikan sepuluh 
Gari 22 Ketjamatan, sedangkan 
jang 12 direntjanakan pelaksa- 
naannja dalam tahun ini. : 

Tiap kursus. diikuti Ik. 50 
orang, diambilkan dari Pamong 

Desa, dan organisasi2. 
Kursus in dilakukan dalam 

tempo 2 hari 2 malam, dan bea- 
ia untuk ini masing2 sebesar 
Rp. 500,— (Kor), 

MAKASAR. Telah karang aki 
bat angin topan di Maluku Teng 

gara, sebuah perahu: lajar jang 

berasal dari 
muatan dan penumpangnja ber- 

djumlah 6 orang telah mendjadi 
korban. 

Telah karam pula sebuh pe- 
yrahu lajar dengan 4 orang anak 

buahnja. Semua muatan kopra 
telah hilang tetapi keempat pe- 
numpangnja dapat ditolong. 

lainnja dgn enam penumpangnia 
dengan muatan kopra dari Olilit 
ke Saumlaki tidak dapat me- 

  
tjapai daratan dan hanjut di- 
bawa arus. Ant, 

x Selama 44 bulan saja 

memegang tugas dikomando DP 
SST, belum terdapat hasil jang 
bositif didalam penjelesaian ke- 
amanan, tetap: . djalan kearah 

itu Sudah ada dan litiin, Sedjak 

hatian lebih ditiurahkan 

dx soal rumah-tangga, jaitu or- 
ganisas: dan personalia, Sampai 
sekarany belum lagi.100y dari 
bezetting staf umum Ko DPSST 
dipenuhi dan dilihat dari segi 

kwalitet mMaripun Kwantitet ma- 
sih dibawah minimum, Demiki- 

an diterangkan “Panglima Ko. 
DPSST Kolonel Sudirman " ke- 
pada pers. — Ant, 

KAIRATU. Menurut: berita 
darj Kairatu (pulau Seram) di-     sana telah terdjadi pembunuhan 

dak memindahkan madrasah tsb 
kelain tempat, tetapi maksud ini 

Djawenda dengan ' 

Dalam pada itu, perahu lajas 

Z0. DPSST berdiri. segala per- | 

kepa- | 

pemakaian ruangan baru dari 
SMP negeri Magetan peng diba 
ngun orang2 tua /wali “murid 
Gan masjarakat Magetan. Dari 
orang tua murid terkw 1 Rp. 
40.000  (tiap2 siswa dipungut 
Rp. 100.-— dan diangsur 10 ka- 
li) dan dari masjarakat Rp: Rp. 
80.000.— SEN 
Uang itu selain untuk mem- 

bangun ruang tsb djuga akan 

alat2 lainnja jang diperlukan. 
— (Kor). 

PANITYA FORMASI PEGA 
WAI KOBES TERBENTUK 

DPDP Kobes Madiun telah 

membentuk. -Panitya Formasi 
Pegawai Kobes Madiun dengan 
susunan sbb: ketua sdr Sastro- 
darmodjo, angg. DPDP seksi 
umum dan pegawai, anggauta- 
nja sdr2 Subardjo kepala bg 
umum, Subarkat kepela hg keu 

angan, dan Sudiono kepala uru 

san pegawai. 
Panitya ditugaskan menjusun 

formasi pegawai tahun 1957 se 
lekas mungkin dengan. mengam 
bil bahan? dari susunan pega- 
wai tahun 1952 jang hingga se 

karang ini masih berlaku. — 

(Kor). 

DJUMLAG PENGHUNI PEN- 
DJARA TURUN 2575 
Tapi produksi pendjara 

»rugi”. . 
Menurut jang berwadjib dju- 

miah penghuni pendjara dikere 
sidenan Madiun (ketjuali Patji 
tan) selama 3 bulan belakangan 
im terdapat turun Ik 254 Perin 
tjiannja sbb: Pendjara' besar 

dan ketjil di Madiun: djumlah 
909 mendjadi 700 orang Ngawi 
ari 600 mendjadi 300. Ponorogo 

dari 285 mendjadi 241” Mage- 
tan dari 275 mendjdi 186..Pa- 
tjitan dari 95 naik mendjadi 120. 
Se'uruhnja . berdjumlah 2125 
Gan turun mendjadi 1686 orang. 

Dengan turunnja- djumlah tsb 
penghasilan pendjara mengala- 

mi rugi” jakni hanja mentja- 
pai 7046. — . (Kor). 

TANA 

#KEDAULATAN RAKJAT" 

INILAH WONOGIRI : 

"Rt TE “Y L 

DARI DAERAH TERMINUS, MENDJADI DAERAH 
PENUH PEN GHARAPAN 

itu, sekarang distrik Wurjan- 
toro merupakan suatu daerah 

penuh pengharapan, biarpun be- 
lum boleh dinjatakan sebagai 
suatu surplus gebied. Semua itu 
berkat kegiatan kerdja rakjat- 
nja, dengan bimbingan para 
aparatuur Pemerintah dengan 
Bupati Sentot Wongsoatmodjo 
sebagai motor penggeraknja. 

Kemadjuan ini adalah hatsil 
dari: ,POLITIK PERUT” jang 
dilaksanakan Bupati Sentot se- 
telah mengetahui keadaan jang 

sebenarnja dalam usaha mengu- 

rangi bahaja hongeroedeem. 

Dalam tahun. 1951 -— 1953 
Wonogiri selalu meregang re- 
cord dalam soal hongeroedeem, 
terutama Wurjantoro terdapat 
djumlah penderita jang paling 
besar Keadaan. jang menjedih- 
kan ini menundjukkan bahwa 

| hatsil rakjat” tidak mentjukupi, 
. Maka perlulah ha! ini mendapat 
i pemetjahan setjepatnja, dan ter- 
| tjiptalah suatu idee untuk me- 

  
laksanakan apa jang disebut 

“POLITIK PERUT" bagi daerah 
Wonogiri, dengan usaha2 mem- 

perhebat produksi bahan maka- 
nan “rakjat dan mempergiat 

tanaman2. 

Sedjalan dengan usaha2 terse- 

but perlulah diadakan  peroba- 
han2 jalah : 

Mengganti gaplek sebagai 

hoofdvoedsel, dengan makanan 
jang lebih lajak (djagung, be- 

ras dil). Mengganti tradisi pe- 
nanaman naluri (gaplek) jang 

njata2 kurang dapat mengun- 
tungkan, dengan tanaman jang 

lebih berguna dan bermanfaat. 

Mengadakan penanaman mas- 

saal ditanah2 gundul. Memper- 

giat terrassering lamtoro dan 

batu guna pentjegahan erosi. 

Memperbesar export-productie, 

seperti kopi, tjengkeh, teh, tem- 

bakau dan buah-buahan. ' 

Rentjana ini dikerdjakan se- 

tjara planmatig, jang mendapat 
sambutan baik dari rakjat, ter- 
utama didaerah  Wurjantoro, 

berkat kegiatan para pengge- 

raknja dibawah pimpinan We- 

dono Sastrosudarjo, sebagai Ke- 
pala Daerah Kerdja. 

Selain itu, banjak djuga jang 
telah dihasilkan karena swadaja 

rakjat atas dasar gotong rojong 

jakni : perbaikan dam2, sajuran2 

air, djalan2, jang semuanja itu 

ditudjukan untuk pembangunan 

dan perbaikan penghidupan, 

Sekarang telah mulai tertje- 
tak hasilnja. Kalau dahulunja 

dipergunakan untuk,» pembeliart | (3»—”4:tahun jjang lalu) dalam 
daerah Wurjantoro ribuan jang 
terserang hongeroedeem, seka- 

rang djumlah itu sangat ketjil. 

Sekarang Wurjantoro mendja- 
di sasaran penindjauan dari luar 

daerah, bukan karena keinda- 

han daerah dan iklimnja, tetapi 

keradjman bekerdja Yan sema- 

ngat gotong rojong  rakjatnja 

dalam usaha membangun dae- 

rah Dengan dasar2 inilah Pem. 

|Propinsi Djawa Tengan memilih 
| Wurjantoro  mendjadi Daerah 

' Kerdja Pembangunan Masjara- 
kat Desa. 

  

P 

  

Djalan2 baru akan 

pang tiga Ngabean-Ngupasan 
4) djalan Aun? utara sebelah 

pada siang hari). 

Pelaksanaan penutupan ini 

akan dibitjarakan lebih dulu de- 
ngan pihak Polisi bg. Lalulintas 
dan setelah itu baru diadakan 
pertjobaan dulu. Perlu diketa- 
hui, bahwa jang dimaksudkan 

Gengan gsrobag dalam hal ini 

ialah gerobag jang beroda besi 
dan ditarik dengan chewan. 

Sejain djalan2 tsb. diatas, dju 

ga plengkung Widjilan dan Ga- 

ding masing2 akan ditutup un- 
tuk grobag dan truck: 

Klopakan Ngasem. 

Salah satu objek jang mung- 

kin djuga akan mendjadi ren- 
tjana DPD Peralihan Kotapra- 
dja jaitu koplakan (tempat 

pemberhentian gerobag) jang 
terletak disebelah kulon pasar 
Ngasem. Seperti diketahui, ko- 

plakan ini oleh DPD Kotapradja 

jang dulu telah diperbaiki, te- 

tapi selama ini bukan lagi me- 

rupakan koplakan,. melainkan 

pat itu, dipandaug dari sudut 

indah kota, tidak sesuai lagi, 

sedang grobag jang datang di- 

situ boleh dikatakan hanja se- 

dikit. Berhubung dengan itu, 

maka oleh Seksi jang berkepen- 

tingan, akan diusulkan kepada 

DPD Peralihan agar koplakan 

itu dipindah kelain tempat. Da- 

lam - pada itu disebui2 

Karangkadjen dan Brontokusu- 

man. Mengenaj haj koplakan itu 

kini telah timbul idee supaja di 

djadikan sebuah tempat peman- 

dian sematjam Umbang Tirto, 

berhubung dengan kekurangan 

tempat pemandian dikota ini. 

Tetapi mengenai hal itu, akan 

diadakan penindjauan lebih lan- 

djut sampai dimana kemungkin- 

an2nja. Menurut kalangan itu 

tempat bekas kgpiakan agtju- 

kup luas dan strategis buat Se- 

huah tempat pemandian. 

Demikian kalangan itu. 

pasar 

  

SIRENE 

Senin pagi kemarin antara 

diam 05.00 — 07.00 dikota Jogja 

karta dibunjikan sirene. Hal de- 

mikian tidak perlu menimbulkan 

kekuwatiran apa2, sebab meni- 

rut pemberitahuan dari KM.K. 

Jogjakarta. sirene tersebut, ha- 

njalah untuk latihan chusus bagi 
anggota2 Tentara,     
  

PENANAM2 klembak di 
Kabupaten Magelang dan Wono- 

sobo sekarang mendjadj gelisah 

| karena belum adanja pembatas- 

an impor klembak dari Tiong- 

kok jang -djauh lebih murah 

harganja daripada klembak2 
hasil dalam negeri. Demikian 

tulis wartawan tuan jang baru 
sadja mengadakan penindjauan 

kedaerah tanaman klembak di- 

lereng Gunun:. Sumbing dan 

Sindoro di Kahupaten2 tersebut. 

Walaupun demikian luas ta- 

haman klembak terus mening- 
kat, jaitua dari 1500 ha. ditahun 

1955, kinjy mendjadi 1600 ha. 
Tambahnja areaal tersebut 

disebabkan ,karena - tambahnja 
berusahaan2 klembak dan pro- 
duksi memang belum mentjuku- 

pi bag, perusahaan2 rokok kre- 
23k didalam negeri. 

Idjon sistim meradjalela.   
  

dilakukan beberapa orang ang- 

gOta gerombolan terhadap diri 

Seorang bernama Abraiam be- 

serta isterinja. Majat Abraham 
diketemukan diatas tempat ti- 

dur, sedang muajat isterinja di- 

atas tanah disebelah tempat ti- 
dur tadi. — Ant. 

MEDAN, Panglima TT-I let- 
nan kolonel Djamin Ginting da- 

lam upatjara penaikan bendera 
digarnizun Medan, dalam ama- 
natnja pada peradjurit2, binta- 

ra2 dan perwira2 menjatakan, 

apa jang terdjadi tgl. 27 Desem     — bukanlah soaj kedudukan, bu 
| kanlah s0Aj sentimen, bukanlah 

soal Suku, tetapi itu semua ada 

lah sos! Sumnah neradjur:it dar 
soal saptamarga dan soal negara 
rmumnja. Kepada angg TMI di 

serukan, supa'a mereka 

berpihak kepada partai 
manapun djuga. — Ant. 

MEDAN. Tanggal 16 Djanu- 

ari jang lalu kira2 djam 10.00 
dikampung Sihebuk (kira2 satu 
kilometer dari Tarutung) telah 
terdjadi tanah Iongsor jang me, 
ntitupi djalan raja sepandjang 
30 meter. Akibat bentjana alam 

in 2 orang ibu dan, “#ONAN 

   

   

  

tidak 

jang 

ber jl, — penzoperan kekuasa- |, 
an dari tangan kolonej Simbolon 

| anak2 jang ketika itu sedang 

mentjutji dipantjuran air ditepi 

| gunung jang tanahnja 

tersebut, telah tertimbun. Per- 

tolongan segera diberikan dan 

keempat korban itu dapat di- 
keluarkan dalam keadaan tidak 

bernjawa lagi. — Ant. 
PALOPO. Tanggal 14 Djanu- 

ari sendjata2 alat negara jang 

bertugas di Saddang kira2 50 
| km sebelah Barat Palopo jakni 
dalam kewedanan Makale-Ran- 

  

. tepao telah dilutjuti sedjumlah ' 
| gerombolan 

Sepandjang keterangan, ge- 

rombolan pada siang harj me- 

masuki pasar Saddang dengan 

tidak mengganggu penduduk ks 
tjuak mentjari pos alat negara. 
2 At, 
MAKASSAR. Major Johan 

Rahasia telah dilakukan tindak- 

an penahanan rumsih atas perin- 
tah Kedjaksaan Makassar  de- 

ngan alasan tersangkutnja Ma- 
jor Rahasia didalam keributan2 
soal kopra di Sangir-Talaud. Di 
dalam rangka penahanan terse- 
but Kepala Kedjaksaan Makas- 

sar Mr Baramuli telah melaku- 

Ki he Raperda Ari Pa- 
Bi Deli at ne - 

BANDJARMASIN, Di Ban- 
BAL bondan nnggn na. ia 

Matikan dian 

  

longsor ' 

| Batupanggang, Gudan:2 

Perusahaan klembak didaerah Kedu 
Selandjutnja, dikabarkan, idjon 

sistim pun meradjalela dikalang 

lan petani2 klembak, sehingga 
mereka tidak bisa mendapat 
harga jang pantas bagi hasil 

pertaniannja dan dengan demi- 

kian keuntungan jang besar dja- 
Hg ditangan pedazang2 klem- 
bak. Menurut keterangan2 ma- 
ka pedagang2 klembak didaerah 

Kedu setiap tahun bisa menda- 
pat keuntungan rata2 Rp. 10. 
000.000,—. 

Oleh karena itu harus dipi- 
| kirkan usaha2 bagaimana kaum 

petani klembak bisa mendapat 
kredit jang murah dan tjepat, 

supaja dapat lepas dari tjengke- 

raman kaum idjon jang bukan 

petanj klembak. 

Dalam hal ini organisasi2 ta- 
ni diharapkan mengambil per- 

' hatian sebesar2nja.   
| djarmasin akan terbit -,Kali- 
mantan Post” dihawah pimpin- 
an Gumbran Saleh, 

Sementara itu harian ,,Persa- 

tuan” akan terbit djuza di Ban- 
| djarmasin. Harian ,,Bangun” jg. 
| menurut rentjana akan dihenti- 
kan untuk sementara tanggal I 

| Djanuari jang lalu, terrtjata ma- 

|sih tetap tertit. 

| Harian, ,,Gema” di Balikpapan, 

Kalimantan Timur sesudah ter- 

henti beberapa lamanja karena 

kesukaran kertas, sudah terbit 

kembali 
Sebuah harian Gelombang 

| Masjarakat” akan terbit pula di 

  
| 
| 

Samarinda, ibukota Propinsi 
| Kalimantan Timur. — Ant. 

SAMARINDA. Pemerintah 
| propinsi Kalimantan Timur akan 

membangun gudang2 baru di 
baru 

iang akan dibangun itu, akan 
dipergunakan untuk menjimpan 
ikan kering, rotan, damar, karet 
dan hasil2 bumi lainnja. 

Beaja pembangunan gudang2 
| baru itu Lk. Rp. 5 djuta, Dapat 

ditambahkan, di Batupanggang 

akan dibangun pula pelabuhan 

ketiil 
Djuga, pelabuhan Samarinda 

dengan segera pula akan drba- 

ngun, karena ternjata pelabiih- 
an jang ada sekarang tidak se- 

Suai lagi sebagai pelabuhan ibu- 

  

RENTJANA KOTAPRADJA: 

KOPLAKAN NGASEM DIPINDAH ?. 
DARI kalangan DPD Peraihan Kotapradja Jogjakarta di- 

dapat keterangan, bahwa oleh Pemerintah Kotapradja dikan- 
dung maksud untuk mengadaka, rentjana penutupan djalan? 

baru bagi kendaraan grobag. Djalan2 ing jalah 1) djalan jang 
membentang dari bioskop Rahaju ke barat sampai lintasan 
rel di Pingit meliputi djalan Sudirman 
Gondolaju dulu) dan dji. Diponegoro (Tugu kulon dulu), 
djalan ig membentang dari bioskop Rahaju ke selatan sampai 
Gunangketur dan dji. Sukun, 3) Senteol ke barat sampai sin- 

pang tiga Rotowidjajan, 5). Podjok Beteng Wetan sampai Ku- 

lon dan 6) Dji. Wirogunan ke selatan sampai Lowano' (hanja 

pasar hasil bumi. Selain itu tem- | 

hygiene dan rentjana memper- | 

ditutup untuk grobag | 

(Gondokusuman dan 
2) 

(sebelah kulon kliniek P.K.U.), 
kidul Sobohatsono sampaj sim- 

  

ANAK - SIAPA? 

Berkenaan hari ulang tahun 

P.P.S.W., Persatuan Se “. 

srowidjajan Wetan, Minggu tgl. 

19 /1 malam jl. dengan menga gada 

kan bermatjam2 pertundjukan. 

telah diketemukan seorang anak 

perempuan jang melihat hiburan 

tak dapat pulang kembali keru- 

mahnja, sedang kampung hala- 

mannja tidak diketahui. ' 
Anak. tersebut namanja Be 

Hwa atau Si Hwa umur Ik. & th.. 

tjiri2nja : rambut muka. potong 

poni, kulit kuning, badan gemuk, ! 

pakai rok biru sudah tua. Ia me- | 

ngatakan sudah punjai adik 2. | 

'Rahaju dan Wan Tiang. | 

Sekarang anak tersebut dita- | 

han oleh R.K. Sosrowidjajan We | 

tan, dirumah sdr. R. Hadiwisas- | 

| tro Sosrowidjajan Gt. 1/92. Di- | 

| harapkan jang merasa kehilang | 

' an anak datang untuk mengam- | 
bilnja- Dan jang berwadjib di- | 
minta bantuannja. | 

| 

  
  
P.A.B. PERTAHANKAN KA- 

BINET ALI IDAM 

Tanggal 20-1 jl. Panitya Aksi 

| Bersama. P.A.B., Daerah Istime 
wa Jogjakarta jang didukung 

oleh 65 organisasi massa, dan | 

partai. dalam rapatnja di Go- | 
wongan 15, telah memutuskan 
mempertahankan kabinet Ali- | 
Idham menuntut pengisian 1o- | 
wongan2 menteri dalam waktu: 
setjepat2nja dengan orang2 jang | 

progresip dan sanggup serta | 
mampu melaksanakan program 

kabinet Ali-Idham diatas garis | 

| perdjuangan parlementer, Semen | 
| tara itu P.A.B. memutuskan ber- | 
. diri dibelakang Presiden dan Pa 
ngima Tertinggi, kabinet 

basmi gerakan? subversif kon- 

taikan “tuntutan 

PERKENALAN DPDP DAE-| 
RAH IST. JOGJAKARTA | 

Dengan masing? stafnja. 
Daiam minggu ini, masing? | 

seksi dalam DPD Peralihan dae- ! 

rah Istimewa Jogjakarta menga 
dakan perkenalan dengan instan 
3i2 jang diurusnja dan pada Se- 

lasa pagi ini dimulai dengan per 
kenalan Anggauta DPDP seksi 
II Hamam Hasjim dengan Ke- 

pala? Djawatan Sosial, PP dan 
K. Kesehatan serta sementara 
pegawai. dari djawatan2 itu, Ke 
mudian disusul dengan perkenal 

an anggauta sekki III Sutrisno 
dengan Kepala2 Djawatan Perhi: 

ruhan dan Pertanian. 
Besok pagi direntjanakan per- 

temuan anggauta DPDP seksi 
IV Sunarjohadi dengan Kepala2 

Djawatan Keuangan dan Pereko 

nomian, sedangkan lain2 anggau 
ta DPDP masih akan menentu- 
kan waktunja. 

PAMERAN SKET ,,PELUKIS 
RAKJAT” : 

Selama seminggu, dimulai tg. 
21/1, Pelukis Rakjat” akan me- 

njelenggarakan pameran karja2 

jang berupa sket sedjumlah ti- 
dak kurang cari 80 buah. Pamer 
an tsb., terutama dititikberatkan 
.pada angkatan muda-nja disam- 
ping mereka jang sudah lebih 
dewasa. 

Perlu diketahui, bahwa sket? 
tersebut terdiri dari karja2 Be- 
tara, A. Rachmat, Christ Latu- 
putti, Djoni Trisna, Fadjar Sidik, 
Sutopo, Widjaja K., Martian, E 
Harjono, Li Etjep, Partono, C. 
Suparno, Tarmizi T., dan Ali 
Basjah. 
Pameran dibuka pagi ini dide- 

pan Lapangan Taman Siswa di- 
belakang pendapa agung T.S. 

| Wiragunan, dengan setjara se- 
| derhana dan dimeriahkan oleh : 
| barisan musik ,,Pelukis Rakjat”. | 
' Tiap hari dibika untuk umum 
pagi djam 07.30 s/d 14.00 dan 

sore djam 15.C0 s/d gelap. 

ANGGOTA C.P.M. DAN 
POLISI PALSU . 

vimuKka Pengadilan 
Negeri. 

Pengadilan Negeri Jogjakarta, 

dalam  sidangnja dj Wortosari 

Gn. Kidul, jang dipimpin oleh 

Hakim RiS. Wirjatmo, dan djak 
sa Sardjiman sebagai penuntut 

umum, hari Senen jang lalu te- 

iah mendjatuhkan hukuman pen 

Ajara terhadap terdakwa Suroso 

dan Wirjosentono, masing2 - 8 
bulan dan 6 bulan, karena di- 
sersalahkan telah” melakukan 
penipuan, berdasarkan KUHP 
fatsaj 373. Kedua terhukum, se- 
bagai jang perrah dikabarkan 
mengaku anggota C.P.M, dan 
reserse Polisi Negara... Untuk 
membudjuk. seorang jan se- 

dang kena perkara polisi suka 
menjerahkan uang suap Rp. 
1850,— kepadanja, agar perka- 

  

Idham dan G.K.S. dalam Kapan”. 

tra revolusioner, mempertahan- paja para 

Kg wblik proklamasi dan me i. 
njel revolusi "ma parasguru : 

Agustus 1945, | bekti meminta agar para Siswa 

  

— HALAMAN 2 

  

Apa & dimana? 
4 Sidang Pengadilan “Negeri 

tentang remibunuhan di Minggir 

djam 09.30. 

  

PADEPOKAN KI HADJAR 
DEWANTORO 

— Segera dibangun. 

Madgjelis Luhur Taman Siawa 

Jogjakarta telah mengirimkan 

Idr, Sajoga dan Suratman ke 

| Djakarta untuk mengadakan 

pembitjaraan dengan Ketua Pani 

tya Padepokan Ki Hadjar Dewan 

toro Sudiro untuk menjelesaikan 

  

tentang rentjana pembangunan 
dipersembah:- 

keluarga Taman Siswa 
kepada Bapak Taman Siswa Ki 
Hadjar Dewantoro. SAN 

Pihak Madjelis Luhur Taman 

Siswa menginginkan agar gedung 
itu segera dibangun mengingat 
tanahnja sudah disediakan, demi 
kian djuga beajanja sebagian sn 
dah tersedia. Rp. 250.000,— jang 
sudah terkumpul dari para der- 

mawan dan pentjinta Ki Hadjar 

  

sudah dapat digunakan untuk 
membangun gedung pokok 

(hoofdgebouw) dari Padepokan 
Ki Hadjar. 

Seperti pernah dikabarkan, pa 
depokan ini akan ditempatkan di 
djalan Midja-Mudju, bagian ti- 
mur dari kota Jogjakarta. 

2 GADJAH SORE INI 
0. DATANG 

Menurut keterangan interlokal " 
dari Djakarta jang diterima ke- 

marin mengatakan, bahwa ? 

gadjah jang didatangkan dari 
Sumatera telah meninggalkan 

Djakarta dengan naik truck. 
Iringan kedua truck jang berisi 
gadjah untuk Gembira Loka, 

Jogjakarta, itu kemarin telah 

menudju Jogja lewat Semarang. 

Sore ini penghuni baru Gembira 

Loka itu ditunggu kedatangan- 

nja di Jogja dengan diantar 

oleh R.M. Kabul, pimpinan ke- 

bon binatang Gembira Loka. 

MALAM PERPISAHAN 

SISWA. 

Sekolah Brigadir Polisi 

Dinas Security. 

Bertempat digedung. CHTH 

Jogjakarta semalam dilangsung 

kan malam perpisahan para Sis- 

wa Sekolah Brigadier Polisi Di- 

nax Security dengan berbagai 

pertundjukan. 

| oleh Kepala 
dihadiri “selain 

Sekolah . tersebut 

Abdullah, djuga para. guru Gan 

sementara undangan: . : 

Kepala Sekolah dalam “pidato- 

nja mengharapkan agar para 

siswa jang telah beladjar di Jo- 

gjakarta dan lulus. kemudian 

melandjutkan di Djakarta dgr 

Ali- | kemauan beladjar sebsik2nja. 

Kepala DPKN daerah Jogja- 

karta Sunito mengharapkan Su: 
siswa mendjadi Polisi 

jang sedjati sedangkan atas Tit 

Mr Bambang Sus. 

beladjar dengan maksud mendja 

di Polisi jang berwatak, disam- 

pingnja tjerdas dan tjakap. 

Para siswa itu beladjar di Jo- 

gjakarta selama 6 bulan dan di- 

kirimkan dari kepolisian- diselu- 

ruh daerah Indonesia, : Sesudah 

beladjar 6 bulan. maka masih 

melandjutkan peladjaran bagian 

kedua djuga 6 bulan di Djakar " 

ta dan Setelah itu ditempatkan di 

“seluruh daerah Indonesia. 

(PELUKIS RAKJAT DISERAHI 
BIKIN PATUNB 
PATTIMURA 

Atas usaha Lembaga Kebuda- 

jaan Indonesia Maluku di Ambon 

telah direntjanakan untuk men- 

dirikan patung pahlawan Patti- 

mura, Pembikinannja telah di- 

serahkan kepada Pelukis Rakjat 

di Jogia. Persiapan2 telah dita- 

knkan Dalam bulan Maret jad. 

9 wakil dari Pelukis Rakjat akan 

pergi ke Ambon untuk mempela 

diari sedjarah perdjuangan pah- 

lawan Pattimura lebih menda- - 

lam. rerta mentjotjokan keadaan 

tempat patung itu akan didiri- 

kan dengan rentjana jane telah 

sdibust oleh seniman2 Pelukis 
akjat. Jang akan ke 1bon di 

antaranja sdr. Christ Latupntti | 
Menurut rentiana patung itu 1 

akan Giterhpatkan didekat Pela- 
buhan agar setiap tamu jg akan 
memasuki kota Ambon 'dari nela 
huhan telah melihat patiing tadi. 

Tinggi patung kl. 28 meter dan 
mungkin bila dapat akan dibikin 
lebih tinggi. Semua itu bila bea- 
tanja mentjukupi. Selain dari 
vada itu direntjanakan djuga di 
bawah patung Pattimura akan 

dibikin gedung museum, sedang 
gambar relief perdjuangan rak- 
iat Maluku akan menghias ba- 

ngunan patung tsb: 
Mengenai beajanja direntjana 

kan antara Rp. 15 — Rp: 2 
djuta. 1 f 
  

| Nonton Hiaoa ? 
RAHAJU " ,,Desiree?, Marlon 

Brando. : : 

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

SENI SONO': Penarik Betja”, 
P. Ramlee. Hita Ta 

REX : ,,/The Virgin @ueen”, : 
Bette Davis: : 

INDRA : ,.Botany Bay”, Alan 
Ladd, James Mason. 

LUXOR : Penarik: Betja”, 

P: Ramlee. Yenrea 
KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 

Baron Sekerider”'. : 
We Me PAR 

DHADY : Three Ring Circus", 
Deas Martin Jerrv Lewis 

U PariThe Black Tent'' Apthos 

nv Steel, St Ge 
INDRA : Woman of the River”, 

Sophia Loren, : 
STAR : . Escape rom Y 5 

Bravo”, William Holden, 
BIOS SRIWEDARI : “Club Tg L 

Havana” sep TA ukm 
W.O: SRIWEDARI : ,Djanoko 

Tak 

        ranja dapat dihebaskan dari   kota propinsi. — Ant, tuntutan dimuka Hakim, (Kor). RIO 

ROXY 1 Djakarta 2 
As 

man aiktu 

DE Wana . 
3. Ng 

 



  

MANGAN tinta aon 

  

WAKIL MENTERI PPK MR SOEKANTO 

Perubahan Hukum Tata - Ne- 
gara berdjalan tjepat : 

TENAGA" ADMINISTRASI UNIVERSITAS SANGAT 

  

  

an Segan betan “a yan erna pa Lengan 2g 

WARTAWAN 

Hasil Konperensi PW 
Djawa Tengah, | 

Di Semarang oleh Komisahiat 
,Persatuan Wartawan Indone- 

| sia” telah dilangsungkan konpe- 
| rensi dihadiri , beberapa utusan 

tjabang2 PWI Jogja, Solo dan 

PEMPAT  PEKISTIRAHATAN | 

  

“Warikot A SEMARANG HADISUBENO : 

Kita tak kenal adanja 
»Djawa sentris” 

.KITA DJUSA TAK PUAS TERHADAP PUSAT, 

Ai Sg Dgn Anna near ma mam engan 20 Man 

  

  

e
t
 

f 

  

yg
 

  

16-2-57 Pengganti tanda gambar 
- jang ditolak sudah ditrima oleh 

2 5 dgambar jang-sudah sjah: 

2 t mempunjai ajam hetina jg 

DIPERLUKAN 

  

Dntstatif | jang Fika 2 GA 
guna membuka Fakultas Pu 

: bae Administration nat r 

hargai Kementerian Ta ia 
| y usaha int dan merdu 

H ir ea negara dalam mem- 
Ling aan ahli dalam Iapa 

asi pemerinta- 

agan east al. Mr Soekanto, 
wakil Menteri PPK dari Dpja- 

  

karta dalam upatjarh peresmi- 
an pembukaan Public Adminis- 
tration Universitas 17 Agustus! 
tjabang Makassar baru? ini. 
Kabah Netang. Rekanan" ta 
  T 

DJANGKA wu PEMI- 
LIHAN DAERAH 

Dalam rapatnja baru? ini 
Panitya Pemilihan daerah kab. 
Klaten. (telah memutuskan Ren 

tjana Djangka Waktu untuk pe 
milihan Daerah Kab. Klaten ! 
sbb: 

Temie atak Pemifih. " 
Tgl. 25-1-57 P3 sudah menju- | 

sun daftar pemilih sementara ' 
26-1-57 P3 mengumumkan daf- 
tar pemilih sementara, dalam | 

Kt. Klurahan.. 25-2-57 Pengumu 

, man daftar pemilih sementa- 
ra ditutup. 4-3-57 PPS menge | 

sjahkan daftar pemilih. 28-3-57 
Daftar pemilih tambahan ditu- ! 
tup. 30-3-57 PPS mengesjahkan : 
daftar pemilih tambahan 1-4-'57 | 
PPS sudah mengirimkan daftar 

pemilih tambahan jang sudah : 
disjahkan kepada P3. 

: Djumlah Penduduk. 

Tgl. 
"rimkan daftar penduduk kepada | 
PPS. 8-2-57 PPS sudah menjam 
paiksn djumlah penduduk kp. 
PPD. 22-2-1957 PPD sudah me 
njiampaikan djumlah penduduk 
kepada Kementerian Da'am Ne- 

geri. 7-3-57 KDN sudah mengu- 
mumkan ketetapan djumlah 
anggota Dewan Perwakilan Dae 
naa untuk Kab. Klaten. 

Tanda Gambar. 

Tgl: 7-1-57 PPD mengumum- 
kan kepada party, organisasi 

dan perseorangan jang akan me 
ngemukakan nama dan tandai 
gambar. 28-1-57 PPD memerik 
sa dan menetapkan tanda gam 
bar. 4-2-57 PPD memberi tahu 

“ken tanda gambar jang ditolak 
kepada. party, organisasi, dan 

perseorangan jg mengadjukan, 

:PPD. Tgl: 2-3-57 PPD menetap 
kan dan mengumumkan tanda 

Fan kaa 

1 25-1-57 P3 sudah mengi- ' : 

di Makassar, La Side, menjata- 
| kan, kepertjajaan untuk meraba 
ii agan & serah diletakkan 10, ke 

| pada daerah itu sendiri. jang | 
Sjusteru meminfa kita suanggah- 
sungguh dapat mempersiapkan | 
diri. 

Prof. Dr A. Rachman menja- 
takan harapannja, fakultas ini 
sungguh? dapat menghasilkan 
tenaga? jang berguna bagi bang 
sa dan negara, sedang Mr Tjia 
Kok Tjiang (pemimpin fakul- 

tas) membentangkan sedjarah 
timbuinja Publie Administration 
dalam dunia keilmuan. 
Fakultas ini ialah fakultas 3 

tahun untuk mentjapai tingkat 
Master of Public dIministrati 
on. Ketua umum perguruan 
Prof, Dr R.A. Abdulrachman. 

Ant. 

  

  PERMAI DAN BTI PERTA- 
HANKAN KARINET 

Pimpinan Pusat Dewan Hari 
an Partai Permai,  menerang- 
kan sesudah Menteri Masjumi 
dan Perti mengundurkan diri 

| dari kabinet, Dewan Pimpinan 
| Harian Partai Permai berpen- 
dapat a.l. 

Kabinet harus tetap diperta- 
|hankan dan segera  memberi- 
kan  petanggungan-djawab ke 
pada Parlemen. 

Kabinet harus memperkuat 

Giri kedalam dengan mengada- 

si) formasi kabinet. 

e Pendirian DPP BTI. 
Sementara itu dalam menge- 

( mukakan sikapnja terhadap ka 
| binet sekarang, DPP BTI me- 
njerukan kepada kaum tani 

untuk tetap, mempertahankan 
"kabinet Ali-Idham dan menda- 
rong terus agar dengan konse- 
kwen melaksanakan program- 
nja, dan djika ternjata kabinet 

Ali-Idham ini djatuh djuga, ma 
ka perlu diadakan tuntutan? 
untuk terbentuknja kabinet se 
suai dengan hasil2 pemilihan 

umum untuk Parlemen j.I., jaitu 
kabinet jang berdasarkan per- 
wakilan berimbang. — Ant. 

|kan penjempurnaan (zelfkorek- | 

Semarang. 
Satu2nja keputusan jang 

| tudjukan kepada... pemerintah 
| dalah ,,menagih” djandji PM Ali 
| jang pernah. diutjapkan dala 
| Parlemen tg. 30 /10-1956 
mengenai pergantian Peraturan 
SOB jang hingga tekarang ma- 
sih berlaku dengan Undang? is. 
baru, selambat?nja dalam bulan 
Nopember jang lalu. Karena di- 

di- 

tiba dengan mengingat pula 
bahwa kemerdekaa pers sering 

terganggu karenanja, maka di- 

harapkan agar pemerintah sege- 
ra menjerahkan rantjangan un- | 

dang2 tsb, kepada Parlemen dan | 
Parlemen diharap segera pula " 

membitjarakannja. 

Selain itu oleh konperensi dju. 
ga telah dibentuk panitia ber- 
maksud mendirikan suatu tem- 

pat peristirahatan bagi warta- 
wan2. Tempatnja di Tawang- 

mangu Solo, bertalian dengan 
tempat lahirnja PWI jakni di 
Surakarta 11 tahun berselang. 

Panitia diketuai wartawan2 Hen 

dro' (Solo), wakil ketua Sugijo- 
no (Jogja), sekretaris Sutardi 

(Solo), bendahari Moh, Suleman 

(Semarang) sedangkan pemban- 
tu2nja jang sudah ada (kelak 

akan ditambah. Red.) Agus Su- 
judj (Semarang), 

(Semarang) dan Tjong Tek Kie 

(Jogja). 

Selandjutnja akan diminta un 
tuk duduk sebagai pelindung pa- 
ra Menteri Penerangan dan So- 

| sial, Gubernur Djawa Tengah 

dan Sri Sultan Hamengkubuwo- 

no, ketua Kehormatan Residen 

dan Walikota Surakarta, se- 

danzkan selaku penasehat2nja 

jang akan diminta adalah Har- 
joto Sekretaris Djenderal Ke- 
menterian Penerangan, Sjahril 
ketua. PWI Pusat, A. Karim 

Bubis dari SPS dan seorang pen 
djabat di Tawangmangu, Dar- 
moro. 

Pada tgl. 10/2 depan genap 

Lusia PWI 11 tahun dan oleh ma- 

sing2 tjabang menuruf keputu- 

san konperensi tsb., akan di- 
clangsungkan perajaan /peringat- 
an ala kadarnja. 

  
  

Ta be 

KR 33 

Indonesia barog ini telah laku 
kan penjitjilan sebanjak F. 10,5 

rente Ae 

“ pemeria- 

  

  “Dapat ditambahkan dengan di 
limumkan rentjana tsb “maka ' 
-pehtjana jg terdahulu tidak ber 

-- laku Apa 
  

  

ia BETINA BEROBAH 
- KELAMIN 
Pak K.S. penduduk Sanan 

Kulon, ketj. Blitar Barat 

telah beberapa kali bertelur 
-dan menetaskannia. Tetapi 

pada suatu ketika ajam be- 
tina itu tampak mulai bero- 
Le lagak-lagunja hingga 
Lemudian mendjadi seperti 
ajam djantan dan seringkali 
berkumpul dengan ajam2 be 
tina. Lama-kelamaan pada 
kepala ajam itu tampak ke- 
luar tjenggernja, sedangkan 
pada kedua belah kakinja 
keluar djalu . Belakangan. 

$ ajam ,djantan” tersebut te 
| lah kawin” dengan ajam 

betina, 
Demikian berita , Harian 

Umum” di Surabaja Kamis 
jang lebih djauh tidak me- 
ngabarkan apakah ajam be- 

| tina jang dikawininjai itu ber 
aa 1 achirnja. 

-     —. Pb sk 

tahun 1950 j.ng 
djumlahnja F. 280 djuta. Dju 
mlah hutang tersebut sekarang 
tinggaj F. 210 @juta, ol Ten ea 

tah Belanda 

lai tahun 1953 telah dilakukan 
penjitjilan2 untuk setiap tahun 

Pembajaran rentenja sudah 

dimulai sedjak tahun 1952, jang 
setiap tahunnja berdjum'ah | 

|F. 3.858.750, demikian ketera- : 
ngan pihak Kementerian Kewi- 

ngan : 
Mengenai hutang2 luar negeri 

lainnja jingga achir bulan De- 
sember' tahun 1956 masih bersi 
sa: Australia sebanjak A.£. 3.4 

28.571-8 /8, American Surplus 
Crediet US $. 49.318.02945 dan 

ECA loans sebanjak US $. 16. 
250.000,— Demikian Kementeri 
an Keuangan Republ:- Indone- 
sia. — Ant. 

  

PERINGATAN2 KEBUYAJA- 
AN UNTUK TAHUN 1957 

. Komite Perdamaian Indonesia 
mengumumkan, Gerakan Perda- 
maian Dunia menjelenggarakan 
peringatan2 ' bagi tokoh2 kebu- 
dajaan jg terkemuka dari selu- 
ruh dunia, Peringatan sematjam 
itu diselenggarakan oleh Komi- 
te Perdimaian ditiap2 negeri.   

Ringmuur th. 1347 ditemukan 
| ENAH BATU INSKRIPSI DALAM BAHASA 

. DJAWA 
Dari kepala dinas purbakala 

Gianjar (Bali) Krijgsman diper- 
oleh keterangan, bahwa dewasa 
ini oleh dinas tsb telah dikete- 
mukan di Perean (Tabanan-Ba- 
1) ringmuur (tembok penjeng- 
ker dengan tandji  Bentarnja 
dan sebuah kepala Boma. 

Batu inskripsi jang memakai 
bahasa Djawi Kawi. menundjuk 
kan tahun 1347, jaitu pendirian 
bangunan pura itu, 

Fe Seperti diketahui dari sedja- 
rah, sekitar tahun 1347 itu ada 
lah masa kedjajaan keradjaan 
“Modjopahit jang telah  menun- 

djukkan  kebesaranja sebagai | 
negara merdeka di Asia, 

Perbaikan?. 

' Diterangkan selandjutnja oleh 
Krijgsman, bahwa dewasa ini se 

.dang dilakukan perbaikan2 ter 
hara» peninggalan2. jang beres 
djarah di Bali, 

Diantaranja jang sedang diper 

baiki itu ialah pembuatan tem- 
bok ke'iing dari batu paras pa- 
da pemandan - Go3 Gadjah di 
Peduln (Gianjar). Adapun pe- 
mandian ini odalah hasil pene- 
mian dinas Purbokala. dalam 
nenggalian 3 tahun jang lalu di 
halaman muka goa Gadjah itu. 

Sebahagian dari patung Ga- 
.nesha jang telah patah dengan . 

ia 

    

   
,tempat berdirinja, kini di 
'g dengan 4 katrol dian- 
pantjuran pemandian | 

“toa Gadjah untuk dipasang | 
“kembali ditempat jang sebenar | 

na -nja.. 

Selandjutnja perbaikan2 itu 
dewasa ini dilakukan djuga ke- 

pada sn Penulisan, pura Kuri 

lannja dari 

KAWI 

pan (balai2nja) 
Gangga di. Perean. 

Untuk pekerdjaan2 ini, menu | 

rut Krijgsman dikerahkan 40 ! 

orang tukang dan buruh oleh | 
djawatannja dan tiap2 bulannja 
dikeluarkan uang untuk' upah 
ftukang2 dan buruh itu rata2 
Rp. 7.000,—. 
Diterangkan seterusnja, bahwa ' 

| Krijgsman sendirilah jang telah 

memindahkan tempat keduduk 
Bedulu 'ke Puri. 

Agung di Pedjeng, Untuk me- 

dan pura Jeh 

“orang djuru gambar, Karena te- 
naga opnemer belum ada didja- 
watannja, maka pekerdjaan2 ini 

dilakukan oleh Krijgiman sen- 
diri. 1 

dijakan perbaikan2nia oleh dinas 
purbakala di Bal: menurut Krijgs 
man ialah terhadav pura Sadi 

di Kapang, pura Tjangi, Babitra. 
| Tegallinggah dan Gunung Kawi 
| Perbaikan? pada Gunung Ka- 

vw: menurut Krijgsman baru sa- 

Yja selesai dan dari penggalian2 
jang dilakukan disana. dikete- 

mukan pula banjak peninggal- 
an2 jang bersedjarah disekitar- 
tempat tsb. 

  
i Buku? purbakala Bali. 
| Lebih landjut Kriigsman mene 

rangkan, bahwa buku petundjuk 

| (gids) -.mengenai segala hasil 
usaha dinas purbakala itu jang 

| dinamai Purbakala Bali” telah 
| Gisusunnja dan akan diterbitkan | 

| dalam bahasa Indonesia serta 
Inggeris, DP), 

mimpin pekerdjaan2 perbaikan ' 
litu Krijgsman dibantu oleh se- 

Jang kini telah selesai diker- 

Indonesia bajar hutang2 
luar negerinja 

| Pjuga untuk th. 1957, Gerakan 
| Perdamaian Dunia telah memi- 
lih siapa dari tokoh2 tsb jang 
Hdimasukkan dalam ati ara per- 
Ih ingatannja 
| Dalam hubungan ini Komite 
| Perdamaian Indonesia menga- 
Cjak umum untuk memperingati 

tokoh2 kebudajaan seperti tsb. 
| dibawah ini: 
|. Bulan Pebruari tgl 2 — Mi- 
khail Ivanovich Glinka — kom- 
pond Rusia, peringatan 100 th. 

Es dari wafatnja. (1803 — 1857). 
25 — Carlo Goldoni — penulis | 
tieritera Itali, peringatan 250 th | 
dari lahirnja. (1707 — 1793). 27 | 

    

— penjair Amerika, peringatan 
150 th. dari lahirnja. (1807 — 

18582). 
! Bulan Mei tgl. 13 — Linnaeus 
y— ahli ilmu alam Swedia, per- 

| ingatan 250 tahun dari lahirnja. 
| (1707 — 1778). 

Bulan September tgl. 5 — 
| Agustus Comte — ahli ilmu pas 

ti dan ahli pikir Perantjis, per- 
ingatan 100 th. meninggalnja. 

pe | (1798 — 188? 
Bulan Nopember tgl 28 — wi 

, Ham Blake — penjair dan pelu- 
kis Inggeris, peringatan 200 th 
lahirnja (1157 — 1827). Jan 
Amos Komensky (Comenius) — 
filsuf, ahli pendidikan, penjair 

serta penulis dan tokoh agama 
Tiekoslowakia, (1592 — 1670), 
peringatan dari 300 th, disiarkan 
kumpulan buah pikirannja di 
Amsterdam pada tahun 1657, — 
Ant. 

  

  

SEOUL MENDJADI HANDO 
Presiden Korea Selatan Syng- 

man Rhee telah berseru kepada 

ibukota Korea Selatan ini di- 

| ganti mendjadi Hando, artinja 

| Ibukota, Korea” .. Korea dalam 

bahasa Korea disebut Tai Han. 

Rhee menolak usul2 supaja 
| Seoul diganti namanja mendjadi 
| Unam?', ialah nama. samaran 
Syngman Rhee. — UP. 

  

      

ialah 

timbang dewasa ini saatnja telah 

Walujosedjati : 

— Henry Wadsworth Longfellow | 

dewan kota Seoul supaja nama | 

TETAPI TAK MAI 
BERHUBUNG DENGAN at 

»Djawa-isme” dan tntson sehun 
menjebut2 1x: sdr. Mangunsa 
dan Hadisuibeno Sosrowerdoio k 

sebagai perwud udan dari menta 

| PNI jang hendak memaksakan 

| kehidupan di Indonesi, terutani 

  

  

| soalan Sumatera oleh pemerintah pusat, 

| pertanjaan kita sdr. Hadisubeno 
| 

nja tidak setudju dengan tuntu 

Hadisubeno menurut Suara Mer 

Dalam hal ini dikemukan pu 

| tjontoh2, kalau ada rasa Tn 

| puas terhadap beleid pemerintah 

| pusat, ini bukan sadja dirasakan 

oleh daerah2 luar Djawa seperti 

Sumatera dis. tetapi pun di Pja- 

wa sendiri banjak rasa demikian 

saan tidak puas kotabesar Sena 

rang jang ia pimpin, seretr ja 

biaja untuk perbaikan dan pem- 

“bangunan air minum, Djuga me- 

ngenai bis untuk pegawai, jang 

dulu sudah ada ketegasan djan- 

dji hitam putih dari menteri per- | 

hubungan akan diberi 10 buah, 

tetapi dengan tiba2 dibatalkan he 

gitu sadja. ,,Ini kan bisa bikin 

mendongkol,” kata sdr. Hadisu- 

beno, .,tetapi apakah kita musti 

berontak 2 
Dalam pada itu pun dikemuka- 

kan tjontoh, bahwa ada pula Ga- 

erah2 jang sudah diberi uanz 

oleh pusat, tetapi ternjata tidak 

bisa mempergunakan uang itu 

sebaiknja, karena kurangnja te- 

naga ahli atau ketidak-mampu- 

an fihak penjelenggara daerah 

itu sendiri. Uang achirnja habis 

tak terang pemakaiannja, Djadi 

terang kita tidak bisa menjalah- 

kan pusat sadja. Tapi ini pun ti- 

dak berarti, bahwa kita jang di- 

sebut /PNI-mentalitet Djawa Te 

ngah” in coute gue coute hendak 

membebak. dan membenarkan pe 
merintah pusat sadja, 5 

Orang? jang me 

Tentang kebetulan adanja 

orang2 dari Djawa Tengah dan 

Djawa Timur jang kini meme- 

gang djabatan penting dipusat 

seperti djaksa agung Suprapto, 

ketua mahkamah agung Mr Wir 

jono, sdr. Hadisubeno memperi- 

ngatkan. bahwa kedua tokoh 

orang Djawa” tsb. djustru di- 

angkat ketika djaman kabinet 
Natsir. Kabinet jg dipimpin 

bukan orang Djawa. Dan djen- 

dral major Nasution jang S3 
kat ketika zaman kabinet Bur- 
hanuddin pun bukan orang 
Djawa, tetapi toch dapat dukung 

an penuh dari .PNI, karer 

mang Pe TA a 
pat u 

tentang Mana Sak 
dan Wilopo sebagai ketua per 
lemen dan Konstituante, itu kan 
sudah dilakukan dalam suatu. 

musjawarah terbuka. Terang jg 

memilih bukan orang2 PNI dan 
Djawa sadja, melainkan djuga 
dari lain2 suku jang bisa memi- 

  

    

  
kir setjara djauh diluar batas ke | 

| sukuannja dan semata-mata di- 

dasarkan atas pertimbangan Ca- 
| pabelitet perseorangan belaka. 

Lain tjontoh lagi  dikemuka- 
kan, ketika pentjalonan sekreta- 
ris djenderal PNI dim kongres 
PNI baru2 mi PNI Djawa Te- 

ngah an bloc memilih Manuabe. 

seorang dari Bali Disini djelas- 
iah, bahwa dikalangan PNI ter- 

utama PNI Djawa Tengah tidak 

ada peraraan ,,Djawa-Sentris” 
itu, demikian sdr, Hadisubeno, 

jang seterusnja mengemukakan, 
bahwa di Djawa Tengah sendiri 
banjak pimpinan djawatan resmi 
:jang dipegang oleh orang2 bu- 
kan Djawa tetapi.toch tidak per 
nah disinggung2 kedudukannja. 
Tetap dihormati dan di-indahkan 
segala perintahnja, karena me- 

mang orang2 tsb. dipandang te- 

pat untuk djabatannja. Seperti 
pik Bastari kepala polisi propin 

|si, pak Siagian inspektur SMP 
| Djawa Tengah, Tilaar inspektur 
! | perdagangan Djawa Tengah, pak 

| Lopulisa kepala eksploitasi K.A. 
Djawa Tengah dis. 

Harus berajiwa besar. 

Dalam hal ini sdr, Hadisubeno 

sekali lagi memperingatkan, 
agar kita waspada terhadap in- 
trige2 politik tinggi. Pengaruh2 

| asing jang selalu hendak meme- 
tjah persatuan bangsa Indonesia. 

| Lebih2 kalau di-ingat dalam hu- 
| bungannja dengan petjaturan D0 
| litik internasional, dimana seka- 
| rang ikita sedang | .menghadapi 

  

itu. Misalnja sadja ia sebut pera | 

N BRONTAK2-AN 
japan Mr Datuk Djamin tentang 
h surat kabar di Djakarta, jang 

rKoto Wakil (ketua umum PNI 

etua DD PNI Djawa Tengah 
jiteit »Djawa - Tengah - Isme” 
pengaruhnja diseluruh bidang? 

a dalam tjara?2 penjelesaian per- 
dipimpin PNI, atas 

mendjelaskan , bahwa tuduhan 

| jang demikian itu sangatlah keliru dan pitjiknja. »Kita bukan 
tan? daerah, » demikian kata sdr. 

deka, , tetapi jang kita tjela 

adalah tjara penuntutan jang M creka lakukap”. 

perdebatan soal Irian Barat, ki- 

ta harus lebih waspada lagi. Fi- 

hak2 lawan kita memang selalu 

tjari djalan untuk ,menghitam- 

kan” nama Indonesia, Dan ini 

akan berhasil, kalau kita tidak 
| nampak bersatu mengenai diri- 

nja, sdr. Hadisubeno berkata, 

bahwa dia bukan meresiden direk 
tur” partainja di Djawa Tengah. 
Kalau saja memang bertindak 

salah tentu dengan sendirinja 

akan didaulat keluar, Rakjat su 

dah tjukup kritis kini. Demikian 

sdr. Hadisubena mengachi:i pen- 

djelasan. 

Tentang keterangan Mr Datuk 

Djamin jang mentjela ,adania 

politik Javanisasi” itu” adalah! 

sebagai berikut : 

nisasi. 

Tentang keterangan Mr, Das 

tuk Djamin jang mentjela , ada- 

nja politik Javanisasi” itu ada- 

lah sbb.: 
Mr Dt. Moh... Djamin, ketua 

Panitia Sumatera Tengah mene- 

rangkan di Djakarta, 'bahwa ki- 

ta harus melihat segala gedjala2 

jang timbul didaerah2 sekarang 

ini, dalam ikatannja jang luas 

(ingroot verband). Bukan perka 
ra Simbolon atau Husein atau 
Barlian jang mendjadi titik berat 
djalan pertjaturan, melainkan jg 
Kena ialah apakah kita 

as dgn hasil perdjuangan dlm 

uluh tahun kemerdekaan ini, 
apakah kita puas dengan hasil 
'javanisasi, jang terbukti sebagai 

hasil2. Apakah Kita tidak seha- 
rusnja- mentjapai Indonesiani- 

sasi ?. demikian Dt. Djamin. 
Dan javanisasi ini, dengan se- 

dar atau tidak dengan sedar di- 
galang oleh saudara2 kita dari 
Djawa Tengah, seolah-olah me- 

reka sadja jang berdjuang untuk 
kemerdekaan dan berhak meme- 

tik hasilnja. 
Dirasai oleh penitia, bahwa se 

gala kekatjauan jang menimpa 
negara kita pada waktu ini, di- 
sebabkan oleh karena selama ini 
pusat. tidak mengerti akan pera- 

  

uga selama ini terlalu patuh- 
buta sadja kepada pusat jang 
membuktikan bahwa dia sendiri 
.sering melanggar norma2 kewi- 
bawaannja sendiri, Diantara dae 
rah jang sangat setia dan sangat 

aman selama ini ialah Sumatera 

Tengah dan Sumatera Selatan. 
sedang daerah Atjeh sudah ber- 
golak lantaran tidak puas terha- 

| dap pusat. Pendirian kita dlm 
hal ini seharusnja ialah pusat 
buat daerah dan bukan daerah 
buat pusat, karena seperti jg 4i- 
kerdjakan selama ini oleh pusat 
sama sadja dengan koloniale po- 

Itik jaitu daerah buat pusat. 

Setiara ninik mamak kami ti- 

ajuga   
'paja pusat djangan mendjalan- 
kan politik adu domba dlm wak- 

| tu jang kalut di Sumatera seka- 

| rang ini dan dgn gembira panitia 
| telah membatja dalam siaran da 
lam s.s.k. bahwa Bung Karno 

menjatakan tidak akan menem- 
puh djalan adu-domba itu, Kami 
berharap pembesar2 lain istime- 
wa dari pusat djuga memprak- 
tekkan apa jang dilahirkan oleh 
Bung Karno itu, . Gemikian Mr 

  

»EHOI MO” TENTANG 
»THE BAD SEED” 

Sebuah Surat kabar Republik 
Demokrasi Vietnam menamakan 
film Hollywood, ,,The bab seed” 
tentang seorang gadis peladjar 
jang membunuh temannja dan 
seorang pendjaga pintu, sebazai 

suatu ,,tjontoh asli darj Ameri- 

can way of life”. 
Surat kabar Thoi Moi (zaman 

baru) dari Hanoi, ibukota RDV, 
mengatakan : 
nja menggambarkan apa 

dinamakan peradaban Amerika 
“dan merupakan tjontoh asli dari 
American ag of tife”, — UP: 

  

Dt. Djamin tjela Java-: 

dan daerah 

  

OLAH RAGA 
PpKAN OLAH RAGA ANTAR 

SGPD sSE- INDONESIA 
DITUNDA 

Dari pihak Pamtia Pekan Olah 
raga Sekolah Guru Pendidikan 
Djasmani se-Indonesia di Maka- 
sar, Antara” - mendapat: kete. 

rangan bahwa Pekan Olahraga 
jang sedianja akan diadakan di- 

bulan Pebruari jad. terpaksa di 
undur sampai bulan Djuni 1957 
jad. Hal ini dilakukan karena 

persiapan2 kearah ini, meliputi 
soal2 keuangan, penjelenggaraan 
dsb. belum begitu sempurna sam 
pai sekarang. 

  

kan olahraga ini dimaksudkan | 
untuk menggiatkan ke- -olahraga- 
an dalam menjambut PON IV 
diMakasar, 

SEPAKBOLA & VOLLEY 
2 DI JOGJA 

Oleh Panitya Pendidikan Ma- | 
sjarakat Ngampilan (Wirobra- 

jang laju 
pertandingan sepakbola dan Vol. 

ley dilapangan Mantjasan, an- 
tara Regu Wirobradjan lawan 
Ngampilan . Hasilnja — adalah 
sebagai berikut : 

Sepakbola :  Wirobradjan —- 
Ngampilan 3. — 2 untuk Wio- 
bradjan. , 
Volley : Wirobradjan — Ngam. 

pilan 0 — 2 untuk Ngampilan. 

Perlu diketahui, bahwa pe- 

mimpin pertandingan sepakbola 
pada peitandingan tersebut ada- 
lah wasit Mudjijono dari PSIM. 

Di Sekip. 
Sementara itu, “dilapangan Se- 

kir, kemarin dulu sore djuga 

telah diddakan . pertandingan 

persahabatan sepakbola antara 
Ps RIS (Bene ) lawan Ps. IPOS 

(Sendowo), dengan hasil 3 — 0 

untuk Ps. RIS. 

Ketiga goal itu ditjetak dalam 

waktu sebelum turun minum 

semua, 
Selandjutnja dapat diberita- 

kan bahwa Ps. SMTT (Terhan) 

te'ah dapat digulingkan oleh Ps 

S.M.P Trunodjojo (Pingit), di- 

oleh ,,top-playersnja”. 

Dibabak pertama serangan 

umum dilakukan  sama-banjak, 

tetapi kedua kes. itu tak mam- 

pu mentjetak gol kemenangan. 

Dibarisan belakang BBSA wer- 
tahanan rapat, dan mereka ber- 

main setjara ,,sapu” sadja. 

Barisan depan UMS jang ter- 
diri dari Kian An, Pesch, Djami 

at. Giok Po dan Him Hok agak 

kewalahan menghadapi perta- 

hanan BBSA jang dipimpin oleh 
Chaerudin. Hingga stengah main 
keatiaan tetap 0 — 0.   

dak lain memberi peringatan si- | 
' bat djalannja. Pihak UMS me- 

Film ini sepenuh 

jang 

tandingan diachiri men ka Si j 

Dibabak kedua waktu per- 

mainan menurun dan agak lam- 

robah pasangannja dengan me- 
narik Him Tjiang mendjadj pe- 
Main depan. Serangan2 UMS 
mulai lantjar djalannja, dan 
benteng BBSA kerap-kali meng 

alami ,,narrow escapes”. 

Pun serangan BBSA jang se- 
kali2 dilantjarkan dapat meng- 

hampiri gawang UMS jang pa- 

da sore ifu didjaga oleh keeper 

Boen Djing, tetapi Kebanjakan 
kandas dikaki spil Kiat Shek. 

Gol kemenangan UMS itu di- 
tjetak sesudah babak kedua ber 

djalan Ik. 40 menit. Sesudah ter 
djadi grebekan depan gawang 

BBSA Kian An melepaskan ten 

dangan keras mendjurus keza- 

wang. Bola itu disundul dengan 

kepala oleh pemain belakang 
BBSA Muzakir, tetapi meleset 

dan via tiang gawang bola ma- 

suk kedalam gawang Soei Yoe 
dengan tidak terduga sama se- 

bay 
Serangan balasan BBSA pa- 

da babak terachir ini tidak ada 

jang membawa hasilidan dengan 
stand 1 — 0 untuk UMS per- 

oleh wasit Tee ea kana   
Tan GORDON KEMBALI KE MONGO ( 248 ) 

SO JEMSHAKK DID GET THE GUN - 
FROM ZARKOV! NOW HE'S 
BITING HIS TONGUS BECAUSE 
HE ALMOST ur" THE 

Jemshakk mendapat 

  

-- Pikir Flash: ,,Djadi tegasnja 

  

p 
WE HAD BESI 

PROP IHE MATTER, 
LORD JEMSHAKK! 
WEVE REVEALED 

TOO MUCH ALREADY! 

ET, We 
Id “GET 

THAT GUN 
BACK, AT 
ALL COSTS! 

) 

  

THE 

  
Bagaimanapun 

pistol harus mendapat 

WE MMISAT USE FORCE...” 
ID BUT IFAT 1S OUT. OF THEN 
GUESTION THERE ARE OTHER 
WAYS ! COME ! 8 
THINK THEY VE WON FOR 

you LIP it! 
You pp IT! 
YOU BLUFFED 
THEM OFF! 

LET THEM 

MOMENT! 

  

djuga, kita 

kembali pis- 

HA-FIA, FLASH! | “mey MAY GET BOLD... AND , 
FALL INTO OUR HANDS Ye 

THEN WE CAN GIE HEM 
bi "3 TREATMENT! 

7 AHH, YES! THE 
TREATMENT! 

- Nah Flash, kau berhasil! Ber 
hasil! Memaksa mereka me- 

Mereka bisa djuga lebih be- 
dan tertang- 

kap oleh kita! Kemudian ki- 

ta bisa memberi ,,gandjaran” 
kepada mereka! 

itu dari Zarkov. Sekarang tol Itu 1 ngalah! 

dia menjesal, karena hampir2 -- Kalau perlu kita akan mem- -F 
| rahasianja dibuka semua! pergunakan pasukan berien- TANI S1 
| -F Tuan Jemshakk, baiknja kita OR nan tetapi itu bisa 
| . biarkan sadja perkara itu! dikesampingkan! Ada banjak 
| Kita telah terlalu  banjak tjara! Mari! Biar mereka me 

memberi tahu ! ngira bahwa mereka sementa ag 

  

ra ini menang! 

Pake Gn uk 

      
WEDI 

Ah memang betul! Kita beri 
mereka ,,gandjaran” jang se- 
timpal! 

  
  

  

| 

djan, Jogja), tanggal 20 dan 21 5 
telah dil | angsungkan | YATUR : 

  
| tarmono : 
: redjo — Sdr, Sukarajono : 

Angka sebelum 

| Sudhartc 
2 — 0: T. Sir: Sadikun — Sir. | 

2503 8. Sdr. | 

. MEN Feri LN. 

   
| SYRIA S. BITAR : 
  

Agama Islam bukan faktor azasi 
JANG MENENTUKAN POLITIK REPUBLIK ISLAM : 
PAKISTAN ,.ERAT BERGANDENGAN TANGAN 

DENGAN BARAT" 
& MENTEHI LN. Syria, Sdlahuadih Bitar, takan di menga 
New Delhi bahwa Agama Islam bukanlah faktor dzasi jang nie 
nentukan politik pemerintah Republik Istarii Pakistan. 

kamnja bahwa selama ia achir? erKun 
(bersama presiden Syria Tan al Guwwat 
dilihatnja ialah bahwa peme 

Dikati- 
ke Pakistan, 

), satusnja hat jg 
tah “ Pakistan bekerdja bergan- 

int b 

  

dengan tangan dengar negara? Barat. 

Seperti pernah dikabarkan pe "apangan Sepakbola Tegalredjo. 
Keadaan sebelum turun mi- 

num adalah 2 — 0 untuk S.M.P. 
T:unodjojo, 

Dalam pada itu, dilapangan 
| Sepakbola Kuntjen, Ps MKP. 
(Tegalredjo) telah berhasil me- 

jagagakan Ps. PSP. (Pontjo- 

| winatan) dengan angka 8 — 0. 
turun Minum 

adalah 2 — 0 

PERTJ A PION - PUTIH — 

PERTJA PERTJAGUN 
Tp 5 Wp 

Pada hari Saptu malam Ming 

gu tg 19-1-1957 jl. Pertja Pion: 

Putih dibawah pimpinan Sdr. M. 

$ Samsoedi Moeljo telah menga 

dakan perlawatan ke Wonosari 

melawan PERTJAGUN. dari. Gu 

nung-kidul, Pertandingan ber- 
achir dengan angka lil» — 715 

untuk para tetamu. Adapun, ha- 

s2 selengkapnja adalah sbb. : 
L Sdr. MaNaniN mn Ar RI. 
Wiraningrat ' 4 — 1 

s0114 — Kk, 3, Sdr. Sutarto 
— Sir. Sujadi 1 — 1, 4..Sar. 

Sangadi — - Sdr.. Martosuhar : 
Ig sik “bir. Sunarjon—- 
Sar. Hardjoiran : 0 — 2, 6. Sar. 

— Sdr. Sirwosubroto : 

Dirdjopuspito : 
Hudajana — Sdr. Hadiwidjaja : 
1 —1 9. Sdr. Sutopo 1 Sir: Su 

T “ $f 10. Sdr. Hadi- 
P2 

2 in 1115 — 714. 

  

SEPAK BOLA: 

Kes. UMS menang mudjur 
| i-0 atas BBSA 

PERTANDINGAN TJEPAT & SERU 

KES. U.M.S. tgl. 209 jang lalu bermain melawan kes: BBSA 
distadion Ikada dalam landjutan 
utama dan menang mudjur dengan 1 — 0. 

Setengah main keadaan katja-mata 0 — 9. 
Pertandingan pada Minggu sore itu disaksikan oleh banjak 

penonton, dan berlangsung seru dibabak pertama, dimana per- 
mainan keras banjak tampak terutama dipihak BBSA. Kedua 

»kes...itu menurunkan pasangan pemain? mudanja ana 

kompetisi Persidja Kefas- 

Wensveen janz memimpin per- 
tandingan itu. 

KES. SEPAKBOLA INDIA 
MENUDJU RANGOON 

Kes. sepakbola India bertolak 
kemarin darj Kalkuta menudju 
Rangoon dalam etappe pertama 
tournja ke Asia Tenggara. 

Regu sepakbola itu terdiri da- 

ri 17 pemain jang dipimpin oleh 

Olympic captain ' S: Banerjee 

Garj Bengal dan pertama akan 

memainkan pertandingan di Ra- 

ngoon pada hari Rebo jad. 

Selandjutnja pada tg. 26/1 

mereka menudju Hongkong dan 

akan memainkan 3 pertanding- 

an disana, demikian Reuter. 

KES. ,HONVED” KALAH 6-4 
" . Dj Rio De Janeiro. 
Kes. sepakbola ,,Honved” dari 

Hongaria jang melawat ke Ame 

rika Latin, pada ti3: 19 /1 maiam 
jbl. di Rio de Janeiro telah men- 

derita kalah 6 — 4 dari kes. 

Flamengo. 

Menurut berita Reuter .itu, 

keadaan pada waktu turun mi- 

num 3 —1 untuk kes Flamengo. 

ANEKA Ta RAGA 

Rugby di Oardift. 
Regu rugby inggeris pada tg. 

19-1 jang baru . 

telan menang meiawan regu Wa 

ies dengan 1 — 0 dalam suatu 
pertandingan rugby internasi- 
onal untuk musim ini, Satu2nja 
301 kemenangan Inggeris itu di 
tjetak dari suatu PrRRng, demi- 
kian Reuter. 

Tennis di Cardiff. 
Selandjutnja regu tennis Ing- 

geris dalam satu pertaridingan 
internasional melawah regu Wa 
les, telah menang dengan 9. 

Pertandingan itu djuga ber- 
langsung di Cardiff pada tg. 
19-1 malam jang baru lalu, 

Ping - pong di Manila, 
Pada tg. 20-1 regu ping-pong 

Vietnam jang terdiri 

orang telah tiba di Manila de- 
ngan kapal terbang dari Saigon, 
demikian UP. 

Mereka akan ikut serta da- 
lam tournament kedjuaraan 
ping-pong Asia jang ke-4 jang 
menurut rentjana akan dimain- 
kan dj ,,Rizal Memorial Coli- 

seum”, 
Atletik di Boston. 

Djago lari Hongaria Laszlo 
Tabori di Amerika Serikat te- 
lah muntjul sebagai runner-up 

dalam perlombaan larj djarak 2 
mil digelanggan? tertutup jang 

berlangsung di Boston pada tg. 
19-1 jang baru lalu menjatakan, 
bahwa ia sangat ielah. 

Dalam perlombaan atletik itu 
jang berlangsung sebagai per- 
lombaan ,,knights of Columbus”, 
Tabori mentjapai finish dibela- 
kang pelari Amerika Serikat 
Fred Dwyer jang membuat re- 
kor baru untuk nomor perlom- 

baan dalam (gelanggang tertu- 
tup. (Waktunja tidak disebut-   
kan, Red), 

  

   

2: Sdr. | 

Wisnumurti — Sar. Mudjihar djo 

talu dj Carditi 

dari 8 

Nih 

Salahuddin Bitdr mengatakan 
bahwa menurut pendapat. peme- 
rintah Pakistan, itu'adalah tjara 

paling baik untuk memelihara 
perdamaian, Syria tidak setudju 
dengan pandangan ini. | 

| Dalam pembitjaraan , dengan 
bara wartawan dipresidenan ) 54 
did... »Rashtrap: ati. Bhavan” 

Bitar ditanja : ,,Bagaimana reak 
si'Tuan di Karachi terhadap se- 

ruan2 jang didasarkan atas s9- 
lidaritet sesama umat. Islam ?" 
Menurut kantorberita India 

PTI, Sajan, Hecalg Ae aan ah 

Koala ber 
dan berpolitik bebas (edan 3 me- 
milih salah satu antara 2 Blok 
didunia). 

Pitar, mengatakan bahwa pi- 
hak2 jang berkuasa di Had jang “ 
telah memasukkan Irag kedalam 
Pakt Baghdad itu ,,tidak mewa- 
kiki sungguh2 rakjat Irag. Dika- 
takannja bahwa rakjat Irag ,,le- 
bih-kurang ditindas dan tak pu- 
ja alat untuk menjatakan tjita2 
nasionalnja”. 

Mengenai Doktrin Eisenhower, 
setjara tidak langsung Bitar me . 
ngatakan bahwa menurut keja- 
kinannja, URSS tidak mempu- 
nj i ambis? Ginegar” - negara 
Arab dan tidak pula mentjari 
privilege2 di Syria, ataupun di- 
negara? Arab Isinnja. 

Jang disebut Eisenhower ba- 
| haja Snfiltrasi Sovjet” di Timur 

| Tengah itu tak lain tak bukan 
snja alasan sadja untuk mem- 
snarkan tjampur tangan dalam 

an2 Dunia Arab. 
Diterangkannja bahwa Syria 

bersedia menerima bantuan eko- 
nomi dari manapun djuga, dari 

| Blok Sovjet- atau Blok Barat— 
| asal 'sadja pemberian bantuan 
itu djangan disertai sjarat2 jang 
melanggar kedaulatan Syria. 
Dan tjara paling baik untuk men 
djamin bahwa sesuatu pemberi- 
an bantuan itu djangan sampai 
dibubuhi sjarat2 politik, ialah dji 
ka. itu diberikan melalui PBB. 

Waktu ditanjai apakah ada pi 
hak2 jang ingin memetjahbelah 
Dunia Arab dalam menghadapi 
Doktrin Eisenhower, Bitar men- 
djawab : ,,Betul, ada” 

Waktu ditanjai mengapa Sy- 
ria beli alat2 sendjata darj UR 
SS, Bitar mendjawah : Syria 
telah dituduh  djadi pangkalan 
Sovjet karena telah beli sendjata 
dari Blok Sovjet. Mengapa beli 
darj Sovjet ? Karena Barat ti- 
dak mau mendjualnja kepada 
Syria, Syria beli sendjata untuk 
mempertahankan diri dan diba- 
jar dengan uang sendiri: Djadi 
Syria bukan negarz Komunis. 
Dipandang dari sudut ideologi, 

Svria tidak melawan Barat. 
sIklim politik di Svria adalah ke 
barat-baratan”. Djuga dilapang- 
an ekonomi, Syria berhubungan 
dengan Barat. Syria tidak ingin 
mengadu blok satu lawan blok 
lainnja. Syria berpolitik: meng- 
hindarj kedua blok dan mendja- 
'ankan politik tidak memihak sa 
lah satu blok. Ditanjai mengenai 
masalah Hongaria, Bitar men- 
djawab: ,,Kami tidak mengeta- 
huj betul? apa jang terdjadi &di- 
sana, Dan apa jang disiarkan 
Oleh suratkabar2 Barat dan Blok 
Sovjet tentang Hongaria, kedua- 
duanja Lg berkelebih-iebih- 

  

  

an”, — (PTI) 

MENTERI PERTAHANAN 
Bea 

ral 28 Djahuari di 
Ta gton. 

Menteri pertahanan Inggeris, 
Duncan Sandys, pada tanggai 
28 dan 29 Djanuari akan berada 
di Washington untuk .mengada- 
kan pe: undingan dengan pemim. 
pin2. kementerian pertahanan 
AS. 

Menurut kabar, pembitjaraan 
itu mengenai rentjana Inggeris 
jang bertudjuan mengurangi 
pasukan2nja. Demikian kala- 
ngan jang mengetahui di Was- 
hington. — UP. 

  

BAHAJA ATOM 
Warren Weaver dari Akademi 

ilmu pengetahuan Amerika me- 
nerangkan di Washington bahwa 
45 dari djumlah anak2 jang 
dilahirkan ternjatalah sedjak la- 
hir keadaan tubuhnja atau pikir 
annja tidak beres, tjatjad, dan” 
bahwa separc djumlah tersebut 
disebabkan oleh akibat radiasi 
atom. : 
Weaver adalah ketua panitia 

Pa pa jang mempeladjari aki- 
Bat Tagpa atom atas Kelahiran. 
— A 

SA NA AA AL AA 

MINGGU INI PUTERI ' 
GRACE AKAN MEN- ! 

DAPAT BAJI ! 
Pengeraf'Rainier Kamis j 

/ jl mengumumkan, bahwa / 
! baji puteri Grace akan ber- / 
| namia Gregoire kalau laki? ! 
(dan Caroline kalau perem- / 
5 puan. $ 
j Dikatakan, baji itu akan j 
/ dilahirkan dalam istana di- ' 

| 
' 
' 
1 
' 
/ 
| 
' 
| 
| 
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| atas bukit, dimana ia sendiri 
( dahulu dilahirkan dan bukan 
(dalam kliniek di Moneco se- 
! perti direntjanakan semula. 

Menurut dugaan para dok 
/ ter, puteri Grace akan mela 
| hirkan anak dalam 7-— 40 
/ hari ini. — UP, 

AA TA LN LI TI TA TN AN TA At Ta 
  

     



    

  

  

    
     

    

| Pikiran lagi ruwet. Badan ma- 
“suk angin. Dikeroki sampai 
| jadi matjan loreng, Maka Be- 
rabe tjuma mau tjerita sedikit 

| Semalam Berabe telpon Pak 
Andi Patoppoy, bupati Purwo- 
dadi-Grobogan. Pak Bupati ini 

(asal dari Sulawesi. Andi adalah 
' titel bangsawan. Menundjukkan 

| di Sulawesi-Selatan. 
Ada Berabe bitjara?2 sedikit. 

bilang : Saja do'akan mudah- 

wodadi ? Djawabnja: ,Insja' 
Allah ?? »Kami kepengin 

. sowan hari anu tanggal anu, 

' Pak. Apa Bapak tidak ada pro- 
gram hari itu!” — ,Oh, tidak. 

Silakan datang. Kan bermalam 

itu sadja. 
disini ?” . 

Tjerita Berabe 
Tjerita jang mudah-mudahan 
membesarkan hati pembatja?. 

Hati Berabe sendirj besarnja 

seperti Gunung Lampo Batang 

di Sulawesi Selatan ! 

BERABE 

JOGJAKARTA. 
TRUCK NAIK TROTTOIR 

Kemarin pagi sekira djam 1l. 

00 sebuah truck AB 4495 kepu 

njaan ,,Murni” Wates jeng da- 

tang dari djurusan timur, dimu 

ka kantor Nillmy disimpang am 

pat Pos Kantor telah naik trot 

toir dan putus pernji jang bela- 

kang sehingga tidak dapat di- 

djalankan. Peristiwa ini terdja- 

di karena ketika truck jang pe 

nuh dengan tong minjak, ksre 

na keadaan lalulintas harus me 

2 njingkiri sebuah sepeda jang 

SA datang dari selatan ditempat 

jang tidak djauh dari trottoir 

, itu, sehingga truck terus naik 

dan patah pernja belakang. 

PANITIA PEMILIHAN DAE- 

RAH GUNUNG KIDUL 
TERBENTUK 

Panitya Pemilihan Daerah 

Kabupaten Gunungkidul Jogja- 

| karta kini telah “terbentuk, de 
3 ngan susunan pengurusnja Sbb: 

ketua K.R.T. Wiraningrat (Bu- 

pati Gn. Kidul), wk ketua sdr 

S. Wahjo (PKI), anggota2- 

nja terdiri dari Martorudito 

(Masjumi), Surodisastro ( Gerin 

da), Sumitro (P.N.L), Mursa:d 

(Katholik) dan Suwardijono 

(N.U.) — (Kor). 

3 DJEMBATAN DIBANGUN 

Untuk segera melaksanakan 

pembangunan djalan baru anta- 

3s ra Samigaluh dan Nanggulan di 

kabupaten Kulon Progo, segera 

akan dimulai dengan pembangun 

an 3 buah djembatan, antara 

lain diatas Kali Djanti. Beaja jg 

E- disediakan seluruhnja Rp. 610 

000, —. 

f HASIL KONPERENSI PRN 
DJATENG DAN JOGJA 

Konperensi bersama PRN dae 

rah Djawa Tengah dan daerah 

Istimewa Jogjakarta Sabtu il. 

| digedung Sasono Hinggil Dwi 

e A Abad telah mengadakan pemilih 
an pengurus Dewan daerah baru 

dan berhasil djuga membuat be- 

berapa resolusi. YA eat 

Resolusi pertama (politiek da- 
“Jam Negeri) memutuskan : 

'Tetap mempertahankan azas 

demokrasi parlementer. tetap 

mempertahankan kabinet ALI 

kedua, Mendesak kepada Presi- 

den agar memberi amnesti umum 

kepada para pedjuang bangsa jg 

masih meringkuk dalam tahanan 

karena melawan pendjadjahan 

Belanda. 2 
Resolusi kedua (politiek Iuar 

negeri) Mendesak kepada Peme- 

'yintah agar : : 

an. Merealiseer politik bebas dan 

ae — aktip dengan menentang dilak 

Sa sanakannja doctrins Eisenhower. 

Pi mengutuk agressie Inggris ter- 
: hadap Yaman. € 7 S5 

Tentang pemilihan Dewan Da 
erah PRN Djawa Tengah ialah " 

Ketua Sunardi Tondodidjojo. 

Wakil Ketua I Danusubroto, Wa 
kil Ketua II Supangat, Sekreta- 

        

dan Seto Kramaatmodio. 
Ketua Dewan Daerah PRN 

erah Istimewa Jogjakarta : 
Fa Ketua: Probosuprabo. Wakil | 

| Sekretaris ' 

FP PS Wintolo, anggauta: R.A. Su- | 

.. jatni Sukarsono, S, Karyo, Pro- | 

L djomarim dan Rosjid Hadipra- | $ 

ketua Prodjosuroto, 

noto. 

    

kan dalam filmnja ini sekelumit 

sedjarah hidupnja dalam mengen 

dalikan pemerintahannja. Sifat 

kepribadian @ueen Elizabeth : da 

lam memerintah dan hubungan- 

nja dengan hulubalang2nja dim 

tjerita ini dititikberatkan pada 
seorang perwira gagah berani 

dari Irlandia, Walter Reiligh. 
Hubungan @ueen Elizabeth dgn 

Walter Reiligh jang diliputi rasa 

terus terang, djudjur dan berani. 
Pertentangan rasa tjinta terha- 

dap pribadi Dalter dan tidak me 

SA 22 DJANUARI'57 1 

| “RADIO 

Berabe tjuma | 

SELASA 2? DJANUARI 1957 
JOGJAKARTA 

42,22 — 59,2 — 127,M 
06.35 Suara Pagi: 13.45 Char- 

les Trenet membawakan lagu: 
17.00 Taman Putra oleh S.R. 
Netral: 17.40 Hidangan O.K. 
Penghibur Hati 18.15 Siaran 
untuk Angkatan Perang Kita: 
18.39 Adzan maghrib: 19.40 Ba- 

| Wj. Orang Mataraman / 21.15 
Obrolan Pak Besut: 21.30 Kon- 

| sert Malam oleh O.RJ.: 22.10 
Imbauan Malam oleh O.H. The 
Moon Islanders. 

SURAKARTA 
41,38 — 90,7 — 123 M 

14.10 Rajuan siang oleh O.K. 
Puspa Harapan, 17.00 Ruangan 
putri: 17.50 Sendja mendatang 
dengan Anggrek, 18.30 Seni ka- 
rawitan oleh SGB Negeri: 19.30 
Indonesia baru oleh ROS: 20.30 
Imbauan malam: 21.20 Irama 
krontjong oleh O.K. Irama 
Sehat, 

SEMARANG 

92,05 — 120,48 M 
13.30 Lagu2 Melaju: OSD, 

14.10 Orkes Melati: 17.00 Ge- 
langgang Kepanduan, 17.30 San 
diwara Radio: 18.15 Irama M- 
luku: 19.30 Imbauan Malam, 
20.30 Hidangan Suara Kelana: 

21.15 Gending Klasik diselingi 
Populer. 

RABU 23 DJANUARI 1957 
JOGJAKARTA 

42,29 — 59,2 — 121,6 M 
14.10 Krontjong Siang oleh O. 

K. Tjenderawasih, 17.00 Gelang- 
gang Kepanduan: 19.45 Tuntun 

an Agama Islam.untuk kanak2 
18.00 Ork Puspa Kentjana, 18.30 
Peladjaran Lagu Djawa, 18.39 
Adzan maghrib, 19.15 Penerang- 
an Politik untuk Rakjat:, 19.40 
Gema Lautan Teduh oleh O.H. 
Aloha Players:: 20.30 Hiburan 
Malam oleh IKSJ 21.15 Ruang- 
an Djapendi Jogjakarta, 21.10 
Ketoprak Mataram: Tjeritera: 
Pandjebluging gunung Batur. 

SURAKAKIA 
41,38 — 62,56 — 90,7 — 123 M 

1310 Klenangan dari Puro 
MN. 17.50 Ruangan pemuda pe 
mudi SMP VI, 18.15 Ruangan 
Angkatan Perang, 19.30 Imbau- 
an malam, 20.30 Sonata: 20.45 
Mimbar Penerangan, 21.20 Kle- 
nengan Mmanasuka oleh Karawit 

jan Studio, Pes.: Nji, Tambang- 

jah dan Nji Soedjiati. 
SEMARANG 

92,05 — 120,48 M 
1315 Genderan Siang: 17.00 

Taman Anak2: 18.15 Dari dan 
untuk anggauta A.P.: 19.30 Te- 
patkah ....? 20.30 Indonesia me- 
njanji 21.00 Santapan Rochari, 
21.15 Krontjong Merdu oleh O.K. 
Bunga Mawar, 22.15 Irama Ma- 
laya oleh: O.M. Semenandjung. 
SIARAN NUSANTARA 11 

20.00 Rejog Ponorogo (Sbj). 
20.30 Hidangan ROS (Slo). 
21.00 Sandiwara Sunda (Bdg). 

# 
(Perobahan? bisa terdjadi). 

TH 

  

KONGRES KE-VI SBKA DI 

| dilangsungkan tanggal 23 sam 
pai dengan 31 Djanuari jad di| 

ingan perbaikan nasib kaum bu 

|tahun dari masa jang lalu, mau 
|pun jang akan datang, Kongres 

|akan membitjarakan djuga ba- 
gaimana lebih memperkuat ort- | 

untuk pemba- | 

hasa dan Sastra: 20.20 Pragment 

tuk pembangunan DKA sebagi 
(perusahaan kereta-api pemerin- 

(dal Belanda didalam Perusaha- 

  
raras, Nji Soemarmi, Nji Harpi (! 

  

Ko Turogdy 

  

PEMBERI TAHUAN. 

BANDUNG 

Kongres kke-VI SBKA akan 

Bandung. Disamping akan mem 
bahas tugas2 pokoknja dilapa- 

ruh kereta-api, baik selama 3 

ganisasi SBKA, 
ngunan DKA sebagai perusaha 

an kereta-api pemerintah, un- 

tah, untuk merealisasi pemba- 
talan KMB dan melikwidasi mo 

an Kereta-Api di Indonesia. — 
Ant. ' 

  

Met 

Masih dapat menerima 
PONDOKAN 

untuk beberapa anak: sekolah 

(bangsa TIONG HOA) 

NGUPASAN 50 A 
Jogjakarta. 

uas KONTAK FOTO sk 

RABU 23 Djanuari 1957 
Cursus - Foto - Kilat memula' 
rombongan baru. Satu bular 
tammat, 3 kali seminggu, bagiar 
PAGI dan SORE. 
Pendaftaran di: 

Cursus - Foto ,,BROTHO" 
Menduran 19 — Jogja. : . 

MAHAL UANG KEMBALI 
SEMUA 

Persediaan Katjamata HALUS 
dan SEDANG, didjual dibawah 
harga sengadja untuk perkenal- 
an. Zonder atau dengan Recept 
Dokter Mata. Sedia semua uku- 
ran 

NAUFAL — Kauman 294, 
(Belakang Masdjid) — JOGJA. 

PN » 

SAN AN LA Ma LM LL Na 

  

AA AA AT 
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HASIL UDJIAN 
Kursus Mengarang Bunga 

»YAP” 
Dj. Tugu 32 — Jogjakarta. 

Tanggal 18 — 20 Djanuarj 1957 
dibawah pengawasan 

Perkumpulan Seni Bunga 
(PERSEB) 

Diawa-Tengah /Semarang. 
Telah lulus : 

1. Njonja H.S. Sajekti 
2. Njonja A. Yap King Hie 
3. Njonja Lie Swie Hong 
4. Njonja Oekoro 

. 5. Njonja Soekono 

6. Njonja Gondopramoedjo 
4. Njonja Soemiarsono 
8. Njonja J. Sarsito 
9. Nona Narjati 

10. Nona E.M.I, Tjan Ging Nie 
11. Nona R.A. Sri Soendari. 

Mulai hari ini menerima pen- 
daft--an murid? baru. 
SES St 

SA 
“Matta 

Telah lahir dengan selamat pada 
tgl. 20 Januarj 1957 anak kami : 

Lauw Liang Kiong 
(Eddy) 

Kel.: LAUW TOK KING -. ONG 
Jogja. 

READY STOCK!!! 

PIdILIPS TL BUIZEN 
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NOMER REDJEKI | NI
 

s 8 UNTUK | 
8 

: TAHUN BARU IMLEK 
£ ISTIMEWA DISEDIAKAN : 
2 1001 Makjam Arlodji dengan merk jang POPULAIR : 

: OMEGA — ETERNA — MIDO — TITUS — TITONI 

WINGO — SAMSON — ROCAR dil. | 

TEXTIEL dgn. WARNA - TJORAK pilihan TERBARU : 
RUMBA PRINT — SCOTHLIGHT PRINT — MAM- 
BO PRINT — WOOL ENGLAND WEMCO 

. POPLIN R.R.T. dil. 

MATJAM2 SEPATU merk ,,FEETMASTER” jang ter- 
kenal KUAT dengan bentuk MODERN. 
MURAH dan ENAK DIPAKAI. 

HARGA TETAP MELAWAN. 
Disamping itu, dgn. adanja ,,NOMER REDJEKI” maka 
REDJEKI Tuan/Nj./Nn. menanti diambang pintu..... 

Tambahlah ,NOMER REDJEKI” Tuan/Nj./ Nn. dengan 
1 atau 2 lembar lagi. 

Siapa tahu, tambahan 1 atau 2 lembar itu jang” akan 
menggondol HADIAH SCOOTER LAMBRETTA. 

TOKO 

sKIM SIN” 
JOGJAKARTA 
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Menjusul : Film MALAYA 
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STAF ANGKATAN 

SAVAGE AS THE GREAT CONTINENT THEY 
ALAN LAUD 

SES ESESES SSL OSSSE LI SESESSSSESSESEL 

DIREKTORAT ADJUDAN DJENDERAL 

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

LA “ tip ag 2. a 2 ta , DIDJUAL : $ 

Dena an Ta TO itu BOOR MESIN PROGRESS No. 25" / 
Tab - , Compieet dengan Kiectro - motor gekoppeld 31, -PK, 1 

r' “sformator Luar Negeri t 3. Phase: , 
10 W. Rp. 225,-: 20 W. Rp. 160- |! , at 
termasuk Garantie dan Gratis , 2. Electro-motor " SARBE, LAHMEYER & Co. AG | 

pasang di rumah masing2!!! | 3-PK, 3-Phase. | 
Pemukaian Stroom tanggung | j Ba 

HEMAT 5 3. BASCULE 250 Kg. s/d 1000 Kg. 1 
BARU TERIMA LAGI : ! Buatan Dalam dan Luar - Negeri: Baru dan Tweedehands. | 

AUTOTRANS untuk me- | 4 Ban Speda luar 28 x 1!/» merk ,,PERNADAB". 
naikkan spanning listrik PU okanea da t 
HARGA Rp. 65— ( enawaran kepada : , 

io .MP nd Firma ,GANIS & C ! Bengkel Radio ,,MELODY' | ' 2. BA tan 
Keba Tugu 1 — Jogjakarta. | | DJL. GEMBLAKAN 48 — TELP, 695 — JOGJAKARTA. 1 
SENNE DPN IR BER IP KAA 3 AA LTE TE EL LE EL LL EL LE EL LEE LELE EM EM EM EL UE EU 

(HANJA MALAM INI 17 TH. — 4 KALI MAIN. 

INVADED. 

JAMES MASON 

BOTANY BAY. 
(color by TECHNICOLOR). 

sABU FIASSAN PENTJURI — dengan: P. RAMLEE. 

  

DARAT 

Nomor : Peng - 3/1/1957. 

  

  

    
    

  ris: Prasudji, sedangkan angga3 | 
ta2 Gusti Ratu Aju, Sasdjiman | 

da 

Konperensi bersama ini diha- ! 

dliri oleh ketua Umum PRN Mr | 
Djody Gondokusumo dan Sek- 4 

LAJARPUTIH : 

VIRGIN DUEEN 
(REX). 

20 Th. Cenfiry Fox melukis- 

tjinta, karena sikap Walter jang | $   lepaskan permintaan Walter utk 

dapat berlajar dengan 3 kapal 
mendapatkan benua baru, digam 

“barkan oleh 20 th. Century-Fox 

dalam adegan2 jang tegang. 
Suatu pelukisan watak gueen 

| Elizabeth jang dilakukan oleh | 
Bette Davis sungguh2 tjemer- | 

   
    

? Dji. Sutomo No. P. 829: 
Telp. 14 MEDAN. 

  

Di DJAKARTA : 
Biro Buku ,,TIMUR DJAJA" 
Djl. Senen Raja No. 85, 
Tel   

  
? 

$ 

Memberi tahukan bahwa Sopir kami bernama: SIE SUY 5 
GIAP, telah berhenti dari pekerdjaannja pada tgl. 15-12-'56 2 
dengan Cidak memberi tahukan lebih dahulu, maka atas 

perbuatannja kami tida bertanggung djawab atas dirinja. 

Harap Tn. /Nj. mengetahui hendaknja. 

Toko ,LIONG WING" 
Malioboro No. 2a - Jogjakarta 

SS 

    

SSS 

DOKTER 
AHLI : TELINGA, TENGGOROKAN DAN HIDUNG 

Hari Senen tgl, 21-1-1957 sampai Saptu tgl. 26-1-1957. 
Buka : djan 16.30 — 18.30. — Hari Djun'at buka. 

BALAI KESEHATAN MUHAMMADIJAH 
Dji. Ngabean — Jogjakarta, 

TJERMIN HIDUP 
SAUDARA 

|. BATJALAH : 

Peri Hidup 
Mohammad s.a.w. 

Oleh : i 

ZAINAL ARIFIN ABBAS. 

(938 muka) : Rp. 112,50 

Djilid n (560 2 y Aha aa SKA NE Ra KUN Rp. 60,— 

Djilid DI (674 , ): (Penutup) 
Djilid UU & NI (Disatukan ) 

PERKEMBANGAN FIKIRAN TERHADAP 
PAPAN 3 Tenan HN NT Maan en Ta 

HASBI ASHSIDDIOY. 

3 —— AL-AHKAAM (HUKUM FIOGIH ISLAM) 
Djilid II 28, — 
Djilid III 28,— 
Djilid IV 28,— 

AL-ISLAM 
Djilid I Rp. 
Djilid II Ek Rp. 
DASAR-DASAR FIGIH ISLAM Rp. 
KELENGKAPAN DASAR? FI- 

25, — 
30,— 
13,50 

22,50 
30, — 

@ 
PEDOMAN SHALAT. 

Tiap2 pesanan tambah 1074. Ongkos kirim 
sekurang?-nja Rp. 1,50. Tersedia ditoko? buku, 

MINTALAH DAFTAR BUKU. 

PENERBIT : 
ja TJABANG : 

n!is LAMYAH Djl. Sitombol No, 27 
PADANGSIDEMPUAN. 

MEDAN'S BOOKS-HOUSE 

Djl. Srikandj No. 14 
(Kebon Sereh) 

DJATINEGARA. 
3107 Gmi 
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Ii. 

II. 

VI. 

VI. 

VII. 

2 

XIII. 
XIV. 

Bintara Direktorat Peralatan Angkatan Darat 
Banjaknja tjalon-tjalon jang akan diterima : 

I. Beridjazah S.T.M. bagian mesin2 30 orang. 

2. Beridjazah S.T.M. bagian kimia 20 orang. 
Para pelamar harus memenuhi sjarat-sjarat : 

1. Warga Negara Indonesia laki-laki. 
2. Umur setinggi-tingginja 22 tahun. 
3. Belum /belum pernah kawin. 
4. 
5. 
6. 
1. 

Berbadan sehat (Surat keterangan dari Dokter). 
Tinggi badan serendah-rendahnja 1,55 cm. 

D.EK.A.D. Terr, dan L.Ps.A.D, DIRAD. 

8. 

9. 
| terangan kepada Kepala Kantor jang bersangkutan. 
10. 

dan Latihan dan Pendidikan 
D.PI1.A.D. 
Semua tja'on jang diangkat mendjadi Bintara Atas, harus 

tunduk pada disiplin Tentara. 1 
Selama dalam pendidikan, para peladjar diharuskan tingi:al di Asrama dengan me- 
nerima uang saku menurut keputusan K.S.A.D. No, 136/Ksad /Kpts/1951 dan pe- 
rawatan jang berlaku sebagai anggauta Tentara. 

Lamanja pendidikan Infanterie dan chusus D.PI1.A.D. 

(Tigaratus empat puluh tiga rupiah), ditambah denga 

berlaku, Setjara otomatis akan dapat mentjapai pan 

Sedangkan bagi mereka jang memenuhi sjarat-sjarat 

Tjara melamar : 
Surat permohonan harus ditulis sendirj (tidak ditik) dan disampaikan kepada : 

Kepala Dinas Penerimaan dan Pengerahan Tenaga Direktorat Adjudan 

Djenderal (D.P.P.T. DIRAD), djalan Borneo 14 Bandung. 

Dengan disertai : 

1. Riwajat hidup lengkwp rangkap 2. 
2. Salinan idjazah rangkp 2. 
3. Keterangan - keterangan seperti termaksud dalam 4d. III masing? rangkap 2. 
Ih. 2 (dua) pasfoto. 

Surat-surat permohonan jang tidak memenuhi sjarat-sjarat tersebut, tidak akan di- 
perhatikan. 
Bagi pe'amar jang dapat diterima, akan mendapat panggilan (tidak usah datang 

sebelum ada pangszilan). 

Semua ongkos-ongkos beaja panggilan, ditanggung oleh Negara sesuai dengan per- 
aturan-peraturan jang berlaku. 
Pendaftaran ditutup pada tanggal 15 Februari 1957 (stempel-post setempat). 

Surat menjurat mengenai pertanjaan dan lain sebagainja pada pengumuman ini, 
sama sekalj tidak diadakan. 

Bandung, tgl, 10 Januari 1957. 

Pd. ADJUDAN DJENDERAL ANGKATAN DARAT 

R. S. GONDODIPOERO 
Let, Kol. NRP, 15433, 

Berkelakuan baik (Surat keterangan dari Pamong-Pradja /Wedana atau Polisi). 

Harus lulus dari udjian badan dan Psychotest, jang akan diselenggarakan oleh 

Sanggup ditempatkan diseluruh wilajah Indonesia (Surat pernjataan). — 
Bagi pelamar jang bekerdja pada suatu Instantie, diharuskan minta idzin /ke- 

Pelamar jang masih mendjadi tanggungan orang tua/wali, harus dengan idzin 

tertulis dari orang tua /wali, untuk masuk dalam Angkatan Perang. 
Tjalon-tjalon jang memenuhi sjarat-sjarat pada ad. III 1 s/d 10, 21! 
latihan dasar Infanterie jang diselenggarakan oleh Inspektur Djenderat Pendidikan 

chusus theori /praktijk jang diselenggarakan 

bersedia 

ngani Ikatan Dinas, untuk sedikit-dikitnja 5 tahun terhitung mulaj tanggal selesai- 

nja dalam pendidikan dan sanggup mengutjapkan sumpah /djandji Pradjurit, 

lebih kurang 1 tahun, 

Setelah lulus dari latihan dasar Infanterie dan pendidiKan chusus D.P1.A.D. tjalon- 
i iberi kat permulaan Sersan Major dengan gadji pokok Rp, 343,— tjalon akan diberi pangkat p an J h tundjangan-tundjangan jane 

kat Pembantu Letnan I, dgn. 

ii £ Fb ”884— (delapan ratus delapan Puluh empat rupiah). 
Pe Penak Ta an Man POS MEA tk bat. au Kan 
patan untuk mendjadi Perwira dengan melalui sekolah tjalon Perwira. 

. 

harus mengikuti 

oleh 

menanda-ta- 

serta 
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HALAMAN 4 

    

    

   

  

INGIN LULUS ???? 
Waktu udjian-masuk Sekolah Landjutan Tingkat Pertama. 
(S.M,P. — S.G.B. — S.T. — $.K.P, — S.M.E.P.) telah men- 
datang didepan. pintu. 

UNTUK MENJIAPKAN DIRI PAKAILAH : 

KITAB LATIHAN UDJIAN SERIE AUGUST su- 
NARIO JANG TERDIRI DARI LIMA BUAH KITAB 
(BAHASA — BERHITUNG — SEDJARAH — BUMI 

— HAJAT) 
Telah beredar. mulai th. 1948 dan bertahan sampai seka- 
rang berkat kepraktisannja jang mendjamin. 

    

BUKTIKANLAH !!!!1 
TERSEDIA DISEMUA TOKO BUKU. 

| SSESLSLSLSSSSSSSLSLLSSSSSSSSSSSESSESSS 

  

PENDJUALAN LELANG 
Pada harj : 

RABU tanggal 23 DJANUARI 1957 djam 10 pagi, 
dihalaman Kantor Lelang Dj. Reksobajan Jogjakarta, dan 

dengan perantarsan KANTOR LELANG NEGERI Jogja- 

karta, akan diadakan perlengkapan didepan umum : 

Rupa-rupa Barang Perhiasan 
Emas/ Berlian. 

Para peminat dipersilahkan datang ditempat dan pada 
waktu jang sudah ditentukan diatas. 

BC. 
  

PIL SPECIAL 
Untuk laki2 jang tidak ada tenaga, djika- 

lau makan ini pil dapat tenaga baru: Tam- 
bah darah dan sumsum dan kuatkan semua 

urat2. Bikin nafsu bekerdja lebih besar 
dan baik seka'i untuk orang jang malas 
bekerdja. Bikin badan gemuk dan kuat 

luar biasa, baik untuk laki2 jang suka berolah raga. Ke- 

kuatan dari masa muda bisa dapat kembali djika makan 
ini pil. Harga Rp. 35,—. 

KAMINIA TONIC HAIR OIL 
Obat kriting rambut. 

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

Harga Rp. 85,— 

KAMINIA FACE CREAM 
Utk. menghilangkan noda2 dimuka Kulit 
mendjadi kelihatan sangat tjantik dan muda 
djika pakai ini Salp kekeringan kulit 

  

lain tempat, djuga sembuhkan djerawat dan 
lain penjakit kulit. Bisa dipakai untuk be- 
pergian dengan pakai bedak. 

  

  
Harga Rp. 35,— 

PIL WASIR ISTIMEWA 
Utk. berhentikan keluar darah lantaran sakit Wasir baikan sn dan Ta atau keras buang air. Djika'au ini pil imakan sama dengan pakai Sal Wasirnj i $ 
Kaban an tan p sirnja bisa lekas 

Harga Rp. 35,— 
SALP WASIR ISTIMEWA 

Untuk bikin ketjil wasir 

   

hilang dan wiru2, (rimpel) didekat mata dan j 

KAP: 
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Tambah ongkos kirim 154. 

Se AA Ia AA aa an an Naa aa Aam 

ASTHMACURE 

.kodjan, Semarang. 
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Harga Rp. 35,— 
Obat2 dapat dikirim, sesudah terima uang dengan PAS 

Pusat Pendjual : 

TABIB MAWN 
DJAKARTA : Dji. Raya Djatinegar , BANDUNG : DjL Tambiong ngk ang k Djuga dapat dibeli disemua toko2 Obat diseluruh Indonesia 
Agen-agen : 
JOGJAKARTA : Toko Solo Sosrowidjajan No. 5 

Obat Eng Tay Ho Patjinan 58, Toko $ 
Obat Eng Njan Ho Patjinan 75, Toko 
Tek An Tung Patjinan 81, Warung Muljo 
Djl. Judonegaran 17, Toko Junior Djl. 
Malioboro 98. 

Toko 

OL o . Zindabad House Nonon N 5 7 
s 

gan Oo 
MAGELANG : Toko Oba Hok A Dj Ray 114, n 1 a 

: Toko Obat Shanghai & Singapore Pasar 
Djohar, Toko Obat A.A, Gang Pinggir 9.   

SA nm AM ML Ls 

CGONOCIDAL 
Untuk menjen,juhkan penjakit kotor jang sudah lama atau baru. Penjakit ini didjadikan oleh baksil2 namanja Gono- kokan Jang jekas suka menjerang sei-sej dan kalendjar2 menimbulkan lain rupa? penjakit seperti Entjok dan sakit tulang2, djantung berdebar? dan kotor darahnja. Maka ke- 
lemahan umum terdjadi, GONOCIDAL ditanggung sembuh- 
kan penjakit ini segera dan basmikan kutuh2. 

Harga 4 Rp. 20,— 
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Untuk sembuhkan penjakit dari pipa2 angin dan paru2 se- 
perti Bengek, Batuk keririg /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 jang sasxm kotoran .... Rp. 20,— 
SEXANOL Untuk laki? jang lemah badan .......  20,— 
APHRODIN Untuk obat luar ......... Ma v00 LO, — 
CLEANSING CREAM Untuk bersihkan paras 
muka dan hilangkan make-up ................ MEP an ». 10,— 
SPROSSEN - CREME Untuk hilangkan tanda? 
hitam merah atau kuning dimuka atau dilain 
bagian badan Li... IA bada bah Ra PA ». 10,— 
DC CREAM Untuk kekolotan, panu2 dan kukul ,, 18,— 
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 w.rcaganacasne, #hasdonesnsaneenoeuasonsanadhnan ah Dia 

DC PHARMA LID. 
BANDUNG -—— DJAKARTA, 

Agen? di Djawa Tengah : 

Toko Obat Tek An Tong, Toko Pakistan Tugu Kulon 46B, 
Eng Tay Ho, dan Eng Njan Hoo, Petjinan : R.O. Karuhun 
Malioboro, Jogjakarta, Toko obat Hok An Dj. Raya Mage- 
lang, Toko obat Junon Dji, Slamet Ryadi 162 Timuran, 
Sport & Watch Store, muka pasar Slompretan Solo. Toko 
obat Eng Tay Ho, Eng Djien Ho dan Tek Sing Tong Pe- 
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