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Pe aa    

undingkan' 
UMUMKAN SEGERA KON- 

SEPSI PRESIDEN 
Usul interpelasi Parlemen. 

Tanggal 22 Djanuari telah di 
madjukan sebuah usul interpe- 
lasi pokoknja meminta kepada 
pemerintah agar segera mem- 

berikan kete:angan kepada par- | 
lemen mengenai konsepsi Pre- 
siden. Usul interpelasi tersebut 

dimadjukan 5 anggota, jaitu 
Sutomo (PRI), Anshari (Ma- 

sjumi), Ide Garnida (PRIM), 
Mohd. Basah (PPPRI) dan Da- 
eng Ardiwinata. (IPKI). - RD. 

  

N.U. SIDANG HARI INI, 

  

Dalam pada itu Masjumi hari 
ini djuza akan adakan sidang 
DP pleno dan sore nanti akan 
diadakan sidang fraksi2 Masju- 
mi dalam Parlemen. 

Sementara itu P.S.LI. menu- 
rut Harsono Tjokroaminoto, Ke- 
mis besok akan adakan sidang- 
nja djuga untuk membahas ke- 
terangan pemerintah jang di- 
utjapkan PM Al dan setelah 
itu akan ditentukan sikap ter- 
achir mengenai kedudikan PSII 

AHLI2 AMERIKA DIBAN- 
TUKAN PABRIK SEMEN 

GRESIK 
Menurut International Coo- 

peration Administration (ICA). 
Amerika Serikat telah berikan 
bantuan $.600.000 pada Indone- 
sia untuk melatih teknisi2 Indo 
nesia jang akn bekerdja pada 

pabrik Semen Gresik (Suraba- 
ja), jang tidak lama lagi akan 
selesai dibangun. 

Pabrik semen tersebut seta- | dalam kabinet. “| 

hunnja akan memprodusir 250 Selandjutnja dapat dikabar- | 

ribu ton semen, ongkos pemba- | kan, Partai Katolik telah me- 
nentukan sikapnja, jaknj 
mempertahankan kelangsungan 
kabinet atau bubar bersama2. 

Sedang Parkindo masih me- 
nantikan sidang DP-nja nanti 
tanggal 26 Djanuarj jang akan 
datang. “ 

Seterusnja dapat dikabarkan, 
dalam pertanjaan jang ditanda 
tangani ketua umum Gerakan 
Pemuda Ansor dinjatakan, or- 
yanisasi ini dalam rapatnja 21 
Djanuari jang lalu mengambil 
kesimpulan, bubarnja “ kabinet 

ngunannja meliputi $.17 djuta, 

dan $.14 djuta diantaranja ber- 
asal dari pindjaman Eximbank. 

'16 Tenaga ahli Amerik  Se- 
rikat akan dikirim ke Indone- 
sia untuk mengadakan latihan2, 

Gan akan tinggal di Indonesia 
selama 18 bulan. Mereka ili 
akan melatih tenaga2 Indone- 
sia dalam hal teknik dan mana- 
gement p-brik semen Gresik. 

Diantara 16 ahli itu terdapat 

ahli2 kimia insinjur2, ahli2 pe- 
nata usaha berpengalaman da-   
  

  

lam perusahaan semen. — Ant. | sekarang tidak dapat dipertang- 

: Tengah Wilajah Djawa- Ienga:! 
na an Na aa Naa 5 ' 

5 “0 @ypatjara penjerahan Surat 

MAGELANG Eau racaniar tab. disaksikan 

PENGADJIAN OLEH AMONG | anggautu2 DPDP Kab. Karanga 
Tang MITRO | njar, Djapen Kab. instansi? pe 

igedung pertemuan G. Gre- | kerintah setempat dan Aljun 5 Magelang oleh perkumpul- | Inspektur Pendidikan Masjara 
an Among Mitro akan dimulai | kat Propinsi Djawa-tengah Mar 

Presiden Panggil N. 

SIKAP TENTANG KABINET 
—. REBO SORE INI DEWAN PARTAI N.U. AKAN ADA- 
KAN RAPAT PLENO UNTUK MENENTUKAN 
MENGENAI KETERANGAN PEMERINTAH JANG DIUTJAP 
KAN PM ALI SENEN MALAM JANG LALU. RAPAT PLENG 
TERSEBUT MEMPUNJAI KEKUASAAN TERTINGGI SE- 
SUDAH KONGRES DAN AKAN 
ANGGAUTA DEWAN PARTAI, 
INDONESIA DAN ANGGAUTA FRAKSI2 DLM, PARLEMEN, 

akan . 

HARIAN 

Asa Me 

Dan P.S.LI. 
IKonsepsinja 

    

Partai2 sibuk adakan rapat dewan pimpinan masing2 
  P.S.LI. BESOK TENTUKAN - — 

PERTEMUAN BUKIT- 
TINGGI 24 DJANUARI 

Djambi belum datang. 
Pertemuan Bukittinggi sudah 

pasti akan dilangsungkan tgl. 
24/1-1957 dan akan dipimpin 
KSAD, demikian Overste Bar- 
lan Panglima TT. II. 

Sebagaimana telah dikabar- 
kan pertemuan inj akan dihadiri 

SIKAPNJA 

DIHADLIRI 
KONSUL2 

— SELURUH 
DISELURUH 

gungdjawabkan karena dapat Pd. Paneli r an 3 glima TT.I dan II, Ko- 

menimbulkan vakuum dalam pe | mandan Resimen Infanteri T, III 
merintahan. t : ' 

dan IV, sebagai pertemuan pen- 

dahuluan dari konfe-ensi Ka- 
mandan2 Resimen seluruh Su- 
matera jang akan dijaksanakan 
dalam waktu jang dekat di Pa- 

lembang, — Ant. 

Arudji dan Idham Chaljd 

kundjungi Presiden, 
Dapat dikabarkan 

umum P.S.LI. Arudji Kartawi- 
nata kemarin telah diterima 
oleh Presiden Sukarno diistana 

ketua 

DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT KEDAULATAN RAK 

UMUM 

PERTEMUAN PEMURA? 

TAPANULI | 

| Di Djakarta, 

| rapanuti Gi Djakarta jang ber- 
| Jangsung Minggu ' malam dari 
| diam 20.00 sampai Senin pagi: 
djam 05.30, telah mengambil 
keputusan? a.l. mengadakan 
persatuan jang erat dari masja- 
rakat Tapanuli disegala lapang- 
an dan disemua tempat di Indo- 
nesia berdasa'kan adat, meng- 
usahakan  terlaksananja pem 
bangunan segera di Tapanuli dan 
mengenai pembentukan propinsi 
Sumatera Timur jang be'arii 

pemetjahan propinsi Sumatera 
Utara, akan dibitjarakan jekih 
landjut setjepat mungkin. 

Rapat Minggu malam itu al. 
Gihadi'i Djenderal Major Sima- 
tupang, Abdul Hakim, Prof. Mr 

Dr Todung Gunung Mulia, Sutan 

Guru Sinomba, Mr Basjarudin 
Nasution, Ir Tarip Harahap, 
Aminuddin Lubis, Mr A.M. Tam 
bunan, M. Hutasoit, Mr Rufinus 

Lumbantobing, Ir Debataradja, 
Mr, Eikana Tobing dan S. Pan- 
djaitan. — Ant. 

  
  

Merdeka. Kundjungan  Arudji 
tersebut adalah atas undangan 
Presiden sendiri. 

Dalam keterangannja kepada. 
| pers Arudjj menjatakan, dalam 
| pertemuannja dengan Presiden 

itu telah dibitjarakan soaj kon- 
sepsi Presiden dan kabinet. 

Djuga ketua umum pengurus 

besar NU Idham Chalid dan ke- 
tua pertama Abd. Wahab djuga 
mengundjungi Presiden. 

Menurut keteran,an tokoh2 
NU tersebut djuga atas pang- 

gilan Presiden dan telah dibi- 
tjarakan djuga sekitar konsepsi 

Presiden. — RD. — Ant. 

  MENTERI Penerangan Sudi- 
“ bjo menerangkan, dalam rangka 
| usaha kabinet untuk laksanakan 
| programnja tidak hanja terletak 
| pada usaha penjelesaian peristi- 
| ya di Sumatera sadja, melainkan 
| mengenai pelaksanaan keseluruh 
annja, Jang dimaksudkan dgn 

| segi keseluruhannja itu ialah tja 
| ra melaksanakan program 'kabi- 
net dalam hubungan dengan usa 
ha2 untuk perbaiki kekurangan: 

| jang ada pada pemerintah, 

  
  

N.U. SUMATERA TENGAH 
TIDAK MINTA TARIK 

Menteri? N.U. dari | 
kabinet. | 

Chatib Nurdin, anggota Ma- 
| djelis Konsul PBNU Sumatera. 
| Tengah sekarang berkundjung 
| di Djakarta, membantah keras 
kebenaran keterangan  Jazid 
Abidin dimuka tjoronj RRI Pa- 
dang bahwa NU Sumatera Te- 
ngah akan memutuskan hubu- 
ngannja dengan PBNU di Dja- 
Karta, apabila Menteri2 NU ti- 
dak mengundurkan  dirj dari 

Menteri berpendapat arti mem 

perbaiki kekurangan2 itu terle- 
| tak dalam usaha realisasi pro- 
| gram kabinet sekarang dengan 

| konsekwen. Hal ini menurut men 
| teri dapat dilak-anakan dengan 
' baik apabila tenaga2 terpendam 

| jang terdapat dalam masjarakat 
| diadjak dalam pemerintahan se- 
|karang sehingga mereka ikut 
| serta tanggung djawab kemudi- 
ukan negara, Menurut menteri.tes. 
naga2 tsb. tidak puniai tjatjad 
dim perdjoangannja. Dan tidak 

  

1 

3 

pengadjian sekali sebulan tiap2 

Minggu jang terachir-dalam bu- 

: lan jang berdjalan mulai dj. 9 

: hingga 11 pagi. 5 
Pengadjian tsb. akan dimulai 

harj Minggu terachir bulan Fe- 

» bruarj '57 jad. dengan guru Sdr. 
K.Mh. Asjhuri (Koordinator Aga 

ma Kares. Kedu). — (Kor). 

GURU DIPUKUL LUKA 

TA 
NA 

EN 
Ap 

Kabinet Ali-Idham sekarang. 

  

  

| disswore. — (Kor.). “Ant, | 
Fi OGIRI LIMA ORANG INDONESIA 
| WON DITAHAN DI PILIPINA INJEKSI BERAS 

| Achir2 ini Wonogiri telah me- | 
Lima orang warganegara  In- 

Gonesia tgl 20/1 telah ditang- 

| nerima injeksi beras dari JUBM | kap polisi bersendjata ditotz 

' sebanjak 76 ton, dan disalurkan | Gian, rropinsi Cottabato (Pili- 

pina Tengah). 

' Mereka dituduh memasuki wi- 

lajah Pilipina setjaa illegal. 

| — AFP-Ant. 

pelaksanaannja lewat Kooperasi 

| Pegawai 45 ton, Usaha Daerah 

| 45 ton dan Kooperasi Usaha Na- 

pernah gula djalankan politik ka 
pitulasi, Tenaga2 itu sekarang 

  

| terserak diseluruh kepulauan se | 
ja Pemerintah menggunakan ke | hingga mudah sekali mereka itu 

dipisahkan satu sama lain dan 
mudah pula mereka  mendjadi 
umpan bagi golongan2 kontra re 
volusioner. Pendek mereka ini 
didjadikan landasan olehnja. 

| Selandjutnja menteri mene- 
|rangkan supaja dalam usaha 
' memperbaiki kabinet harus di- 
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4 1453 Orang lelaki dan perem 

BERAT jig 
! sional 16 ton. 2 

Fihak Polisi adakan | pengjuatan beras di Wonogiri) 

pengusutan. | ditentukan dengan harga Rp. | 
Seorang guru Sekolah Mene- 

ngah di Magelang, Sdr. Idk. ka- : 
rena mendapat luka2 agak berat 

dikepala, tangan kanan dan kaki 
telah diangkut ke R.S.U. Mage- | 

2,85 per kilo, dan tjara pembagi | 

an Giatur oleh fihak Pamong 

Pradja setempat. Sh 

Dengan keluarnja beras injek 

si ini, dapat menurunkan harga   lang akibat pukulan2 jang dila- | 3 ag, Eta 

katis 4 gwang pemuda dengan | pasaran diluar. — (Kor) 
Lepotong besi. 5 

Menurut keterangan fihak Ke- KEBUMEN : Ta 

polisian di Magelang, peristiwa | UPATJAKA INLAR PEGAW 

pemukulan itu terdjadi didekat DJAPEN 

Di Kebumen telah diadakan 

| upatjara dimana para pegawai 

seorang pemudda  tetangganja | Djapen Kab. Kebumen dengan 

bernama S. beserta adiknja. La- | tuntunan Kepala Djawatannja 

poran jang disampaikan S. me- | bersama - sama mengutjapkar 

njatakan, pemukulan itu dilaku- | djandji jang termuat dalam Pia- 

rumah Sdr, Idk, tsb. tengah ma- 
lam beberapa hari jl., dilakukan 

kan, karena Idk. telah meru- ' gam Penerangan, jang isinja : 

sak /mentjuri tanaman ketela | 1. Setia kepada tjita2 Proklama- 
milik S. si 17 Agustus 1945. 2. Dengan 

: 0. | segala keichlasan hati melaksa- 
Sebaliknja pada fihak Polisi, | rakan Pantja Bakti Penerangan 

“Idk. tegaskan tidak mungkin ia | Triprasetya dan Sila Kehormat- 

berbuat mentjurj atau merusak | an Djuru Penerang. 3 Memeli- 
tanaman tetangganja dengan | hara keutuhan dan kerukunan 
keterangan bahwa laporan fihak | segenap warga Penerangan, 
pemukul adalah dibuat2. Idk, te- | : 5 | — (Kor). an 
gaskan, ia tengah malam itu ka- | : 1 

i ik cu E is | rena hendak gunakan slokan jg h WONOSOBO 
mengalir dipekarangannja,, telak 
membuka bendungan slokan 'ig | 
terdapat dilain tempat didekat | 
rumahnja, agar airnja dapat me ' 
ngalir. Setelah itu waktu hendax 

DJATAH TRANSMIGRASI 

TAHUN INI 10.000 SOMAH 

Menurut Djawatan Transmi- 

grasi djatah transmigrasi umum 

pulang, ditjegat oleh 2 pemuda untuk tahun 1957 ditentukan 

itu dan mendapat pukulan dgn ' 10.000 kepala keluarga, jang 

sepotong basi. Slokan ini mem- @Kan dikirimkan ke Sumatera 

punjai 2 persimpangan, ketjuali | Selatan “000, Sumatera Tengah 

  

TJOKROSISWORO : MENURUT. SUDARI9 
  

orang2 jan 

DALAM tjeramahnja di Se- 
marang di-elenggarakan Lem- 
baga Penjebar Faham Demo- 
krasi, Sudarjo Tjokrosisworo 
mengupas soal kepartaian di Irn- 

Gonesia dimasa jang lampau dan 
dimasa sekarang. Ia katakan, 
bilamana proses kekatjauan da- 

jenak kepartaian jang ada seka- 
rang ini dibiarkan begitu sadja, 

maka akibat2nja mudah meru- 
pakan hal2 jang merugikan ne- 
gara dan bangsa. Menurut pen- 
Gapatnja, kematangan politik di 
Indonesia ini baru akan terlihat 

| Rasa kedaerahan' didengung2kan 
g ketiewa! 

SEBAB TAK DAPAT KEDUDUKAN 
tjewa karena tidak mendapat 
kedudukan jang dibajang-bajang 

"mM. 

Demikian Sudarjo Tjokrosis- 
Woro, — Ant, 

214 TH KARENA SEKOLAH 
CHAJAL” 

Hakim Mr Wurjanto dari Pe- 
ngadilan Negeri Semarang telah 
mendjatuhkan hukuman 2 tahun 

3 bulan pada terdakwa Sukono, 
djurutulis-kepala Kantor P.P.& 

Harus berani self koreksi 
TENAGA TERPENDAM MASIH FANJAK 

ingat tenaga2 itu dan harus be- 

  
ranj self koreksi — Ant. 

XERAKSI2 DALAM D.P.R. 
HENDAKI ADANJA PE- 
(IMANDANGAN UMUM 

Atas keterangan peme- 
rintah. 

Pada umumnja ketua? f aksi 
dalam parlemen atau pimpman2 
partai menjatakan pe lunja ada 
pemandangan umum mengenai 
keterangan pemerintah malam 

Selasa jl. dan tidak menjetudju: 
pendapat Arudji 
jang menghendaki 
diadakan pe debatan 
keterangan pemerintah itu. Me- 
nurut saran Arudji penilaian ter 

hadap keterangan pemerintah 
itu tjukup dinjatakan dengan 
memberikan votum kepertjaja 
an Kn pemerintah atau me- 

nolaknja..— Ant 
Sa ban, ba 2 "3 

SOBSI: DAN TUNDJANGAN 
HARI RAJA 1957 

Dalam pernjataannja Dewan 
Nasional Sobsi mendesak supa- 

kuasaannja terhadap madjikan2 
perusahaaan2  partikelir, agar 

kepada kaum buruh dapzt dibe 
rikan tundjangan hari raja pa- 
ling sedikit Rp. 100,—. 

Selandjutnja mengenai keten- 
tuan Pemerintah untuk membe- 

rikan tundjangan hari raja ta 

hun 1957 minimum Rp. 100,— 
untuk jang belum kawin dan 
maksimum Rp. 200,— untuk jg 
sudah kawin, DN-Sobsi menjata 
kan, peraturan itu mengandung 

satu kekurangan besar, karena 

didalamnja tidak ditentukan, pe 
kerdja2 Pemerintah berhak «tas 
tundjangan hari raja. Berdasar- 

kan itu didesaknja pula supaja 
Pemerintah djuga memberikan 
tundjangan hari raja kepada pe 
kerdja2 tersebut. — Ant. 

  

  

SEMINAR KEPANDUAN 
DIMULAI 
Dikundjungi Pandu 
Agung Hamengku 
Buwono. 

Tanggal 22 Djanuari di Tugu, 

dekat Bogor ,dibuka sidang per- 
tama seminar kepanduan di- 
hadiri utusan2 - organisasi ke- 

panduan tingkat kwartir Besar 

dari selu:uh Indonesia. 
- Seminar kepanduan tsb, baru 

Rapat pemuka2 masjarakat 

  

    

JAT (ANGGOTA S.P.S.) 

AN BARU 

LAIN 

taktik2 komunisme. 

Berbitjara kepada rakjat Ame 
rika didepan televisi, dia me- 

ngatakan: ,,Kita menjatakan 
harapan dan kepertjajaan kita, 
bahwa kita darat membantu 
memulihkan kembali keutuhan 
dunia jang terpetjah belah ini. 
Mudah2an beban2 ketakutan 
dan pe sendjataan dapat diam- 
bil dari bahu ummat manusia”. 

Sebagian besar dari pidato 
Eisenhower itu mengena: situ- 
asi dunia dan hanja sangat se- 
dikit jang mengenai urusan2 da 
lam negeri. 

»Dari gu un2 di Afrika Utara 
sampai di pulau2 YVasifik jang 
mempunjai 1/3 penduduk dunia 
telah dimulai perdjuangan, ber- 
sedjarah bagi kekebasan baru. 
kebebasan dari kenelaratan jg 
me adjalela disemta benua”. 

Sementara orang jang men- 
djadi melarat karena perang dus 
nia kedua mentjari rerbaikan 
hidup di E-opa Tengah. Djer- 
man masih tetap terpetjah men 

Gjadi dua bagian jang menjedih 
kan, Demikian pula seluruh be- 
nua Eropa terbagi dua, dan dju-   ga seluruh dunia. Kekuatan jang 

menentukan adalah komurisme 
'internasionsl dan kekuatan ini- 

Kartawinata | 
agar tidak | 

tentang | 

Jzh jang menguassinja'”. 

.faksud dan tudjuan dari ke 
kustan ini adalah djslas dalam 

p akteknja. - Mereka berusaha 

tuntuk menghalang-halangi nz- 
sib dari mereka jang diperbu- 

dak untuk selama-lamanja. Me- 
reka berusaha untuk merusak 
ikatan? jang mempersatuzan ne 

ge & “bebas, dapumereka- ber- 
usaha untuk mer duduki, meng- 

WAKTU Presiden Eisenhaower disumpah 
kepala negara Amerika Serikat kedua kalinja didalam pidato- 
nja dia mengatakan, bahwa dia akan 
perpetjahan jang terdapat didunia ini 

  

HIDANGAN 
BERALIRAN PENDIDIKAN 

POPULER UNTUK 

SEKELUARGA 

  

TH. KE. XII — No. 92 Jau 
2. 

— TJARI KEBEBASAN & ATASI KEMELARATAN 
— A.S. HORMATI RAKJAT SOVJET & BANGSA? 

untuk mendjabat 

mengutuhkan kembali 

jang disebabkan karena 

nangan jang lebih besar dari 

hatsil pekerdjaan mereka jang 
berat, karena djika semuanja 

itu tertjapai, maka akan lebih 
pasti datangnja suatu hari, di- 
mana :akjat kita setjara bebas 

bertemu dalam suasana persa- 

habatan”. 

Mengenai bangsa? lain. 
Presiden Eisenhower mendja- 

min kepada semua bangsa? lam 

nja, bahwa dalam kerdja sama 

dengan mereka Amerika Se ikat 

sepenuhnja akan menghormati 
kedaulatan dan kemerdekaan 

mereka. Dia katakan: , Kita 
akan bersahabat dengan semua 
bangsa jang sudah dan jang 
akan bebas. Demikian pula ti- 
dak lebih kurang kita meng- 

ho.mati kemerdekaan mereka, 

dan djika merek, dalam wak- 

tu membutuhkan atau dalam 
keadaan kahaja, minta ban- 

tuan kita, mereka dengan 
hormat akan menerimanja ka- 
rena kita tidak akan member: 
kemerdekaan mereka, ataupun 

akan wmendjual kemerdekaan 

kita sendi i.” 
Kedaulatan sekali-kali tidak 

akan (Jbertukarkan antara 

orang2 'ang bebas. Kami tidak 
akan minta, agar mereka me- 

ngadakan persekutuan milite 

dengan kimi, dan djuga tidak 

IKE & SITUASI DUNIA: 

Dunia Petjah Karena Taktik Komunisme 
Amerika Serikat usaha mengutuhkan kembali 

— 1/3 PENDUDUK DUNIA MULAI PERDJUANG- minta, agar meniru masjarakat 
kami, dan mereka akan menda- 
rat sambutan jang hangat dari 

| kami, djika mereka mengga- 
bungkan di:j dalam rangka ke- 

bebasan”. Demikian Diser hower. 
— UP. 

  

HUKUMAN MArI GANTUNG 
DIDEPAN UMUM 

Jang pertama dalam 
sedjarah Jordania, 

Pengadilan militer Jordania te 
lah mendjatuhkan hukuman ma 
ti atas diri seorang bekas ang- 

gauta tentara Jordania dengan 
tuduhan mendjadi mata2 untuk 

Israel, 
Pelaksanaan hukuman mati 

itu dilangsungkan pada hari Sab 

tu kemarin dengan menggan- 
tungnja didjalan raja dikota 
Amman, Pelaksanaan hukuman 

mati didepan umum ini merupa- 
kan jang pertama2 dalam sedja- 

rah Jordania. 
Permintaan terachir jang di- 

adjukan oleh anggauta tentara 
| “ang bernama Mohammad Az- 
har (berusia 30 tahuu) itu ada- 
lah ,,sebatang rokok dan mene- 

mui kemenakan perempuannja”. 

  
  

— Rtr. 

SERBUAN APRA DI- 
PERINGATI 

Bung Karno akan beri 

wedjangar' 
Presiden Sukarno telah me- 

njanggupi untuk menghadiri dan 
berpidato pada Rapat Raksasa 
Merah-Putih dilangsungkan tg. 
27 jad. di Bandung. Rapat itu di 
selenggarakan oleh suatu Pani- 
tia Merah-Putih Anti Gerakan 
Subversif Asing jang telah diben 
tuk atas usaha Kongres Rakjat 
Djawa Barat untuk memper- 

ingati harj tanggal 23 Dianuari, 
| jaitu hari serbuan APRA (Wes- 

| terling) ke Bandung, — Ant. 

  
  

Penduduk Cyprus—Turki dan Cyprus — 
Junani Bentrok 

- LARANGAN KELUAR RUMAH UNTUK 
KOTA hisap untuk ke-wntingan mere- 

ka sendiri, negeri mereka jang 
lebih besar” - Lemikian kata | 
Eisenhower. : 

Selandjutnja lia menambah- | 
kan: ,,Budapest itini bukan lagi | 
nama dari suatu kota, akan te- 
tapi suatu simbco! bau jg ber- | 
sinar tjita2 man isia jang meng- | 

inginkan kebebasan Kita lihat | 

Gunia jang digontjangkan ini, 
dan kita wmenjatakan tudjuan 

kita jong kuat dan jang telah 

  
duk orang? Cyprus - Turki 

itu. 

Berkenaan dengan terdjadinja 

bentrokan2 itu maka polisi Ing- 
geris disana mengumumkan ber | 

kita tentukan - pembangunan 

perdamaian dengan keadilan Gi 

lakunja larangan keluar rumah 
dengan melalui pengeras2 suara 
di bagian2 kota jang masing2 di 

dunia, dimana hukum moraa' 

berlaku. Pembangunan perda- 

maian sematjam itu adalah tu- 

djuan jang berani dan chidmat. 
Untuk menjatakan ini adalah 

Turki dan Cyprus- Junani. Se- 

landjutnja polisi Inggeris dju- 

ga 
orang2 “nggeri: agar meninggal ' 

mudah, tetapi untuk mengabdi- kan bar'in kota lama tempai 
nj:, maka itu akan mendjadi terdjadinja bentrokan2 itu dgn 
berat”. | segera, 

Mengenai rukjat Sovjet. | 

Berbitjara tentang rakjat So- | 
vjet dia katakan, buhwa Ameri- ! 

ka Serikat menghormati aspi- | 
rasi da'i rakjat jang ditawan 
dan jang meaginginkan kebe- 

basan dan djuga menghormasi 

rakjat Sovjet. Kita utjapkan se 

lamat kesada mereka dalam tun 

tutan mereka akan kebebasan 

intelectuil jang lebih besar, ke- 

amanan jang lebih baik, kese- 

SEKITAR RAZZIA DI DJAKARTA-RAYA : 

L-poran tak resmi mengata- 
kan bahwa bentrokan2 tersebut 

an kota jang pertama2 penuh d: 

an dengan bagian kota lainnja 
jang ditempati oleh orang2 Cy- 
prus- Turki. Hanja kawat ber- 

| duri jang memisahkan kedua ba 
gian kota itu: 

Peladjar2 Cyprus - Turki ba- 
  

  

tinggali oleh penduduk Cyprus - : 

memperingatkan penduduk ! 

terdjadi di Rvos Cassianos, bagi- | 

tempati oleh orang2 Cyprus - Ju- : 
nani. Bagian kota tsb. berbatas- | 

K. Propinsi Djawa Tengah ka- 
rena dipersalahkan telah mela 
kukan pemalsu:n dan penipuan 

jang merugikan negara Rp. 197. 
3817, —, 

Seorang pelajan salah suatu 
hotel di Tegaj Djanadi, jang da 

lam perkara ini dipersalahkan 
mendjadi pembantunja dikena 
kan hukuman 10 bulan pendja- 
ra. Keduanja menerima keputu 
san tadi. 
Sebagaimana dikabarkan ter- 

dakwa Sukono atas andjuran 

sesudah diadakan pemilihan 
umum ketiga kalinja. 

Mengenai motif orang masux 
partai ia katakan, dalam tahun2 
1945 — 1948, djika seseorang 
memasuki sesuatu partai, maka 

maksudnja ialah untuk turut 
berusaha mengenjahkan penga- 
ruh Belanda dan mengabdikan 
kemerdekaan Indonesia, Tetapi 

menurut Sudarjo, belakangan 
tidak sedikit orang jang mema- 
suki partai dengan tudjuan uta- 

s i 17 nana | 200, Kalimantan 2300 dann Sula- Ag 2 | 1 1 ran 
aga Ms Sa ana | Wesi 600. Mereka itu diambilkan | Ma supaja mendapat kedudukan | seorang jung djuga mendjadi 

Pan "AANENI PAmUs | dari Djawa Barat 1900, Djaws |. aeendt bengalkhi tua | terdaikwa, telah dan membuat 
Lu : | genai banjaknja partai2 | sirat2 palsu dengan maksud un : Mn Ga i 395 
Fihak Polisi kini terus menga | Tengah 3400, Djawa Timur 3399, 

dakan pengusutan mengenai Lp. | Daerah Istimewa Jogjakarta 890 
dua laporan jang bertentangan ' dan Bali 505. Menurut djatah un 

itu — (Kor). | tuk Djawa Tengah, perintjiannja 

' | sbb. » dari Semarang 250, en 
/ kart. 5, Kedu 165, 

KARANGANJAR 200, Surakarta 195, edu 

Banjumas 815 dan Pekalongan 
575 kepala keluarga. Objek2 jg 
ditudju disekitar Metro, Beli- 
tang, Tugumuljo, Bengkulu, Si- 

.djundjung, Balikpapan, Marta- 
pura, Pontianak, Brangas dan 
Poso, : 

PENDUDUK DJATISRONO 
TERBERANTAS BUTA 

HURUFNJA k 
Kepala Inspeksi Pendidikan 

Masjarakat Kab. Karanganjir 
telah memberikan surat peng- 
hargaan kepada. penduduk Kl, 
Djatijoso jang berhasil membe- 
rantas buta huruf. 

Kepastian tergantung 
Anggaran Belandja. 

'Didjelaskan ketentuan djatah 
diatas didasarkan pada perkera- 
bangan sosial-ekonomi dan fac- 
tor2 lainnja didaerah sendiri. 
Untuk tjalon2 dari daerah jang 

terserang bentjana alam, honger 
oedeem dan dari daerah katjau 

akan diusahakan agar pembe- 
rangkatannja mendapat priori- 
teit, Dikemukakan pula, kepasti- 
an lari djatah ini semua masih 
dapat dirobah karena itu tergan 
tung dari anggaran-belandja pe- 
merintah, — (Kor), - 

pun umur 13 tahun sampai 
45 tahun dari 2354 penduduk se 
luruhnja telah dapat membatja 
dan menulis. Pemberantasan bu 
ta huruf ini dimulai sedjak ta 
hun 1950. Menurut rentjana 
akan diselesaikan dalam djang- 
.Ka waktu 5 tahun, akan tetapi 
ternjata baru dapat diselesai- 

“kan achir ahun 1956, jaitu sela 
ma 7 tahun atau rata2 dalam 
setahunnja 200 orang jang ter 
berantas buta hurufnja,   

ia katakan, djumlah partai jang 
banjak itu pasti melambatkan 

djaiannja pemerintahan dan ke- 
madjuan, Di Indonesia terdapat 

tuk ,,menggaruk” uang subsidi 
.bagi sesuatu Sekolah Rakjat jg 
sebenarnja tidak ada. — Ant. 

(untuk pertama kalinja diadakan 
di Indonesia. 

Pandu Agung Sultan Hameng- 
ku Buwono dalam kata pembu- 

kaannja menguraikan maksud 
diadakannja seminar kepanduan 

itu. Dikatakan, semina" tidak 

bermaksud mengambil keputus- 

an-keputusan tetapi hanja un- 

tuk mengimbi! kesimpulan me- 

ngenai pekerdjaan2 jang diha- 

dapi organisasi2 kepanduan di 

Indonesia. 
Turut memberikan kata sam- 

butan Menteri PP dan K Sarino 

al. mengharaskan supaja Se- 

minar kepanduan itu dapat men 

| fjapai suatu hatsil jang berguna 

bagi organisasi kepanduan .dan 

i masjarakat. — RD. 

  
  

58 partai, diantaranja tidak ku- 
rang dari 14 buah jang nasional 
dan terang berdasarkan Pant!a 
Sila, Sebagai tjonton bahajania 
kebanjakan partai itu ja kemu- 
kakan tjontoh Nederland, keti- | 
ka dalam tahun 1940 diserbu 
Djerman. Ketika itu dinegeri 

“tsb, terdapat 43 partai, 

“Menjederhanakan partai2 di- 
katakannja tidak mudah, tetapi 
Sudarjo mengandjurkan, supaja 
rakjat tidak gelisah karenanja. 
Dalam rangka demokrasi, dalam 
pemilihan2 umum, partai2 jang 
tidak kuat akan tergentjet dan 
achirnja mati sendiri setjara 
,geruisloos”, 

Pembitjara katakan, bahwa 
tidak benar di Indonesia rasa ke 
daerahan telah meluap. Jang be- 
nar ialah, bahwa rasa kedaerah- 
an itu telah didengung-dengung- 
kan oleh orang2 jang merasa ke-     f eter 

dd bean Uap bks tang Ina dana 

spoen 
  

“ unstan an Watensc    

    

PEMBERSIHAN DI SUHZ. 
rus dikerdjakan. Seperti nampak 

tan diatas terusan “itu sedany   

Hukuman mati 
BASI MEREKA JANG TAK SERAHKAN 

SENDJATA API GELAPNJA 

KOORDINASI Keamanan Da- 

erah Djakarta Raya telah me- 

ngadakan rapat digedung KM 

KB Djakarta Raya, djalan La- 

pangan Banteng, dipimpin Kou- 

mandan KMKBDR, Major LH. 

Dachjar selaku ketua KKD, dan 

dihadiri Iengkap anggota2nja, 

jakni Kepala Polisi Djakarta Ra 

ya, Komisaris Besar Djen Mo- 

hamad Surjopranoto, Kepala Ke 

djaksaan Djakarta Jusuf Suwon 

do dan Walikota Sudiro. 

Menurut keterangan2, atjara 

penting dalam rapat KKD itu, 

berkisar pada soal2 keamanan 

dan segala sesuatu jang berhu- 

bungan dengan itu, teristimewa 

dalam hubungannja dengan raZ- 

zia2 keamanan jang kini sedang 

didjalankan alat2 negara atas 

perintah Komandan KMKBDR. 

Jang tidak serahkan 

Kepada chalajak ramai diperi- 
ngatkan tentang masih berlaku- 
nja undang2 No, 78 tanggai 1 
September 1951 mengenai larang 
an mempunjaj sendjata api gelap 
dengan antjaman hukuman ter- 
tinggi, jaknj hukuman mati, 

Penangkapan? terus. 
Lebih djauh dikabarkan, din, 

razzia2 landjutan jang dilakukan 
dalam 2 hari belakangan ini Gi- 
beberapa tempat dikota Djaka:- 
ta, telah dilakukan lagi penahan 
an atas diri sedjumlah orang, di 
antaranja terdapat seorang pe- 
gawai Kedjaksaan Agung ber- 
pangkat Komisaris. Belum ' di- 

peroleh sesuatu keterangan se- 
bab2 dan dasar penahanan jang 
dilakukan pihak KMKB atas diri 
pegawai Kedjaksaan Agung tsb. 

Lain2 orang jang ditahan dim 
razzia2 landjutan dalam dua ha- 
ri belakangan ini terdiri dari 

sendjata gelap. orang2 sipil, djuga terdapat 

Dalam hubungan dengan ma- | orang2 Tionghoa dari kalangan- 

salah2 keamanan itu, Komandan | dagang. 

Militar Kotabesar Djakarta Raya 

selaku pemegang kekuasaan mi- 

Ifter mengeluarkan pengumur- 
an, pokoknja memerintahkan 

agar mereka jang sampai seka- 

rang ini masih memiliki sendja- 
ta2 api gelap, menjerahkan sen- 
djatanja itu kepada pihak ber- 
wadjib, terhitung mulai tanggal 
22 Djanuari sampai selambat2-   Sebagaimana diketahui, djur:- 

lah orang2 jang ditahan lebih 
dahulu sampai hari Sabtu siang 
ada sebanjak 25 orang, terdiri 
dari 4 perwira Angkatan Darat 
dan 21 orang sipil termasuk pu- 
la beberapa orang Tionghoa, se- 
dangkan sendjata2 api gelap jg 
disita, menurut tjatatan jang 

sudah “ada 10 putjuk, berupa 

nja tanggal 5 Pebruari 1957 stengun dan pistol, — Ant, 

| send, 

NICOSIA 
KOTA NICOSIA (iba kota pulau Cyprus) malam Senin jl. 

telah dinjatakan berada dibawah perintah larangan keluar ru- 

mah (djam malam) ketika terdjadi bentrokan2 antara pendu - 
dan Cyprus - Junani. 

orang? Cyprus - Turki telah melepaskan tembakan? kearah to- 
ko2 dan rumah? penduduk orang Cyprus - Junani di kota lama 

Dikabarkan 

| njak jang berlari2an memenuhi 
| djalan2 raja sambil melepaskan 
tembakan2 kearah toko2. dan 

| tempat2 tinggal orang2 Cyprus- 
| Junani, Akibat dari penembak- 
an itu. suratkabar2 Junani me- 
naksir ada beberapa ribu nound 

xsterling kerugian jang diderita 
“leh penduduk Cyprus - Junani. 
Dikabarkan lebih landjut, hari 

Senin jl. sebuah delegasi Turki 
dari Ankara jang terdiri dari 2 
orang telah datang menemui gv 
bernur Inggeris untuk Cyprus 
selama sedjam. 

20 Oraag Cyprus-Junani 
: dibebasken Inggeris. 

|. Berita dari Nicosia selandjut- 
nja mengatakan bahwa 20 orang 

| penduduk Cyprus- Junani dari 
| Ethnarchy, jang oleh Inggeris 
| dituduh membantu kaum ped'u- 
.ang Cyprus - Junani dan bahkan 
| sebagai orang2 anggauta dari 
| partai komunis hari Senin telah 
| dibebaskan dari kamp2 tawanan. 
| Sebuah statemen resmi menga:a 
kan bahwa mereka dibebaskan 

| setelah adanja penindjauan kem- 
| bali mengenai soal2 mereka itu 
oleh gubernu: John Harding, 

Dikabarkan, bahwa Harding 
sebelumnja tanggal 20 Desember 
jl djuga telah membebaskan 27 
orang dari golongan Ethnarchy 
ita, — Rtr. 

  

PETER TOWNSEND TIBA 
DI BANGKOK 

Dalam perdjalanannja 

ketiling dunia. 
Group captain Peter Town- 

jang namanja beberana 
waktu jl. banjak mengisi hala- 

man suratkabar2 berhubung dgn 
kisah pertjintaannja dengan pu- 
tri Margareth (adik ratu Ingge- 
ris, Elizabeth) dalam suatu in- 
terview Senin jl. mengatakan 
bahwa ia akan meneruskan per- 
djalanannja keliling dunia dgn 
menudju ke Singapura setelah 
berada di Bangkok tiga atau 
empat hari lam.anja, 

Ia tiba di Bangkok hari Ming- 
gu jl. dgn berkendaraan ,,Land- 
In (jeep) melalui Birma, 

Pa tr & 

Sungguh2 terdjadi 
@e Seorang penduduk Plajen 

bernama S. baru2 ini terima 
surat dari penduduk Tjomal ber- 
nama St., bunjinja al. : ,,Dja- 
ngan saudara tertjengang terima 
surat ini. Saja hanja menuruti 
petundjuk Djalangkung jang de 
ngan tulisan memberitahukan 
kepada saja : ,/Tjalon . . , , mu 

  

  

  adalah sdr. E, tempat tinggal di 

Plajen, Wonosari”, ea pam 

     



     

  

an 

    

PASAR RUrReN LOR 
Sedjak tahun 1911 kami tiny- 

gal di kampung Klitren lor, me- 
rasa bangga pasar Klitren lor , 

jang terletak di Dil. Balapan se- | 

. bagian warung? jang ditepi dja- 

lan besar sudah dibangun oleh 

Pemerintah Kota Pradja, dari 

  

tepi. djalum besar kelihatan ra- |! 
| djin dan rapi biarpun  pemba- 
ngunannja sampai sekarang be- 
lum selesai semua, Akan tetapi 
mbananga penduduk sebelah ki- 
dul pasar selalu menerima sd- 
sarannja, Sasarang itu ialah : 
ai i 1. hudjan semua 

nja dari pasar dan 

    

e va jang meneri- 
ma Hanana dijalan. sebelah 
utara Gredja Kristen Djl. Dr Wa 
hidin (dulu Djl, Klitren lor) mu- 
ka | kantor Balai R.K. Klitren lor 
ketimur djika hudjan lebat se 
perti sungai, semua jang lalu di- 
situ terutama pengendara sepe- 
da Peetjak banjak jang menge- 
luh djuga sering terdiadi djatuh. 

.c. Dalam keadaan tersebut di | 
atas ad Pa mean kete- 
rangan pengurus mpung 

Klitren lor, sudah beberapa kali 
an mela, M.P.P. Gondo- 

    

   

    

- Jogjakarta, 
ja belum ada, 

pertjaja atas kebi- 
djaksomalinnja Pemerintah Kota 
PnaN, dan djuga sebagai 
LINDUNG RAKJAT Tagfakarta 
MEMPERHATIKAN HAL2 JG 

akan 

  

KAM! JRAIKAN TERSEBUT 
DIAT. 

" Pend. Wilajah R.T. 69 
Klitren lor 

ui 

MISSI KESENIAN TJEKO 
Baru? ini telah mengundjunyi 

kota Jogjakarta Rombongan Se- 

ni Kerakjatan Tjekoslowakia se- 

bagai rangkaian  kundjungan2- 

nja ke berbagai tempat di tanah- 
air kita, atas undangan pemerin 
tah Republik Indonesia. Ini ada- 
lah sebagai kundjungan balasan 
atas kundjungan Missi Kesenian 
Bali kita ke Tjekoslowakia. 
Rakjat Jogjakarta ingin sekali 

menjambutnja dan menikmati 
Tari dan Njanji Rakjat Tjekoslo 
wakia jang sangat indah itu, dan 
saja jakin, djuga Rakjat di kotu2 
lain di Indonesia ! 
.#Akan tetapi benarkah Rakjat 
bisa menjambut dan menikmati 
Pari dan Njanji dari Tjekoslo- 
wakia ini ? Kalau ini jang di- 
maksud Rakjat Jogjakarta, saja 
djawab : TIDAK ! 

Sebab dengan kedatanganrja 
8LUK ini memang Panitua Mis- 
si Kesenian Tjekoslowakia di Jo- 
gjakarta tidak menjebarkan Ss - 
aran jang bersifat massal 
(plakat2, spandoek2, mobil-radio, 

dsb.) dwn tidak mengandjurkan | 
serta mengadjak kepada Organi- 
sasi2 massa dan kebudajaan u'- 
tuk menjambutnja. 
'Tamu2 kita memang tidak 

minta disambut setjara- besarz- 
an, akan tetapi kita harus tahu 

. bagaimanakah delegasi kita se- 
waktu di Tjekoslowakia, bukan 

“seratus dua ratus sadja tetapi 
ribuan Rakjat Tjekoslowakia me 
njambutnja ! ! Ini bukan soal po- 

Titik, mi adalah soal persa- 
kahatan! 
Maka saja ingin bertanja pada 

Panitya, apa sebabnja Panitya 
berbuat demikian ? Apakah ini 
memang sudah mendjadi kepu- 
tusan bagi semua Panitya2 di 
seluruh tanah-air ? 

Demikian pula halnja dengan 
age Mer untuk nonton Tari | 
an. Rana Rakjat Peranan 

| sangat memuaskan, 

An Sa | lah anak2 dibawah umur, dun 

Pemerintah | 

PE- | 

“PEMBAIJ Ja 
' Kalau s.k. Kedaulatan Rakjat 

dan Nasional memberitakan bah 
wa Malam Seni Tari Tiekoslo- | 
wakia mendapat kundjungan ig 

maka hai 

ini adalah benar : ini berarti pu- 

la bahwa undangan. telah taraai 

bar rata. 
Akun tetapi 'anehnja ada o1ga 

nisasi K jaan jang tidak 

mendapat undangan sama. sekat: 

dangan tjuma satu atau dua, de- 
mikian pula ada organisasi mas- 
sa jang senasib seperti or gani- 

sasi Kebudajaan tsb 

“Tetapi kenjataan bahwa pada 

Malam Kesenian itu banjak se- 

kali diantara pengundjung ada- | 

orang2 jang tidak mengerti ten- 

tang kesenian dan jang mene- 

anggap kesenian hanja suatu hi- 

buran belaka, dan orang2 itu ke- 

banjakan adalah orang2 jang 

tidak mau menamakan 
rakjat, tetapi elite. 

Dari itu saja ingin menanga- 

kan pada Panitya, kemanakah 
larinja undangan2 itu ? Mengu- 

pa Oorganisasi2 Kebudajaan dan 
organisasi? massa ada ja tidak 

mendapat undangan ataw kalau 
toch dapat tjuma satu dua lem- 
bar sadja ? Sedang anak2 ketiil 
serta orang2 jang nota bene ti- 

dak. ngerti seni pada bisa non- 
ton ? 

Irawadhy — Trimarga 
| Jogjakarta 

Rx 

KOPERASI TEGAS 
Sebagai tertulis dalam ,,K.R.” 

tanggal 15 Djanuari 1957, ten- 
tang Tuntutan Ekonomi Guru 
Antero Sleman” (TEGAS), me- 

Iiputi guru2 S.R. sebagai anggau 
tanja. 

Saja masih. ingat bahwa mula 

pemotongan itu pada tgl. 1 Mei 
1954, Rp. 10— Sesudah genap 
10 bulan — Rp. 100,— berhenti 
beberapa bulan sebab dianggap- 
nja telah “memenuhi 1 saham. 
Tetapi kemudian dimulai lagi pe 
motongan itu & Rp, 5— sampai 
sekarang masih terus dipotong. 

Sungguh2 benar apa jang ter- 
tulis di ,K.R” tgl. 15 Djanuari 
1957 itu, ad. tentang bunga jang 

| berat, b. tiada verslag verant- 
woording tiap tahun. c, tentang 
pemotongan jang tiada minta 
persetudjuan lebih dulu. 

Usaha TEGAS ini mula? pin- 
djam sewa sepeda, kemudian 
uang. Oleh karena modal bertam 
bah terus, sedang bunga berbu- 
nga pula, maka keuntungannja 
mestinja lumajan djuga, Tapi 
para anggauta tidak tahu-mena- 
hu, Itulah sebabnja diantara pa- 

ra guru anggauta TEGAS, ba- 
njak jang ingin keluar, tetapi 

bagaimang Pm... 
sukar!!! 

Penulis fikiran pembatja ini 
bekas, anggauta, TEGAS djugas, 
dengan sudah dapat keluar dari 
TEGAS. sebelum dipindahkan di- 
luar antero Sleman. Uang itu sa 

ja terima kembali sama pokok 
tabungan, ini memang saja min- 

keluarkan. "Kebetulan 4 anggan- 
ta pada S.E. saja, minta keluai 
semua, dan setelah kami dike- 
luarkan, terdengar suara jarg 
mengatakan bahwa kami mem- 
berontak terhadap TEGAS 

: dan pengurus TEGAS ada kese- 
| daran akan mengusahakan tanda 

saham bagi penabung2. Entah 

hal ini telah terlaksana entah 
belum. 

Djoharj al. Darsono 
Bekas Kep. S.R. Gentan, 

Ngaglik Sleman 

Sekarang Kep. S.R. 
Bintaran I Kotapradja 

Jogjakarta   
  

L SUARA PEI PERS: 

' Djawaisme : 11 
— BERHUBUNG dengan penda- 
pat Mr Datuk Djamin mengenai 
apa jang .disebut Javanisasi jg. 

elah dibantahnja oleh Walikota | 
'Semai . Hadisubeno seperti 

— jang kita muatkan kemarin. ha- 
rian Suara Merdeka memberi- 
kan pendapatnja sbb: 

Darj pelbagai pihak, baik me- 
lalui pers-nja maupun dengan 
utjapan2-nja, semakin deras di- 

- Iantjarkan fitnahan2 terhadap 
suku Djawa, Dikatakan orang 
Djawa mau mendjadjah : di- 

“'gemborkan — adanja 
Bejanakama Djawa-dominantie, 

. Pjawa imperium dsb:, hingga 
i2 kita di Djawa-Tengah 

erpaksa menggosok-gosok 
kuping kita sampai ham- 

Ta tidak pertjaja mejakinkan 

     

  

diri bahwa utjapan2 dan hasut- | 
an2 tadi datanznja ( dari 

pi seperti van Mook, te- 
ari Wei sesama bangsa    

    

   

  

Ti 3 Mag tidak 
Pa daki adanja kesatuan 
“jan . bul at. dari seluruh bangsa 

— Jang. 'ajustru ingin kita kemu 
“kakan disini ialah pertanjaan : 
Apakah mereka jang sedang 

“kerandjingan bernafsu mengo- | 
bar-ngobarkan “perasaan anti- 
Djawa itu tidak sadar bahwa 
tindakan2-nja itu setidak-tidak- 
nja sedjalan dengan 

luar jang memang menghendaki 
keruntuhan kesatuan bangsa ? 
Apakah mereka tidak sadar bah 
1” Ag iya tindakan2-nja jtu me 
reka & a sukarela mendjalan 
Mi ana en iensten” bas 

  

pihak aa jang Aan mau ' 

intrigues | 

memetjah belah Aa ? : 
Kita tahu bahwa segala ke- 

masjgulan mereka mengenai se 
gala Djawa-bjawa'an ini dise- 
babkan keadaan2  didaerahnja 
jang kurang memuaskan. Tetapi 
baiklah dalam soal ini mereka 

djukan analisa-nja. Adjukanlah | 
wetjaman2 jang sehat, tuntutlah 
tindakan2 
kreet dan rieel. Adjukan bebe- 
rapa sanctie2 kalau mereka pan 
dang perlu. Tetapi sementara 
.djanganlah ,,wong Djowo” itu 
didjadikan tempat-ludah untuk 
memuaskan segala uneg-uneg 
isi hatinja ! 

  

DJURUBITJARA KSAD: 

SEMUA PERSOALAN DI- 
SELESAIKAN DGN. 

— BERUNDING 
Djurubitjara KSAD menerang 

kan, untuk menjelesaikan masa- 
lah 'Kol. Simbolon, KSAD akan 
selalu menempuh djalan kolegial 
dan mukjawarat sedjauh mung- 
kin, Dikatakan, pengiriman mis- 

- | si Kol. Gatot Subroto ke Suma- 
a ' terj Utara beberapa waktu jl. 

| dapat dianggap sebagai . usaha 
| permulaan dari tjara demikian 
| itu. 

'Mengenai rapat militer jang 
| tidak lama lagi akan diadakan 
-antara KSAD dan komandan2 
selufih Sumatera diterangkan, 

segala sesuatunja mengenai 

daJam taraf persiapan. 

mengharapkan supaja rapat mi- 

an Sumatera segera pula dapat 

diseldsaikan sebaik2nja, 
Sementara itu dalam hubung- 

an ini diterangkan, pendjabat 
panglima TT II Let. Kol, Barlian 
telah tiba di Djakarta untuk me 
nemui KSAD. Dalam pada itu   gu 2g Hse di PN 

| 

5 Wilajah D ate    
  

dan ada pula jang mendapat un- | 

ta, untuk siasat agar lekas di- | 

| 
i   

| 

| 

bertindak telity dalam -menga- | 

| 
rbaikan jang kon- ' 

  
pat dan waktu sekarang sedang | Perintjiannja sbb. : 

Djurubitjara KSAD. achirnja “air Rp. 4.750,—, 

SURAKARTA 5 
N.V. HVA ANGGAUTA KE- 
HORMATAN No, 18 JPAT 

| Oleh NV HVA (Handelsv. 
/Amsterdam”) di Djakarta te- | 
lah diberikan sumbangan kepada 
JPAT sebanjak Rp. 10.000,— 
Berhubung dengan itu NV HVA 
tefah diangkat sebagai Anggan- 
ta Kehormatan no. 18. 

Sebagai diketahui tiap2 pe- | 
njumbang lebih dari Rp. 10.000.- 
'oleh JPAT diangkat mendjadi 
“Anggauta Kehormatan, dengan 

umkan nama penjum- 
Ten pada dinding ruangan 
muka. — . (Kor). 

| BEBERAPA PUTUSAN 
KONPERENSI PPSG 

Konperensi Persatuan Peladjar 
Sekolah Guru (PPSG) daerah 
Surakarta di Solo, a.l, memutus- | 

kan: mengadjukan mosi /pernja- 

dirinjs ,taan, sbb. : 
“Mendesak kepada Ham Sta 1 

segera mengangkat tenaga2 jg 
telah tamat S.G.: menjokong ke- 

| putusan Kongres PGRI ke-VIII 
di Bandung jang mendesak tam- 
bahnja Anggaran Belanda Ke- 
menterian PP&K untuk perluas- 

“an Sekolah2 2 /gedung2: Memberi 
kesempatan lebih luas tamatan 
SG melandjutkan sekolahnja : 

Segera menindjau kembali per 
aturan Ikatan Dinas dan disesu- 
aikan dengan taraf kehidupan 
dewasa ini: 

Minta agar Panitya Penindjau 
PGPN '55 memperhatikan dan 
menindjau kembali keputusan 
PGPN '55 bagi tamatan SGA di 
SR chususnja dan guru2 pada 
umumnja. — (Kor), 

LATIHAN KERDJA PENDIDI- 
& KAN MASJARAKAT 
Atas usaha Panitya Pendidik- 

an Masjarakat Ketj. Modjolaban. 
Kaw. Bekonang, Kab. Sukohar- 
djo selama 2 minggu telah diada 
kan Latihan Kerdja untuk mem- 
praktekkan penjelesaian P.B.H. 
Pengikut latihan terdiri 16 guru2 
P.B.H., 16 penggerak, 5 pengon- 

trol dan 18 organisasi termasuk 
Ketua R.T, 

Kursus dibagi mendjadi 3 ba- 
gian, dengan tjara P.B.H. seren- 
tak dan bergelombang, jang di- 
beajai setjara gotong-rojong da- 
ri desa dan bantuan Inspeksi 
Penmas Kabupaten. Mata pela- 

Gjaran dalam kursus tsb: pem- 
bangunan desa, kesehatan, pen- 
didikan orang dewasa, ke-wani- 

taan, Imu mengadjar, ekonomi 

Gesa dan administrasi, — (Kori. 

KLATEN 
BAPERKI BERPENGURUS 

BARU , 
Achad jl. Baperki Klaten telah 

membaharuj susunan pengurus- 
nja, jakni jang duduk didalam 
presidium sdr2. Sun Kwat Ie 
1Ang Tik Tjay, Ang Ie Hwat, The 
Sing Tjay dan akan ditambah se 
orang anggauta wanita. Sebagai 
penulis sdr2. So Ling Swan dan 

The Joo Han, bendahara sdr2. 
Sie Swie Tjiang dan D. Liem 
Djing Gwan, dan dibantu bebe- 

rapa orang jang duduk dalam 
seksi2. — (Kor). 

PENGURUS BARU IPPI 
Dalam konperensinja di Kla- 

ten tg. 20 Djanuari. jl. dikun- 

djungi 19 dari 25 rantingnja se- 
kabupaten, diputuskan susunan 
pengurus baru Sbb. : ketua sdr2 
Suprapto (SMA Katolik) dan 
A.Z. Samingun (SGB Karang- 
anom), penulis sdr2: Djohan As- 
hary (SMA Klaten) dan Sujatmi 
(SMP Nasional), bendahari sir. 
Siti Muljatni (SKP-N), dan -di- 
bantu beberapa tenaga lagi. Se- 
bagai penasehat ditundjuk sdr. 
Darsono (Wkl. Kepala SMEP 
Ketandan). 

Selain itu diambil resolusi? 
maksudnja supaja padjak plom- 
ber bagi murid2 diturunkan dan 

kenaikan uang udjian dibatal- 
kan, — (Kor), 

SRAGEN 
KONPERENSI IKATAN 

GURU NASIONAL 
Minggu jl. IGN Tjab. Sragen 

mengadakan konperensinja dig?- 
dung SR Latihan dengan menda 

| pat kundjungan 21 orang dari 11 
Kom, Daerah (semua ada 19 
Kom. Daerah Ketjamatan), 
Dalam konperensi tsb. disam- 

ping merundingkan soal2 konss- 
Laasi organisasi, djuga meme- 
te hkan hal2 jang berhubungan 
Cengan pemilihan umum DPRD 
jang akan datang, — (Kor). 

TJILATJAP 
KONPERENSI DINAS GENIE 

: BANGUNAN AD. 

Tanggal 17 — 19 Djanuri di 
Salatiga berlangsung konperensi 
Dinas Genie Angkatan Darat da 
ri seluruh Indonesia. 
Pembitjaraan jang terpenting 

ialah mengenai rentjana kerdja 
tahun 1957, terutama mengenai 
usaha2 pembangunan asrama2. 

Dalam 'konperensi tsb, diputus- 
kan al. dengan bantuan masia- 

rakat rentjana2 itu akan dapat 
segera diselesaikan, — Ant. 

SIDAREDJA MEMBANGUN 

  

PABRIK yang LOGAM DIPERHEBAT. 
Biarin imi pabrik uang logam di Djakarta telah diperkaja dgn 

| mesing disetj seperti nampak pada gambar ini, 
  

' KEADAAN KOBES SURAKARTA : (1I-Habis) 
  

Peredaran uang perkreditan 
daerah Rp. 7.500. 000, - 

" MURID? S.R. BANJAK JG. SAKIT TRACHOOM 
DIANTARA tugas2 jang di 

urus Dinas Perekonomian Kobes 
Surakarta, jalah Kantor Perk:e 
Gitan Daerah, meliputi Bank2 : 
Pasar, Kampung, Tani, Perusa- 

haan Ketjil dan Djagal Dalam 

tahun 1956 KPD telah mengelu- 
arkan 70.000 (tudjuhpuluh-ribu) 
perdjandjian2 pindjaman meli- 
puti Rp.7.500.000,—..  Djumlah 
sebesar itu dikeluarkan pindja- 
man? oleh 19 Bank Pasar: 
Rp.2.500.000,—: oleh 51 Bank 
Kampung : Rp.4.250.000,—:. oleh 

Bank Tani: Rp. 462.000,—: oleh 

Bank Perusahaan Ketjil 
Rp.1.500.000,—: oleh Bank Dja- 
gal: Rp.11.000.—. 

Pindjaman2 jang Rp.7.000.000 
merupakan kredit blanco (tan- 

pa ho'g), jakni bagi Bank2 Pa- 
Sar, Kampung dan Tani. jang 

Rp.500.000,— merupakan kredit 
dengan borg, jakni bagi Bank2 

Perusahaan Ketjil dan Bank 
Djagal. $ 

Hingga sekarang  djumlah 
uang jang masih ditangan pe- 

mindjam ada Rp.1.100.000,— 
Gjumlah tunggakan Rp.65.000,-, 
697 diantaranja adalah tung- 
gakan2 dari pemindjam2 pada 

Bank Djagal dan Bank Perusa- 
haan Ketjil. F 

Dibanding dengan tahun '55 
Gjumlah uang jang beredar (di- 

pindjamkan) ae kenaik- 
an sebanjak 1194 

Dari 5.421 Ha sang 

lapangan Kesehatan Anak2 Se- 
kolah, merupakan suatu dinas 
chusus jang baru. Lapangan ope 
rasinja di SR aa SL. aa 

aa 

rumah, “asodalal setjara Heotone 
ta dan dibantu djawatan So- 
sia 
Mereka itu diserahkan kepada 

jang 'berwadjib dengan suami 
upatjara dihadliri Bupati Tjila- 
tjap Kadri dan pembesar? se- 
tempat. Mereka mengungsi kare 
na gangguan keamanan tetapi 
sekarang keamanan ditempat 
tsb. telah pulih kembali. — Kor. | 

MADIUN 
HASIL SETASIUN BIS 
Selama tahun jl. setasiun bis 

Kobes Madiun menerima ,,uang 
sapon” setiap bulannja Ik, Rp: 
6.300.—. Bis2 jang datang dise- 
tasiun ialah Madju, Eva, Damri, 
Salam,  Sedjahtera, Sarinah, 
Murni, Sederhana, Madjapahit 
dan Liem. Djumlah seluruhnja 

Ik, 63 kendaraan. Trajeknja ia- 
lah Ponorogo,  Gorang-gareng, 
Magetan, Solo, Ngawi, Tjepu, 

Maa, Kediri dan Dungus. 
— (Kor). 

RUMAH GADAI KETJURIAN 
Rumah gadai negeri Madiun 

telah ketjurian barang2 gadai 
berupa kain seharga Rp. 321,70. 
Harga gadai Rp. 266.—!-Dian- 
tara kain2 itu ada jang diting- 
galkan diatas atap. 

Menurut penjelidikan pentjuri2 
itu masuknja dengan membuka 
genting dan merusak kawat.bg. 

atas. Penjelidikan sedang dilaku 
kan. Dapat ditambahkan, rum- 

mah gadai tersebut setiap ma- 
lamnja didjaga polisi. — (Kor). 
    

  

| 

  

ngat tenaga2 jang ada sampai 

sekarang dari 100 SR lebih, ba- 
ru 20 SR jang mendjadi object 

operasi. Dalam hal ini diadakan 
'pemeriksaan2 penjakit raata, pe 

meliharaan gigi dan penjakit 
lain jang menjebabkan anak se- 

kolah ,achterlijk”. 
5.421 Murid? telah diperiksa, 

diantaranja 3.192 menderita sa- 
kit trachoom atau 58Yo: jang 

telah sembuh sama sekali ada 
3149. 

Sementara itu dari 6 Polikli- 

nik Pemerintah (5 buah di Ke- 
tjamatan? dan 1 buah di Balai- 
kota) selama .th 1956 mengo- 
bati 175.031  penjakit umum. 
Consultasi-biro telah memerik- 

sa 5.798 orang hamil. 11.702 wa 
nita jang sedang meneteki, 
10.835 baji dan 4.704 anak2. 

Mengenai pemeriksaan gigi, 

tenaga2 masih sangat kurang, 
sehingga baru dapat didjalan- 
kan setjara bergiliran pada ti- 
ap2 Ketjamatan (bagi anak2 
SR). 
Dalam . pada itu Dr Moham- 

mad dalam keterangannja dike- 
mukakan, untuk pemberantasan 
penjakit trachoom sangat besar 
beajanja, Sisebabkan mahainja 

obat2nja. Dikemukakan “untuk 
obat salepnja sadja dalam peng 

obatan selama 3 bulan untuk 1 

penderita trachoom menghabis- 
kan Lk. Rp.1.000,—, bila pengo- 
batan didjalankan 2 kali sehari. 

Dapat ditambahkan, pengo- 
batan penjakit rakjat jang di- 
selenggarakan dengan bantuan 
(UNICEF dalam rentjananja ti 

'sadja terbatas pada anak2 
sekolah tapi djuga untuk umum. 
Inj termasuk rentjana 5 tahun 
Pemerintah Pusat dalam hal 

pemberantasan penjakit2 mala- 

ria, frambosia dll. 
Achirnja dikemmukakan da- 

lam usaha untuk memelihara 

kesehatan anak2 sekolah teru- 

tama anak2 SR tanpa bantuan 
keinsjafan para guru2nja, ti- 

dak akan banjak dapat dipero- 
leh hasil jang sebaik2nja. (Kor). 

  

PENGADJIAN PUTRI 
Pengadjian Putri Jogjakarta, 

besuk Kemis tgl. 24-1-57 jad. 

akan mengadakan kursus Pe- 
ngadjian bertempat dirumah sdr 

nj. Tjokrohadidjojo. Klitren ki- 

dul No. 33 dan dimulai tepat 
djam 10.00. 

Sebagai pembitjara adalah sdr 
nj. B. Zuber. 

    

Ke. 6 anggota Kesenian tsb. 
jalah sdr2. Kadarijah, Sudjadi, 
Supardi, Sarpin, Rukinah dan 
Rukiman., Berhubung dengan su 
rat pemberian tahu dari Kepala 
Djawatan RRI Studio Jogjakar- 
ta itu, maka ke-6 anggota Ke- 
senian itu telah mengadjukan 
surat pertanjaan kepadanja apa 
alasannja mereka dikeluarkan 

dari keanggotaan Kesenian itu. 

Berkali? lakukan 
pelanggaran. 

Kepala Studio Jogjakarta ttg. 
17 Djanuari jang lalu, kepada 
ke-6 anggota Kesenian tsb. di- 
beri tahukan, bahwa muiai tg. 

1 Maret jang akan datang per- 
djandjian ikatan dinas ke-6 sau 

dara itu tidak lagi diperbaharui 
jang berarti bahwa mulai saat 
itu Studio RRI Jogjakarta ti- 
dak lagi mempunjai kewadjiban 

jang mengikat satu sama lain. 
Sebagaj alasan dikemukakan 

oleh sdr. Hadisukanto itu, bah- 

wa ke-6 saudara tersebut di- 

atas tidak patuh dan taat kepa 
da Studio RRI Jogjakarta, ja- 

itu telah berkali2 melakukan pe 
langgaran dengan djalan meng- 
adakan pertundjukan?2 dan ber- 
main diluar dengan tidak seidjin 
Kepala Studio RRI Jogjakarta 

peringatan, tetapj sama sekali 
tidak suka menghiraukannja. 
Oleh sebab itu Kepala Studio 
RRI Jogjakarta tidak bersedia 
menerima kembali mereka jitu 

untuk memperbaharui perdjan- 
djian ikatan dinasnja. 

gjakarta hanja dapat membaha 

rui perdjandjian ikatan dinas 
bagi anggota2 Kesenian jang se 
lain baik mutu permainannja, 

dasar peraturan jang berlaku. 

Demikianlah pendjelasan atas 
surat pertanjaan jang diadjukan 
oleh ke-6 anggota Kesenian tsb. 
diatas kepada Kepala Studio 
RRI Jogjakarta sdr. Hadisu- 
kafito.” ” AA 2 

kannja ke-6 anggota Kesenian 

Ketoprak /Dagelan RRI Jogja- 
karta itu, maka mulai tg. 1 

Maret j.ad. penggemar2 Ke- 
toprak atau Dagelan tidak akan 
mendengar tangis Kadariah ig 

mengharukan, suara keras Su- 

djadi jang bikin panas hati dan 
tjara bitjara Sarpin jang lutju 
dan bikin kaku perut .di radio 

lagi. 

MASA PERKENALAN 
Kursus B-1 Muham- 
madijah, 

Dalam rapatnja baru2 ini. Ke 

luarga Kursis B-I Muhammadi- 
|jah telah berhasil ' membentuk 
sebuah panitya jang diberi nama 

di Sasono Hinggil Dwi Abad pa 
da tanggal 26 /27 Djanuari 1957 
dan dimulai pada tanggal 23 Dja 

| yuari 1957. 
  

DARI SIDANG DPRDP KARANGANJAR : 

Usaha2 mentjegah 
SIDANG pleno DPRDP Ka 

bupaten Karanganjar pertengah | 
an bulan ini, setelah membahas 
setjara mendalam usul anggau- | 

ta Sutjipto (Partai Buruh) dkk | 
tentang antjaman bahaja kela- 
paran didaerah kawedanan LDju- 
mapolo, memutuskan : Mende- 
sak kepada Bupati /Kepala Dae- 

rah dan Kanso untuk segera me 

ngambil tindakan terhadap an- 

tjaman bahaja kelaparan didae- 

rah Karanganjar te'utama Ka- 
wedanan Djumapolo, Kepala Pro 
pinsi diminta agar segera me- 
ngeluarkan uang otorisasi guna 
pembangunan iumah-sakit dan 

  

Kandjeng Ratu Roro Kidul 
tulis surat minta vang 
SUHARNI DARI DEMAKIDJO DITANGKAP 

20 ORANG TERTIPU 
SEORANG pererapuan bernama Suharni umur kl, 40 tahan 

tinggal di Demakidjo Jogjakarta telah ditangkap dan kini ber- 
ada dalam tahanan polisi, atas dakwaan telah melakukan pe- 
nipuan sebagai dukun jang 

“ratu tersebut.   Rakjat Ketj. Kedungredja, Si- 
daredja, Tjilatjap, dalam tahun 
jl, dibantu kelurahan2nja ma- 
sing2 telah membangun objek2 | 
baru dgn ongkos Rp. 316.200,— 

8 gedung ! 
SR Rp. 179.050,-— 10 Saluran 

620 kolam ikan | 
Rp. 45:000,—. 16  Djembatan | 

liter antara komandan? seluruh | | Rp. 72. 900, — Lapangan Merde- ' 
Sumatera itu segera dapat diada | ka di Tjisuru Rp. 12.500,— 
kan dengan segera agar persoal | Lapangan di Tjipari Rp, 2.000, - 

2 

Selain itu pabrik karet Mtma | 
dan Tjarui telah selesaikan 2 ge 
dung SR Rp. 103.500.— (Kor). 

61 SOMAH KEMBALI DARI 
PENGUNGSIAN 

61 Keluarga telah kembali ke 
KSAD dalam minggu ini ditung- | tempat asalnja jakni Wanasri, 

ketj. Djeruklegi, T'jilatjap, Ditera 
pat tsb. telah didirikan Ik, 50 

rtar 

Tjara perempuan itu melaku- 

Lkan penipuan diantaranja sbb : 

Sisakit - atau ' keluarganja di- 
adjak kerantai Selatan oleh du- 
kun Suharni itu. Didekat pan- 

Suharn: meletakkan 
putih, lalu dibuat tempat duduk 
se'aja utjapkan permohonan un 

tuk sisakit jung memerlukan 
pertolongan. Perempuan itu Yi- 
antaranja menjediakan air di 

dalam gelas atau tempat lain- 
nja. Setelah  didoai, kemudian 
air itu mendjadi air gaib untuk 
diberikan Kepada sisakit atau 
keluarganja. Selain air gaib, Su 
harni djuga berikan batu akik 

sebagai obat, keris dan sebagai- 
nja sebagai djimat atau barang 
sakti jang bisa menjembuhkan 
penjakit. Untuk membuat sisa- ' 

kagum kepadanja, dukun 

mengobati” 
menggunakan nama Kandjeng Ratu Roro Kidul, 
uang seperti tersebut dalam tulisan jang katanja 

orang sakit dengan 

jang minta 
asal dai 

“kit atau keluarganja djadi lebih 
Su- 

“harhi tjelupkan setjarik kertas 
kedalam air jg tersedia. Setelah 

|Oifjelup dan dido'ai kertas jang 
kan! taiinja polos itu mendadak ada 

tulisannja 'jang dikatakan itu 

adalah surat dari Kandjeng Ra- 

tu (Ro.oj Kidul! minta uang jg 

harus dibajar oleh sisakit. 

|harni telah menipu 

Dengan tjara demikian, 

beberapa | 
|orang jang memperlakukan per | 

polisi 

tolongan, jang membajar' sam- 
pai Rp.350,—. Suharni telah me 
nipu 20 orang dengan tjara ter- | 
sebut. Kini ia masih ditahan | 

menunggu "penjelesajan 

perkaranja. : 

# "Ta #semrula, ' aa dari Tg 
(Rembang). ' 

ing ! Ni Bi 

Su- 

  

bahaja kelaparan 
perbaikan djalan2. 

Untuk melantjarkan pemba- 

ngunan, sidang memberi keper- 

tjajaan kepada DPDP untuk se- 
tjerat mungkin  menjelesaikan 

(pembangunan djembatan2 jang 
menghubungkan  djalan djuru- 

san Karanganjar — Djumapoio 

dengan beleid ' menggunakan 

uang untuk perbaikan berat dja 

lan2. 
Putusan ini diambil karena 

mengingat timbulnja bahaja ke- 
laparan disebabkan a.l. Karena 

sukarnja hubungan antara dae- 

rah Djumapolo dengan daerah 

lain. 
Pemungutan padjak. 

Berdasarkan surat Tjamat 

dan Wedana Karanganjar maka 
sambil menunggu keputusan DP 

RD jang mengubah keputusan 

sidang tg. 11-2-53, diputuskan: 
Menundjuk para Kepala Pa- 

| sar setempat untuk. melakukan 

'pula pemungutan padjak daerah 

| meliputi urusan  padjak kenda- 

|raan tidak “bermotor dan pa- 
|djak andjing bagi daerah2 jang 
bersangkutan sebagai pekerdja- 

lay sampiran Padjak2 daerah la 

'im ja tetap dinintakan bantuan 

tenaiga2 pegawai Pamong-Pra- 

''dja setempat. Bagi daerah2 Ke- 
| tjanatan Djenawi dan Djuman- 

tono jang . tidak ada rasarnja 

maka pemungutan semua 
djak2 daerah 

tetan dimintakan bantuan tena- 

ga2 pegawai dari Pammong- -Paa 

  

dia setembat. Kepada para P-- | 
pe gawai jang mengerdjakan 

mungutan padjak2 te sebut Gi- 

berikan penghargaan berupa 

uang sebanjak 4Yh dari djumlali 

| Pena tan pemungutan. 

Dalam pada itu sidang memu- 

|tuskan, menolak penutupan Pg. 

| Tjolomadu dan pengurangan bu 

ruh dilingkungan PPRI. Karena 

keadaan PPRI jang sudah  sa- 

ngat mengchawatirkan itu 
dang memutuskan mengirimkan 

delegasi kepada Wemerintah Pu- 

sat. — (Kor). 

Dalam surat djawaban dari 

atau wakilnja, sedangkan mere. | 

ka jtu telah b i diberi | 2 ana itu telah berkali2 pula diberi | sat Pimpinan Pemuda Muham- 

! 

Berhubung dengan dikeluar- | jah Bangunhardjo 

Si- | 

  

  

Mika Kadariah & Djadi Cs dikeluarkan! 
SERING ADAKAN PERTUNDJUKAN DILUAR RRI 

TANPA IDJIN: 
ENAM anggota Kesenian Ketoprak /Dagelan dari 

RRI Jogjakarta jang terkenal tanggal 13 an jang lalu 
telah menerima surat pemberi tahuan dari Kepala Studio Jo- 
gjakarta sdr. Hadisukanto jang menjatakan, bahwa mulai tg. 1 
Maret jang akan datang surat perdjandjian 
ke-6 orang itu tidak diperbaharui lagi, jang berarti bahwa mu- 
lai saay Itu Studio RRI Jogjakarta tidak lagi mempunjai 
wadjiban jang mengikat dengan mereka 1 

Studio 

ikatan dinasnja 

ke- 

  

PERKARA BUNUH DI 
MINGGIR 

" Terdakwa Hardjosu- 
prapto dibebaskan. . 

Pengadilan Negeri di Jogja- 
karta kemarin Selasa 22 bja- 
nuari 1957 telah memutuskan 
perkara terdakwa  Hardjosu- 

prapto alias Djalalsajuti jg di- 
tuduh dengan sengadja dan di 
rentjanakan lebih dahulu telah 
membumih isteri sendiri berna- 
ma Sukarni dengan mendjeru- 
muskannja ia itu kedalam su- 
ngai Progo jang sedang bandjir 
hingga mati kemudian majat Su 
karni hanjut diketemukan  di- 
pantai selatan dekat Brosot. 

Karena bukti2 kesalahan ter- 

dakwa kurang tjukup, maka 
terdakwa dibebaskan dari tu- 

duhan. Terhukum tersebut su- 
dah ditahan pendjara lebih dari 
satu tahun. Terhukum didalam 

perkara tersebut dibela oleh pe- 
ngatjara R. M. Sosrokusumo. 

AWAS LYST PALSU! 
Beberapa hari ini dalam kota 

Jogjakarta telah beredar Lyst 

Germa untuk pembangunan Mes 
djid Muhammadijah Bangunhar 
djo, Kapanewon Sewon, Kabu- 
paten Bantul Jogjakarta. 

Berhubung dengan itu Selasa 
22 Djanuari 1957 kemarin Pu- 

madijah telah mengurus kepa- 
da jang bersangkutan (Muham 
madijah Ranting Bangunhardjo) 
dan memperoleh keterangan, 
bahwa sampai kemarin Muham- 

Dengan | madijah Ranting Bangunhardjo | 

lain perkataan, Studio RRI Jo- | 
belum mengeluarkan Iyst der- | 

ma selembarpun, demikian dju- 

| ga Kantor Kalurahan Bangun- | 
| hardjo dan Kapanewon Sewon, 
| karena dalam Iyst tersebut ter- 

  
pa- | 

dan retribusinja 

2 | dapat tjap dan tandatangan da 
pun jang patuh dan taat kepa- |. 3 

da Studio RRI Jogjakarta atas | ri ikgiga Kantor tersebut. 
Ter- 

njata Kalurahan dan Kapane- 

Won itupun tidak pernah mem- 

  

HALAMAN 2 

“kos « dimana? 
sk 08.00 Dibelakang pendopo 

agung Taman Siswa, Wirogu- 
nan, Jogja, diadaken eksposisi 

sket? seniman? muda Pelukis 
Rakjat. 

kk Eksposisi tunggal siswa 
ASRI sdr. Sunarto Pr. disuatu 
ruang ASNg, Bintaran. 
  

DEWAN KOORDINATOR 
KABUPATEN 

Untuk PMD Bantoel. 
Diperoleh keterangan, bahwa 
dalam waktu, jang tidak lama 
lagi di Bantoel akan dibentuk 

  

untuk dan Dewan Penasehat 
Pembangunan Masjarakat Desa nan 
untuk daerah kerdja Bantoel, 
Padjangan,  Gondowulung dan 
Sewon. 

Anggauta dari badan2 ini se- 
lain wakil dari instansi2 peme- 
rintah jang “berhubungan de- 
ngan pelaksanaan objek pemba 
ngunan masjarakat idesa, djuga 
dari badan2 partikelir jang be 
kerdja dalam lapangan sosial 

dan ekonomi. 

B.H. NURIAH KESRIPAHAN 
TJUTJU . 

Djenazah mahasiswa Fakul. 
tas Ekonomi Gadjah Mada Pur- 
wanto, 20 tahun, tjutju harta- 
wan Jogja jang terkenal B.H. 
Nuriah, telah dimakamkan di 
Wonokromo kemarin siang de 
ngan mendapat perhatian besar 
sekali darj sanak pamili serta 

mahasiswa. 
Purwanto meninggal pk. 22.00 

dirumahsakit Djebres kemarin 
dulu malam, karena luka2 berat 
akibat ketjelakaan oto di Masa- 
ran, 6 kilo sebelah Barat Sra- 
gen. Pertolongan dr. Bakkar su 
ami isterj tidak dapat lagi me- 
nolong djiwanja. 

Dalam pada itu kawannja se- 

mobil, murid kelas III SMA 
Solo, djuga luka2 berat masih 
dirawat dirumah sakit. B.H. Nu 
riah sendiri kemarin pulang da- 
ri pemandian panas Krakal (Ke- 
bumen) masih dalam keadaan 
sakit. Purwanto adalah tjutju- 
nja tertua jang sudah diambil 

anak sedjak ketjil, 

AMALKAN TINDAKAN SRI 

. SULTAN 
Bureau Mahasiswa Veteran 

Jogjakarta menjatakan sangat 
| menghargai dan menjokong kebi 
| djaksanaan S.P. Kepala Daerah 

| Istimewa Jogjakarta dalam usa 
| hanja untuk “mengatasi kesuli- 
| tan jang dialami oleh para ma- 
| hasiswa dan peladjar jang bera 

berikan idZin untuk beredarnja | 
lyst derma pembangunan Mes- 

djid Bangunhardjo. 
Mengingat 'keterangan2 tsb. 

| diatas, taka njatalah Iyst pem. 
bangunan Mesdjid Muhammadi- 

jang seka- 
rang beredar ini palsu. Begitu 

pula Tjap dan tandatangan dari 
1. Muhammadijah Ranting Ba- 
ngunhardjo, 2. Kalurahan Ba- 

ngunhardjo. dan 3. Kapanewon 

Sewon semuanja palsu. 
Kepada chalaiak ramaj dise- 

rukan, agar supaja awas dan 
waspada dan djika menemui 
orang jang mengedarkan Iyst 
itu, segera melaporkannja. 

87 ORANG LULUS SEKOLAH 
POLISI 

Dinas Security. 

Kemarin di SekolahPolisi Di 

nas Security Surjoputran, telah 
diumumkan nama2 jang lulus 

dari udjian sekolah selama 6 bu 
lan, jaitu dari 89 siswa sekolah 
Brigadier Polisi Security seba- 
njak 87 orang. 
Mereka kemudian akan melan 

djutkan peladjarannja untuk 6 
bulan" di Djakarta dan akan le 
bih berat peladjarannja, tetapi 
djika kelak Julus akan ditempat 
kan dipelbagai instansi2 kepoli 
sian, 

6 AHLI TEKNIEK DJERMAN 
TIMUR 

Untuk Padokan. 
Dalam waktu jang singkat 

akan datang di Jogjakarta 6 ah- 
li tekniek pembangunan dari 
Djerman Timur untuk menam- 
bah tenaga2 ahli Djerman Ti- 
mur jang sudah ada, jaitu seba- 

njak 12 orang jang sedang me 

ngerdjakan pembangunan pabe- 

rik gula Madukismo di Pado- 
kan. : 

Menurut rentjana dalam satu 

tahun ini, paberik Padokan akan 
diselesaikan, termasuk pemasa- 
ngan mesin2nja jang didatang- 
kan dari Djerman Timur. 

LALULINTAS TERHALANG 
Pernah pengemudi prahoto ig. 

membongkar barang muatan- 

nja didjalan Suronatan ditegor 
oleh Polisi dan dibawa kekantor 
Polisi Bagian Lalulintas di djl. 
Gondolaju untuk diprossesver- 
bal karena prahoto tersebut 
membongkar muatan sampai la 

ma hingga merintangi 

tas umum. Sedjak itu, tidak la- 
gi prahoto berani bongkar ba- 
rang didjalan tersebut. Teruta- 

|sal dari daerah2 Sumatra Te- 
ngah /Utara. Selandjutnja orga 
nisasi tsb mengadjak kepada 
para mahasiswa dan peladjar 
chususnja dan masjarakat pada 

umumnja guna membantu serta 
mengikuti sikap jang njata2 

ispontaan dan ' progressif dari 
| S.P. Kepala Daerah-itu dengan 
indakan2 jang konkrit, baik pa 

da waktu sekarang 

jang akan datang. 
Dengan demikian diharapkan- 

nja solidaritet dan rasa persatu 
an sebagai Satu Bangsa, Satu 

Bahasa dan Satu Tanah Air In- 
donesia akan dapat lebih terwu- 

djud, djika masing2 dari kita , 
menjadari dan mengamalkan 
Gengan sungguh seperti apa jg 
jang telah dipeloporken terse- 
but diatas (tadi). “Demikian 
Bureau Mahasiswa Feteran Jo- 

gjakarta. 

PERKARA SERBUAN POS 
POLISI PAKEM 

Perkara penjerbuan pada Pos 

Polisi Pakem oleh gerombolan 
pendjahat jang terdjadi pada 
Rabu malam Kamis 18/19 Ma- 
ret 1958 menurut kalangan jg 
mengetahui akan diperiksa oleh 
Pengadilan Negeri di Jogjakar- 

ta dalam bulan Maret jad. Pe- 

njerbuan itu dilakukan oleh 30 
orang anggauta M.M.C. dan 

B.R. jang bersendjata - pistol, 

stengun dan karabijn dan mere 
ka menewaskan 3 orang anggau 
ta kepolisian serta melukai be- 
rat 2 orang preman. Djuga ru- 

nah panewu Pakem jang letak 
nja berdekatan dengan pos poli 
lisi Pakem diserbu. Tapi berhu 
bung dengan satu dan lain ihal, 

ialah diantaranja karena seko- 
njong2 terdengar suara letusan 
ban sepeda motor didjalan de- 
pan rumah panewu jang suara 
tsb oleh pendjahat2 tadi dikira 
suara letusan sendjata api dari 
alat2 negara, maka gerombolan 

pendjahat tadi lalu melarikan 
diri. : 

Dari 30 orang pendjahat jang 
menjerbu pos polisi itu hanja 
4 orang sadja jang tertangkap. 
Lainnja masih menghilang. Ke- 
empat orang terdakwa jang ter 
tangkap itu sampai kini masih 
berada dalam tahanan dipendja 
ra Wirogunan Jogjakarta me- 

nunggu pemeriksaan  perkara- 
nja. Mereka dituduh melanggar 

maupun 

  
Jalulin- , 

fatsal 365 (1, (2) ke-4, (3) idan 
(4) jo 65 jo 480 jo 358. Saksi 
n'a ada 21 orang. 

  

Nonton mena? 

ma tidak diwaktu siang hari se | 
bab takut Polisi. 

Tapi tadi malam, sebuah mo- 

bil jang masuk didjalan terse- 

but (Suronatan) kira2 djam 
19.30 sesampainja didekat lang- 
gar Wakap Suronatan baru'ah 
mensetahui bahwa lalulintas di 

“situ terhalang oleh prahoto AB 
' 4333 jang sedang membongkar 

barang muatannjs. Keadaan sa- 

ngat sulit bagi kendaraan  mo- 

bil tersebut. Kalau madju me- 
nunggu selesainja prahoto mem | 

lama, ' bongkar, adalah terlalu 
sedang kalau mundur untuk ke- 
luar dari djalan tersebut nis- 
tjaja Ieher sopir mobil itu sakit | 

| DHADY : 
dengan terus menerus tengok ke | | wo. SRIWED ARI : 
sebab mengemudikan “ mobilnja 

belakang. 
Lalulintas didjalan Suronatan | 

selalu terhalang oleh pemakai2 
djalan jang tidak hiraukan pada 

SOBOHARSONO : ,The Clue of 
the Missing Ape”, George 
.Cole, : 

SENI SONO : ,,Penarik Betja”, 
P. Ramlee. 

REX : ,The Virgin @ueen”, 

Bette Davis. 
INDRA ,,Botany Bay”, Alan 

Ladd, James Mason, 
LUXOR : ,/Penarik: Betja”, 

P, Ramlee, 
RAKHAJU: Al that Heavens 

allows”, Jane Wyman, , 
KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 

Baron Sekender”, 
BoLe 

| BIOS SRIWEDARI: Club 
Havana”, 

INDRA : Alexander the Great”, 

| 

peraturan tata tertib lalulintas. ' 

Underwater” 
Saron- 

Sari”, 

KLATEN. 
ROXY : ,,Djakarta Diwaktu 

Malam”, 
RIO: ,,7 Devil”, 
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sc Mikian tiidak mungkin menim- 

«.. nandakan pada 
Wa a djuga mungkin ada pada- 

  

RABU 23 DJANUARI '57 

BRID GBI 
Nasihat2 utk penentang 

  

pemimpin permainan 
Nasihat ke-tiga: 
Memberikan kartu oleh ta- 

pen kita lihat, bahwa pada 
gillian pembukaan, biasanja 
(umumnja) B memulai dengan 
Kg, j djika ia mempunjai ma- 
Sa (respectively) ka, aj dan 
j 

“Ini adalah oleh karena ia me- ' 
nurutkan peraturan sebagaj be- | 
rikut : B memulai dengan kartu 
tertinggi dari rangkaian jang 

berturut-taru' sen 

B. sa T pat mengetahui dalam semua 

8 hal : apa jang tidak ada pada T 
i : |. dan dalam beberapa hal: apa 

Djika B jang harus membuka | jang ada pada T. 
permainan, maka ialah jang di- (Bersambung). 

namai tangan pertama dan part 
nernja T tangan ke-tiga. 
Umpamakan, B jang harus 

membuka, maka ia harus mem- 
berikan kartu tertinggi darj se- 

'rie jang ber-turut2, 
Tjontoh : 
Pada pertengahan permainan 

B mendapat giliran membuka. | 
Umpamanja ia hendak memain- 
kan Ruit, ia mempunjaj kartu2 
j,10,6,2 darj warna ini. Ia mem- 
berikan kartu tertinggi, jaitu 
J: Djika bukan pada pertengah- 
an permainan, akan tetap: per- 
mulaan (pembukaan permain- 
an), maka ia dapat djuga me- 
mulai dengan 2 (jaitu: kartu 
ke-4 darj atas — rule of eleven). 

Oleh karena itu, djika tangan 
pertama memberikan 10, ini ber 
arti bahwa ia tidak mempunjai 
j1. Kartu rendahan menundjuk- 
kan ketiadaan dari kartu tinggi- 
an, oleh karena B memulai de: 
ngan kartu tertinggi dari serie 
jang berturut-turut. 
Mengapa begitu? : 
Tjobalah umpamanja, B mem 

punjai g,j,10,5. U mempunjaj ha 
nja beberapa kartu rendah. Dji- 
ka B memulai dengan 10 (bukan 
tertinggi) atau j, maka T tak 
akan dapat mengetahui bahwa 
B mempunjai g dan oleh karena 
- memberikan k atas j (ataw 
10). : 

Lagi satu tjontoh. 
B -mempunjai 

96,5. : 
Djika B memulai dengan 10. 

11048, Ur) 

Tjontoh: B mempunjaj a,x.x, 
X,XN, Ia memulai dengan x dan T 
memberikan j, S mengambil de 

(ngan. k. Kemungkinan g ada 
Ipada T dan djuga pada S. B 
ak akan dapat mengiranja. 

| Akan tetapi, djika T memberi- | 
| kan g, maka ia tidak mempu- 
Lnjai j: dan oleh karena itu, B 
mengeta! 
Bukankah djika T mempunjai g 
dan j, ia harus memberikan j ? 
T memberikan g ...... maka ia 
tidak mempunjak hk oa 
Dengan demikian maka B da- 

  
     
  

Memainkan problem 

“kan 3 kali Hrt, sesudah mana 
— menurut kira an saja — B-T 

tak akan mempunjai sisa lagi 
dalam Hrt. Djadi dimedja masih 
ada Hrt g. Sesudahnja S me- 
mainkan Kl a dan K1 x: maka 
B akan mendapat pukulan, Se- 
karang B jang harus memulai 

“dan dengan demikian S akan 
mendapat kans besar untuk me 
menuhi kontraknja. Sebab B-T 
terpaksa memberikan salah sa- 
tu pukulan dalam Rt atau da- 
lam Sch. Dan dengan demikian, 
maka S-U akan mendapat pu- 

| kulan2: 4 Hrt, 3 Kl ditambah 
dengan 2 Rt atau 1Rt -- 1 Sch. 
Selukbeluk darj pada problem 

ini, ialah bahwa S harus memak 
sa lawannja untuk memulai. Dji 
ka ia sendiri jang memulai me- 
njerang Rt atau Sch, maka ia 
akan kehilangan kans. Ia harus 

sampai 3 kali, supaja lawan ke- 

lak tak dapat memaksa mereka 
untuk memulai dalam warna ter 
tentu. Hrt ke-4 itu tak dimain- 
kannja supaja tetap ada djem- 
batan (rentree) di U., djika ke 
lak ternjata bahwa ini perlu un 
tuk mendapat pukulan dim. Rt.   tidak dengan j jang seharusnja, 

maka T mungkin memberikan k 
atau a, djika U tidak menge- 
luarkan g: Dengan demikian,   maka g mendjadi bebas dengan 
se-mudah2nja. 

Perketjualian satu2nja jang | 
B tidak memainkan kartu ter- 
tinggi darj suatu serie jalah bi- 
lamans ia mempunjai a 4 k. Ia 
tidak memberikan jang terting- 
gi (a) akan tetapi k. Jang de- 

  

bulkan kerugian bagi mereka: 
T. toch tak mungkin mengor- 
'bankan suatu honneur dengan 

. tjuma2. Paling2 ia untuk se- 
mentara bingung tentang dima | 
na adanja a, S atau B, akan te- 

: tapi inj tak membawa bahaja 
bagi mereka. 

|. Apa sebabnja B memulai de- 
ngan k, bilamana ia mempunjai 

La kk? — bjustru untuk me- 

| nja sendiri. 
“Sekarang tangan 
(Timur). 

ke-tiga 

“Kartu apakah jang T harus ' rayon Sumatera Utara jg bakal 
| muntjul berhadasan dengan kes. 
|dari Sumatera Selatan dan Te- 

berikan bilamana B jang memu 
“dai, artinja: T jang mendjadi ta 
-ngan ke-tiga. Pada umumnja : 
tangan ke-tiga harus memberi- ' 
kan kartu setinggi mungkin utk, 
memaksa (forcing) S memberi- 

kan kartu jang tinggi pula. Ia 
harus memberi setinggi 
kin, akan tetap: djangan ....—...w. 

lebih tinggi dari pada semesti- | 
tinja. Djika ia meomptnjai 4-10 
dan B mengeluarkan kartu dim.. 
warna itu, kartu manakah jang 
harus diberikan oleh T? — 
Kartu 10, jaitu kartu terendah 
dari serie tertinggi jang ber- 

 turut2. s 
Djika T mempunjai g.j.9. ma 

« ka diberikannja j. J.9 bukan la- 
gi serie (rangkaian). Djika ia 
mempunjaj g.10.9 maka diberi- 
kannjalah g. @.10 bukanlah se- 

» srie. Pada hal demikian, maka 
. 9, terhitung serie tersendiri. 

Djika T mempunjai k.g.10.9.7 
. maka diberikannjalah g. jaitu ' 

| terendah dari serie tertinggi 
(Dalam warna ini ada 2 serie : 

“K.9. dan 10.9: serie terendah ia- 
iah 10.9). 

Disin: kita mempunjai 

daannja kartu rendahan. Bila- 
. mana T memberikan 10. maka | 

bahwa ia tidak | 
mempunjai 9. J dan 8 etc. mung ' 
kin ada padanja, akan tetapi 9 | 
se-kali2 tidak ada, oleh karena : 
bilamana ia mempunjai 10.9. ia ' 
harus memberikan 9: T mem- 

.Oleh karena 

ini berarti 

berikan 10 maka 
itu dia tidak mempunjai 9. 
Apakah manfaat (ratio) dari 

.jang demikian ? 
Umpama, B memulai x dari 

Kxxxx, , dimedja terletak 2 
kartu ketjil dan T mempunjai 
G,j.10. 5 

Seandainja T memberikan g 
(salah), maka B akan mengira 

bahwa j dan 10 ada ditanyyan Ia 
wan, bukanlah ditangan part- 
nernja, bilamana S memukul de 

np na, Bukanlah, djika S mem 
»unjai a,j,10 dan T g, djalannja 
permainan akan begitu djuga ? 

Akan tetapi djika T memberi- 
kan 10 — tidak g — bagaima- 
na ? — S toch akan mengambil 

dengan a. Makanja B akan te- 
rus mengetahui, bahwa g dan j 
ada ditangan partnernja, sebab 
djika S mempunjai a dan j atau 
4 dan g, maka S tidak akan me 
ngambil dengan a, akan tetapi 

an 7 atati G 

Dalam hal ini akan terus te- 
rarig bagi B, siapa jang”memiliki 

   

  

4 

nernja, bah | 

mung . 

atur- | 
an: Pada tangan ke-tiga kartu | 
tinggian menundjukkan ketia- 

| kartu? antaraannja dan dalam 
| haj lain tidak, 

Eri: B pas: Ud SA: T 2 Rt: 

S2 Hrt dan sesudah itu semua 
pas. B memulaj Rt dengan k: U 

S membuka penawaran dgn 1 | 

| 
1 

“bahwa ada pada S. | 

Selatan lebih dahulu memain- ' 

terlebih dahulu memainkan Hrt | 

  

BULUTANGKIS " 

REGU THOMAS CUP 
—.. INDONESIA 
-Harus menghadapi regu 
New Zealand. 

Reuter mengabarkan dari Lon 
Gon, bahwa undian untuk tourna 
ment bulutangkis perebutan Tho 
mas Cup babak pertama untuk 

| Zone Asia, telah dilangsungkan 
di London kemarin dulu. 

Sementara itu, regu Indonesia, 
| jang termasuk dalam Zone Aus- 
| tralia, dalam pertandingan babak 
| pertama nanti, terlebih dahulu 
|harus 
| Zealand, Pemenang dari pertan- 

  
| dingan Indonesia — New Zea- | 
| land itu, akan dihadapkan dgn 
| regu Australia, jang dibebaskan 
| dari pertandingan babak perta- 
| ma, untuk memperebutkan ke- 
| djuaraan Zone Australia tsb. | | 
t 

| nament bulutangkis perebutan 
| Thomas Cup Zone Asia itu ada- 
lah sbb. : 
Regu India harus menghadapi 

| regu Muangthai, regu Sailan ha- 
| rus berhadapan dengan regu Dje 
| pang, regu Hongkong melawan 
|regu Pakistan, sedang regu Bir- | 
| ma mendapat kebebasan untuk : 
| pertandingan babak pertama, 

EDDIE CHOONG GONDOL 
2 DJUARA. 

Di Edinburgh 
Eddie Choong dari Penang. di 

| gondol dua gelar djuara dalam 
|pertandingan bulutangkis ke- 
| djuaraan Skotlandia, demikian 
| Reuter. 

Dalam finale jang diperebut- 
|kan pemain2 Malaya, Choong 
| mengalahkan pemain senegara- 

(nja C, T, Oon 15 — 5, 15 — 8 
| dan dalam permainan double 
| putera pasangan Eddie Choong / 
|C, T. Oon telah menggulingkan 
| pasangan F. Peard /J. Cirzgib- 

i 
| I 
t 
  

PROBLEM No. 24 
Sch. a,7,6, 
Hrt, 3.2. 
Rt. @10,86, 
KL K3852” 

D1 "Bah R5. 
Hrt. g,j,10: 

- 5. Na SO MEpIRI 
S8. Kl. a,g,9. 

Rt 6, TRET, SRt3. IT BRt 2: 
U Rt3, TRt 9 dan S Rt 4. 

Kartu mana sekarang T harus 
berikan ? 

  

SEPAKBOLA : 
CN ATA 

KES. 

| dihadapkan dalam pertandingan? 

Kes. PSMS (Madan) — Kes. 
PSS (Siantar) 
INDONESIA DIUNDANG KE MALAYA 

KES. PSMS, dalam usaha untuk menjusun teamnja guna 

3.1 

kedjuaraan PSSI pada per- 
| tengahan tahun ini, telah melakukan match pertjobhaan dengan 
kes. PSS (Pematang Siantar). 

Siantar sebagai djuara' PSSI 

ingah jang akan mendjadi djua- 
|ra dari tayon2 daerah itu ma- 
' sing2, telah menundjukkan per- 
| mainan pada setengah babak 
| pertama, jang patut dipudjikan. 
Meskipun PSMS leading dulu 
dengan 1-0, hasil tembakan 
kinan-dalam Radjab pada me- 
nit ke-15, namun sesudah itu 

kes, PSS dengan pemain2 mudi- 
| nya telah menundjukkan perma- 
|inan jang lebih baik dari PSMS 
| sendiri. : 3 
|. Dengan long-passing dan drib 
| bling jang tjepat, 15 menit men 
|djelang turun minum PSS dgn. 
didorong oleh emain2 gelan- 

|dangnja jang subliem jaitu 
'Dangas dan Adjir, barisan pe- 
njerangnja telah membombardir 

' gawang Van der Vin. Lebih 10 
| kaji bi ateng  PSMS dihudjani 

| tembak 43 dari dja-ak dekat se- 
| kali, da "karena kewaspadaan 
|Van der Vin, maka ketika itu 
|PSMS hanja kebobolan satu 
|kali sadja, dimenit ke-38 kiri- 
| dalam Jusuf darj Siantar mele- 

| paskan tembakan jang setelah 
| mengenai mistar gawang ma- 
| suk kedjala. 1 

Medan tjetak goal? ke- 
menangan, 

Dalam babak kedua ada ter 
djadi beberapa pertukaran pada 
kedua belah bihak. Baru pada 
menit ke-2 kiri-dalam Saari dar' 
PSMS telah dapat pula memper 
dajakan keeper PSS Saleh dgn. 

tembakan Jang rendah sehingga 
stand berobah mendjadi 2-1. 
Permainan PSMS dibarisan de- 
pan jang agak baik sedikit se- 

sudah djeda itu, ditambah pula 
permainan Siantar jang mulai 
kendor, achirnja memberikan 
peluang bagi PSMS untuk men- 
tjiptakan goal ke-3, tatkala kiri 

luar Daulay dapat bola tjolo" 

dari Ramli dengan kes dari 
A'asak dekat tidak menjia2kan 

peluang tersebut, sehingga" ke- 

adaan berobah lagi djadi 3-1. 
Tetar: ernenangan ini tidak 

dapat dipertahankan oleh PS- 

MS. Mendjelang pertandingan 

paham antara back Rasjid dgn. 

keepe: Paidjo jang mengganti 

kan Van der Vin, achirnja kem- 

bali Jusuf dari Siantar mentjip- 

takan satu goal hingga achirnja 

pertandingan disudahi dengan 

angka 3-2 untuk PSMS. 

Patut diterangkan, bahwa de: 

ngan kemenangan ini PSMS te-   
akan bubaran, akibat kesalahan 

Hasil pertandingan ini ialah 3-2 untuk kemenangan Medan, 
|setelah waktu turun minum, neratja pertandingan 1-1, 

lah menebus kekalahannja jang 
pernah dideritanja dari kes Si- 

antar ini pada tahun jl., jaitu 
tatkala Medan mendjelang per- 
lawatannja ke Birma telah di- 
tjukur oleh Siantar dgn. 4-0. 

— Ant. 

BERITA ORGANISASI 
# M.K.I. Tjabang Antarnusa 
dalam rapatnja telah memutus- 
kan pengurusnja, jaitu ketua 
sdr. Badilangoe LF.I.B., sekre- 
taris sdr. St. Hufat dan benda- 
hara sdr. nn. S. Mamurung. Ala 
mat sekretariat dji. Gambir 4. 

& 

Atas usaha pentjinta2 ,,Ta- 
man-Siswa” di Wates Kulon-Pro- 
go, baru2 ini dibentuk sebuah 
Panitya Pendiri Tjabang ,,Ta- 
man-Siswa”, jang akan mengu 
sahakan berdirinja Perguruan 
»Taman-Siswa bagian Tamn De 
wasa (SMP) dimulai pada tahun 
pengadjaran 1957 /1958. 

Pengurus panitya tsb. terdir 
dari: ketua sdr. Sastrosuhardjo, 

| penulis: sdr, Slametsarkoro, ke 
uangan : sdr. Kawit /Takeshi, 
Perlengkapan: Sdr. Sastrodihar- 
djo. dan dibantu beberapa ang- 
gota. 

hadapi regu New | 

Hasil undian Zone Asia, ' 
Adapun hasil undian pertan- | 

| dingan babak pertama dari tour | pekerdja sementara jang tidak PK Ik. Rp. 2,5 djuta jang se- ' 

Edinburgh telah berhasil meng- ' 

| ben (Dublin) 15 — 0, 15 — 12. | 

.KEDAULATAN RAKJAT" 

MASA GELAP PPRI: 

Puluhan ribu !buruh ha- 
. dapi nasib buryk 

BERDASARKAN surat ka- 
wat dari Direksi Bani« Negara 

| Indonesia Djakarta, mulai tg 
| 14/1257 BNI tjab-» « 
| ta menghentikan sem 

| Posisi atas rekening PPRY. 
|. Berhubung dengan itu Direksi 
“PPRI Sunadi mc 

| struksi kpd. administratii2 pabe 
rik2 gula Tasikmadu dan Tjolo- 
madu, Kepala bag. Administrasi 
Kantor Pusat PPRI, Kepala Ba- 

| gian Urusan 'Technik PPRI Pu- 
sat, Pengurus Perusahaan Betal, 

|dan Pengurus P4 RI Solo, mak- 
| sudnja terhitung mulai tg. 17 /l- 
11957 diperintahkan  menghenti- 
|kan semua pekerdjaan jang di- 
|lakukan' oleh pekerdja harian 

| terus menerus, harian lepas, bo- 
yrongan, buruh seizoen harian 
maupun borongan dan pegawai / 

     

  

    

"3 
Santai 

    

  

mempunjai beslit dari Direksi 
PPRI. Teogasnja semua peker- 

|Ldjaan ketjuaj jang didjalankan 

tetap berbeslit PPRI Begitu 
| pula supaja dihentikan semua 
| pekerdjaan lemburan. 
| Dalam hubungan ini Admini- 
|stratur Pg. Tasikmadu Supe- 

(Oleh: Wartawan ..K.R,” 

memberikan in- | 

| belah pihak. Bukan sadja pihak 
ibuuh jang. menderita, 
| djuga PPRI sendiri akan 
lami kerugian jang besar, sebab | 

i 
! 

1 
| 

sendiri) 
| besar pekerdjaan pemeliharaan 
| kebun seluas 2000 hektar telah 
| dihentikan, Aresal ini belum ter 

| 
| SEBAGIAN BESAR PEKERDJAAN DIHENTIKAN 
| 
| 

| 

ata ana termasuk Pg, Tjolomadu 
seluas Ik, 850 hektar. Maka de- 

(ngan dihentikannja pekerdjaan 
| tersebut berarti 
|burah terutama jang bekerdja 
| Mikebun menghadapi nasib jang 
sangat buruk. , 
Mudah digambarkan, bagai- 

|imana akibatnja apabila soal ini 
| tidak segera dapat penjelesaian 
|jang memuaskan pada kedua 

  

menga 

dengan tidak dipeliharanja ke- 
bun berarti hasil gula akan me- ' 
rosot. 

Selain itu produksf andil se- 

mestinja telah dibajarkan ke- 
pada para remilik tanah belum 

oleh Pegawai /Pekerdja bulanan kekbajan Demikian djuga keku- 
rangan harga tebu rakjat seba- 

|njak Rp. 1,5 djuta Belum diba- 
jarnja produksi andil dan ke- 

| kurangan harga tebu rakjat ini 

.Irik telah memerintahkan ke- | 
| pada semua Kepala2 Bagian un | 
| tuk tidak memberikan pekerdja- | 
Lan kepada 
terkena tsb. Tetapi pihak Pim- 

ipinan SBG Tasikmadu mengan- 
|djurkan kepada semua buruh 
itu agar tetap terus masuk be- 
kerdja. 

: terima upah? 

Sebenarnja PPRI ini telah la- 

semua bu:uh jang | 

menimbulkan kegelisahan dika- 

langan para petani, karena uang 
itu oleh mereka sangat dinanti- 
nantikan. 

Produksi merosot. Perlu 
kontrol. 
tahun Tiga belakangan ini 

| produksi gula di Tasikmadu te- 

|yus menurun, sedang tahun 1951 

| sampai 1953 produksi terdapat 

Sudah 2 minggu belum | naik. Perbaikan produksi perlu 

| mendapat perhatian sepenuhnja, 
(karena naik turunnja produksi 

| tjak pada 2 minggu jl. sehingga | 

| pada 962 pekerdja harian di Ta- | 
|sikmadu sadja sudah 2 minggu | 

Lini belum dibajar: dan sebagian 

| Tahun 
1951 239.105,32 
1952 256.531,59 
1955 205.561,35 3 
1954 218.909,72 
1955 270.406,13 
1956 263.543,45 

' disebabkan: -  - 
Ka:ena tanahnja sudah tidak 

mentjukupi sjarat,. kurang ka- 

llum umpamanja seperti jang 
pernah dinjatakan oleh Dr Tjo- 
kronegoro dalam sidang Badan 

Pengawas. 
guan alam (natuur) didjadikan 
alasan satu2nja sama sekali ti- 
dak bisa dibenarkan karena 
areaal pabrik gula Modjosragen 
jang bergandengan dengan Ta- 

SHS tiap hektarnja, sedangkan 
Tasikmadu hanja 150 @t. 

Turunnja produksi karena 

ahli2 tanaman kurang bevoegd, 
atau karena buruh tanaman ku- 
rang memperhatikan peturdjuk? 
atau karena bahan? untuk ta- 
naman tidak dipergunakan se- 
bagaimana mestinja. 
Maka untuk membuktikan se- 

trol jang teliti. 

tempo 3 tahun sadja PPRI su- 

'dah dirugikan oleh hasil tanam- 

an dengan gulanja sedjumlah 

32.017,90 @t SHS nilai Nivas 

middenprijs sekarang 32.017,90 

X Rp. 204,— — Rp. 6.531.651,60 

suatu djumlah jg tidak sedikit. 

Perusahaan dan buruh 

harus hidup. 

Menurut PPRI kerugian jang 

diderita disebabkan karena ter- 

lalu besar djumlah buruh dan 

tingginja upahnja. Maka dalam 

mengatasi kesulitan tidak ada 

djalan lain ketjuali pengurangan 

buruh, menurunkan upah, pensi- 

jan paksa, atau menutup peru- 

Pendapat » jang demikian itu 

didasarkan atas keadaan dipe- 

rusahaan2 gula asing. Pendapat 

PPRI ini menu'ut Kesatuan 

Aksi Buruh tidak bisa dibenar- 

kan. Sebab dalam hal ini me- 
nurut KAB PPRI melupakan 
akibat? dari langkah2 jang di- 

ambilnja itu, PPRI memandang 

pemetjahannja hanja dari satu 

segi sadja, jaitu bedrijfs-econo- 

| mie-nja, Dengan demikian dapat 

| ditarik satu kesimpulan, PPRI 
(lebih memberatkan kepada ke- 

(hidupan pabrik daripada kehi- 

|dupan beribu-ribu buruh. Disini- 
lah letak perbedaan pendapat 

  

Turunnja produksi antara lain | 

mua itu perlu sekali adanja kon | 

Menurut angka2 diatas dalam | 

Hasir gula SHS Gt. 

| dapat, bukan hanja 

sikmadu pada tahun 1955 ter-| 

njata bisa menghasilkan 180 Gt. aa 

  

ma menderita Krisis ini memun | sangat mempengaruhi kepada 
kostprijs. Areaal Tasikmadu ra- 
ta-rata 1800 hektar, menu:ut 
statistik naik-turunnja produksi 
sbb. : 

Naik Ot. Turun Ot. 

17.426,27 as 
39.029,76 aa 

2 16.651,63 
LA 8.503,43 

End 6.362,84 

antara PPRI dan Buruh. 
Dalam hal ini Buruh berpen- 

salah satu 
jang harus diberatkan, akan te- 
tapj harus kedua-duanja. PPRI 
sebagai levensbron tidak dapat 

dipisahkan dengan Buruh, te- 
adan | , RI ti da- Sebab kalau gang: tapi djuga PPRI tidak akan da 

pat hidup tanpa Buruh. Djadi 

PPRI dan Buruh kedua-duanja 

harus tetap hidup. 

(Bersambung). 

  

'MONROE     Na oat 2 DUNGS 

  

MARILYN MONROE. 
no comment, 

Aktris genit Hollywood jang 
menggiurkan, Marilyn Miller ali 
as Marilyn Monroe, pada hari 

Rabu beserta suaminja penga- 
rang tjerita sandiwara Arthur 
Miller tidak memberikan sesu- 
atu komentar tentang berita- 

| berita jang menjatakan bahwa 
mereka mungkin sedang meng- 
harapkan suatu ,,kurnia Tuhan”, 
»No comment”, demikian kata 

Marilyn ketika ditanja tentang 
berita-berita bahwa ia merasa 
ada sesuatu gangguan didalam 
perut jang menundjukkan bah- 
wa ia mengandung. ,/Idem”, de   mikian kata Arthur Miller, 
suaminja. 

Mereka menurut rentjana 
|akan berangkat pada tgl. 19 Dja | 
| nuari ke New York untuk me- 

| baru, Diterangkan djuga oleh 
| Marilyn bahwa ia akan segera 
kembali kepekerdjaan dipilem. 

— UP. : 

  

puluhan ribu ' 

tetapi | 

nempati apartment mereka jg. | 

  

2 2. au Pa 

Olympiade dj Korea. 

| menginstruksikan kepada pem- 
'bantu2-nja supaja melandjut- 
kan kembali rentjana pembikin- 
an suatu pusat Keolahragaan 

dapat didjadikan langkah perta 
ma dalam usaha mengadakan 
pertemuan Olympiade di Korea. 
—- UP. 

KRugby di Northampton. 
Regu Rugby. Midland telah 

mengalahkan ragu Kombinasi 
Universitas Afrika Selatan de- 

| ngan angka 12 — 5 dalam per- 
| tandingan seru jang diadakan 
| di Northampton. Pihak tamu 
| kurang memperlihatkan mutu 
permainan jang baik. — Rtr. 

Ping-pong di Skotlandia. 
Dalam pertandingan  ping- 

pong internasional, jang. diada- 
kan di Dundon, Skotlandia, regu 
Irlandia telah berhasil menga- 

  

| lahkan regu Skotlandia dengan 
| angka 6 — 4. 
|. Selain itu regu ping-pong 

| India, telah meninggalkan Kal- 

| kutta menudju Manila untuk tu 
| rut ambil bagian dalam tourna- 
ment ping-pong perebutan ke- 

| djuaraan Asia jang ke-IV. 
|— PTI). 

Atletik di Singapura. 
Parry O'brien, djago lempar- 

' peluru Amerika, jang mendjadi 

djuara Olympiade Melbourne 

dan pemegang rekor dunia, te- 
lah meninggalkan Hongkong de 

ANEKA  OLAH-RAGA j Poha g ki Be d 1 Ka 

Ha | Turki, Irak, Pakistan dan Iran 
Presiden Syngman Rhee. telah 

| MENJATAKAN SETUDJU RENTJANA EISEN- 

jang telah dihentikan. Rentjana | 
itu mengandung maksud supaja | 

| Perantjis 

HOWER TTG. 

    

HALAMAN 3 

TiMUR. TENGAH 
DALAM komunike bersama jang dikeluarkan di Ankara, 

Turki, Irak, Pakidtan dan Iran sebagai negara? anggota Pakt 
Baghdad menjatakan dengan resmi menjetudjui 
den A.S. EKisenhower tentang Timur Tengah 

doktrin jpresi- 
sebagai rentjana 

terbaik untuk mendjaga perdamaian di Timur Vengak. 

ngatakan 4 negara tsb memutus 

kan djuga bahwa untuk memu- 
Mihkar turut serta aktif Inggris 

| dalam iPakt Baghdad tak lama 
|lagi akan diadakan sidang se- 
mua negara anggota pakt tsb. 
di Karachi. Sedjak Inggris dan 

| 
| Kalangan jang mengetahui me , 

| 

| Suez Turki, Irak, Pakistan dan 
Iran dalam sidang2 jang mereka 

| adakan sebagai sidang negara? 
i 

| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 

| 
' 

Pakt Baghdad telah menjamping 
kan terus Inggris padahal nega- | 
  

ngan menumpang pesawat ter- 
bang untuk meneruskan ,good- 
Will tour”-nja ke Singapura, de- 
tnikian Rtr. 

Ys -hockey di Peking. 
Regu Ys-hockey Djepang, jg. | 

kinj sedang berada dj RRT, te- 
lah berhasil membuat debuut jg 
gemilang, mengalahkan 

ka jang menjolok, 

demikian Hsin-Hua. 
  

Selama tahun 1956 lalu lintas 
perdagangan antara Hongkong 
dan Indonesia menundjukkan 

kesibukan2, terutama setelah 
|o-der pengolahan kapas SAC 
|jang diterima Indonesia dari 
Amerika Serikat. 

Impor Hongkong dari Indone- 

sia dalam waktu 11 bulan tahun 

1956 (Djanuari - Nopember) me- 
|liputi. harga US $ 51.588.299 
| atau suatu kenaikan sebanjak 

|US $ 23.725.039 dibanding dgn. 
impornja pada masa sama ta- 
hun 1955. 

Ekspor Hongkong ke Indone- 
sia dalam waktu 11 bulan tahun 
1956 (Djanuari-Nopember) - di- 

  
139.578. Pada masa sama tahun 
1955 ekspor Hongkong ke Indo- 
nesia meliputi US $ 157.930.565, 
dan ekspornja pada masa sama 

tahun 1956 itu menundjukkan 
Suatu kenaikan. 'sebanjak US 
$. 301.209.013. 

Impor Hongkong da'i Indo- 
nesia itu meliputi, rotan, kopi, 

karet, kulit sapi, minjak tim- 
buh-tumbuhan dan gula. Ekspor 

Hongkong ke Indonesia berupa 
barang2 manufaktur jg selama 
11 bulan tahun 1956 meliputi 

(harga US $.117.310.000, atau 
| menundjukkan kenaikan US 
| $.40.670.000 “dibandingkan de- 
| ngan ekspornja pada masa sama 
tahun 1955. Barang2 ekspor 
|lainnja berupa, benang kapas, 
| kaos kaki, djas hudjan, battery, 
| barang2 email, barang2 plastik, 
| metalwaren, lentera, Korek api, 
|kawat besi dilnja 

Menurut harian Wah Kiu Yat 

  

“Po, ramai perdagangan antara 

Hongkong dan Indonesia itu 
djuga berpengaruh atas pasar- 

an barang2 jang diantaranja 
djuga berasal dari RRT dan 
Djepang jang kemudian direeks- 

por oleh Hongkong. — (Ant). 
  

HARGA PASAR DI JOGJA 
Pada tgl. 22 Djan. 1957. 

  
Barang perhiasan : 
Emas 22 karat 1 gr. Rp.45,— 
Beras : : 
Beras gil. No.1 1kg.,, 3,10 

” ” No. 2 ” ” 2,90 

Me NOR3R Da Tan DU 
me ee NG Ne eng 

” "» No, 2 » 1 2,60 

» ketan GA 2 Ou 
Lain - lain : 
Gula pasir Be in An aa 

5. batu 1 73 4,25 

» kelapa Fi nan 
Teh BOP Sa Tarra ia 

Me Rakjat Kb on Oren 
| Minjak tanah Tt Orto 
| » kelapa Miui dag 
(Ikan asin /sgereh 1 kg. 8 
| Kentjur nan sn Opah 
| Djae ja sn no 
Tembakan rakjat ,, ',, 30— 

  

  

    

    

GOOD Bor, FLASH ! YouR DisGuisSE 
WENT OVER PERFECTLY/ AND 
HOW YOU BLUFFED JEMSHAKK ! 
HE COULD HAVE SEIZED THE 
GUN AND US, 
BUT HE JUST 
DROPPED THE 
WHOLE THING! 

   

  

           

    

  

hKEDIO, KespP-- » WF - WHAT: DO | TOFELLOW JEMSHAKK... B FLASH! PON 
BUT IT DIONT! $4 | you MeaNz / AND SEE IF I CAN dd | You DON'T 

84 | relasi! TURN UP ANY LEADS TO KOLUGI! IE THEY 
WHERE HE WHEREABOUTS Or My |. IcarcH You..      
   

      

ARE: YOU 

  
  

njamaranmu berhasil 

nja ! 

1x
 

tidak !   Hmmm ? 

4 Kau hebat betul, Flash! Pe- 

sempurna ! Dan djuga tjara- 
mu mengalahkan Jemshakk ! 
Dia bisa djuga merampas 
pistolnja dan menangkap ki- 
ta, tetapi ternjata dia Malah 
membiarkan sadja perkara- 

dengan 

Betul begitu dia, tetapi aku 

  

       
    

- Apa maksudmu, Flash? Kau 

hendak pergi kemana ? 
-- Mengikuti Jemshakk 

dan berusaha agar bisa me- 

ngetahui tempatnja teman2- 
ku Dale dan Zarkov ! 

  

FLASH GORDON KEMBALI KE MONGOF!| 2497 

    mn  FRIENDS, 
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Kau 
lugi 

. YOU'LL 
WISH YOU WERE 
DEAD! FLASH)... 
H-HE MUST BE 

-- Flash! Djangan tolol kau! 

nangkapmu .... 

T BEA FooL! 
KNOW THESE 

    
     

    

      

AI 

tidak kenal orang2 Ko- 
ini! Kalau mereka me- 

kau akan 

Apa dia itu gila ! 
-- Hmmm ! 

sr Baba Ja al RN ASAP AL SN 
Ket 3 #0 “4 PS 

    

taksir melisuti- harga US $ 459. ' 

  

EKONOMI & DAGANG: 

Kemadjuan perdagangan Hongkong- 
Indonesia tahun 1956 

PERDAGANGAN Hongkong dengan Indonesia dalam tahun 
1956 jang baru lalu mengalami kemadjuan pesat, karena men- 
tjapai record dalam volumenja sedjak tahun 1953, demikian 
menurut harian Wah Kiu Yat Po dari Hongkong, 

Bahan pakaian : 
Sarung padi 

bn. 1500 1 hel.,, 5250 
Kain batik dagel ,, » 47,50 
Li tjap alus ae UG 

Blatjo AA pi BIG 
Kain kasur ee Sk 
Poplin polos »' » 500 
Pike aa Na 
Kain pijama na A— 
Poplin kembang bt Ge KOS 
Kastup An Sa 
Kambar 3 9 I— 
Mori tjap Unto Ban Ke AA 

HARGA EMAS 

Tgl. 22 /1-1957. 
Jogja: Emas 22 krt. No. 1 

Gjual Rp. 45,— beli Rp. 43,—. 

mengadakan penjer- | 

| buan militer didaerah Terusan | 

regu: 
Peking, dalam pertandinzan jg. ' 
diadakan di Peking, dengan ang | 

jaitu 20 — 2, | 

“ 

1 | 
| 

ra ini djuga anggota Pakt Bagh. 
dad, 

Dalam komunike “jang dike- 
luarkan di Ankara.itu soal di- 
adjaknja lagi Inggris dalam si- 

| dang Pakt Baghdad tidak dise- 
but2. Komunike ini hanja menge 

| mukakan : 

1. mendesak kepada Mesir si- 
|paja menerima baik penjelesai- 
an pertikaian Terusan Suez jang 

. mendjamin bahwa terusan itu 
akan dipisahkan dari politik na- 

sional sesuatu negara. 

2. meminta kepada Siria su- 
| paja memperbaiki pipa minjak 

| jang menghubungkan Irak dgn 
Laut Tengah dan jang kini dlm 
keadaan hantjur. 

3. menjambut dengan gembira 
resolusi PBB jang menghendaki 

| supaja. Israel menarik munfur 
| semua pasukannja kebelakang 
| garis perletakan sendjata Pales- 
tina. dan hendaknja dengan mie- 
lalui PBB diadakan penjelesatan 

| masalah Palestina setjepat mung 
|kin dgn mengingat hak2 Arah 
| Yang sah, 

—. 4 hendaknja diadakan tindak 
|an2 keras dalam menghadapi 
| tantangan propaganda palsu dan 
| subversif di Timur Terigah. 

| 

| 

Tanpa menjebut sumber dari 
| propaganda itu ke-empat negara 
| tsb. menjatakan kepuasan mere- 
| ka bahwa rentjana Eisenhower 
| mengakui adanja antjaman di- 
| timbulkan oleh agresi dan sub- 
| versif komunis terhadap negara2 
Timur Tengah, dan menjokong 

| penuh rentjana Eisenhower tsb. 
Karena dianggap dewasa ini se- 

| bagai jang terbaik untuk men- 
| djaga perdamaian dan memadju 
| Xan kesedjahteraan ekoriomj rax 
| 'at di Timur Tengah, 

  

|... Ke-empat negara tsb. djuga 
| menjatakan 'kepuasan mereka 
bahwa rentjana. Eisenhower itu 

bulkan lingkungan kekuasaan 
dan tidak ditjiptakan untuk mem 
MEA rakjat Timur Tengah, 

| tidak ditjiptakan untuk menirn: 

| 
| 

  

MALAYA MENGUNDANG 7 NEGARA ASIA 
Persatuan Sepakbola Federasi 

Malaya telah memutuskan un- 

beli Rp. 43,— 

djual Rp. 48,— beli Rp. 47,—. 
Emas 22 karat djual Rp, 45,—- 

Djakarta: Emas 24 krt. djual | 
Rp. 47,75 beli Rp. 46,75. 

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

Solo: Ernas 22 karat djua | 
Rp. 45,— beli Rp. 43.—. 

Keadaan pasar sedikit ramai. 

Persediaan barang tjukup. 

Toko Emas HOK SING, Jogja. 

Emas No. 2 22 karat djual | YUK mengundang 7 negara Asia Rp. 44,— beli Rp. 42,—, | turut ambil bagian dalam tour- 
Semarang: Emas 22 karat NO0i sepakbola jang akan di: 

|adakan di Malaya guna turut 
| meramaikan ,,Kemerdekaan Ma: 
Maya” demikian Reuter 

Ke-7 Negara Asia jang akan 
diundang itu adalah Hongkong, 
Burma, Indonesia, Muangthai, 
Vietnam, Kambodja dan Singa- 
pura. 

Perajaan ,,Kemerdekaan Ma- 
laya” itu akan diadakapr mulai 

|da:i tanggal 1-27/9 jang akan 

datang. — Ant. 

  

  

di intung dan buah pinggang 

perut, makanan tidak hantjur 

ki 

TA: 

  

DC POMADE 

TAM 
| Satu2nja obat kuat untuk kelemahan otak, urat2 sjarar | 

argin, djantung berdebar, kaki-tangan dingin, kesemutan, 
sakit pinggang, kentjing manis badan suka sakit2 tjapai, 
lemas, pendek napas, pusing, suka marah? djengkel hati dan 
kusut pikiran, suka lupa, kekuatan penghafal kurang, ku- 
rang semangat kerdja dan lain ga 

POTENSOL 
Untuk lelakj jang merasa lesu (keterangan lebih 
Gjelas dim. doos atau boleh minta dari pendjual). h 

Harga per doos ..... Lem ME ek en be seng akun kaka dak eneng SNN Ml 
SEXALIN untuk wanita jang sakit bulanan 
(Haidz) & "1 "2000nvaonerennenoannnutnonconoeeosanesansanonnonan j3 20,— 

PREGNOL "0000..coconanosenonganen en noooobesnnoeeocooonevesab » 28, — APHBODIN @Xtetmol orasi ggorsavpenensenconanentnne 0g Mp — 

Tanggung menghilangkan tan- 
da2 hitam, djerawat, kukul dan 
panu. Berj tjahaja dan memibi- 

but dan tidak berbahaja 

gampang dipake. 

putih Tanggung tidak LUNTUR 
dan kwalitetnja istimewa. 

Untuk menghitamkan rambut 

  

Paling Mandjur untuk lemah 
betul, perut kembung masuk | 

  
DC. CREAM 

  

n tjantik paras mukanja. F 
Per doos Rp. 15— $ 

NO - HAIR CREAM $ 
Tjepat menghilangkan  ram- 

ono... 

Per doos 

ATOM 

Untuk menghilangkan rambut 

Per doog ......... 

Rp. 15, —3 

Rp. 10,— 
Rp. 25,— 

  

  putih, Bukan haarverf tapi ha- 
nja POMADE biasa & Rp. 30,— 
GONOCIDAL membersih. sa- 
luran kentjing ' membasmikan 
kutu-kutu penjakit Rp. 25,—. 

Dapat dibeli ditiap Toko Obat 

TIONGHOA dimana - mana. 

CD ,PHARMA" Ltd. 
Djl. Ternate No. 12, Bandung. 

Dj. Pintu Air No. 24, Djakarta. 

AGEN? di DJAWA TENGAH :   k Slompretan Solo: 

Toko Obat Tek An Tong. Toko Pakistan, 

46B:) Eng Tay Ho dan Eng Njan Hoo, Petjinan: R.O, 
Karuhun, Malioboro Jogjakarta: Toko Obat Hok An, 
Djl. Raya Magelang, Toko Obat Junon, 
Ryadj 162 Timuran, Sport & Watch Store, muka pasar 

Toko Obat Eng Tav Hoo Eng Diian 
Hoo dan Tek Sing Tong, Pekodjan, Semarang, 

    

Tugu Kulon 

Dji. Slamet 
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Pepah ang 

| RABU 23 DJANUARI '57 
  

  

Seorang pembatja tulis: ,,Ka- | 
binet Ali - Idcham - Rum sebetul- 
nja bagus sekali. Huruf? perta- 
manja merupakan suatu zak 

untuk hidup, jaitu A - I- R. 
Tjuma setelah R-nja hilang, 

“tinggal A-I, suara orang kaget 

disengat kaladjengking ?” 
Ada2 sadja pembatja kita 

jang tertjinta ini. Tapi Ai-di- 
tambah h., dibatja dua kali ber- 
turut-turut adalah suara orang 
kegirangan ketemu kenalan la- 
ma, jaitu: Aih, aih. .... 

Tjoba kita tunggu pemandang- Sa 
an umum Ini A-i, @jadi apa 

BERABE 
JOGJAKARTA. 
PERKARA PENGGELAPAN 

Pengadilan Negeri di Jogja- 

karta hari Saptu jl. telah memu 

tuskan perkara terdakwa Har- 

djosuharto dan Sukardjo Sastro 
atmodjo jang dituduh telah meng 
gelapkan alat2 pelebur barang2 | 

besi tua milik Tjan Hwat Soen 
di Lempujangan Jogjakarta. Da 
lam perkara tersebut kedua ter- 
dakwa dibela oleh pengatjara 
R.M Sosrokusumo. Keputusan 
Hakim ialah bahwa terdakwa 
pertama Hardjosuharto dibebas- 
kan, tapi hanja dihukum. mem- 

bajar kerugian uang buruh dari 
perusahaan pelebur besi tua tsb. 

kepada buruh dalam waktu 6 
bulan. Terdakwa kedua Sukarto 
Sastroatmodjo dihukum 2 bulan 

dengan bersjarat dalam waktu 
pertjobaan 6 bulan beserta ba- 
jar kerugian uang Tjan Hwat 
Soen jang dahulu digunakan un 
tuk mengangkut aalai2 pelebur 
besi tua itu sebesar Rp. 1500.— 

PENGADILAN EKONOMI 
Perkara menaikkan har- , 

ga. 
Pengadilan Ekonomi di Jogja 

karta telah memutuskan bebe- 
rapa perkara pelanggaran Eko 

nomi (peraturan harga) ialah 
Hadiatmodjo tinggali di Palba- 
pang, Bantul dihukum denda 

Rp. 250. atau 1 bulan kurungan 
karena menaikkan harga ban 
goodyear. 

Hardjosutjipto alias Mukidjan 

Bantul denda Rp. 250 atau 1 bu 

lan kurungan karena melang- 

gar peraturan harga. 
Tan King Sing djl. Malioboro 

“denda Rp. 200 atau 1 bulan ku 

rungan karena melanggar pe- 

raturan factur dalam mendjual ! 

tepung terigu. Sa : 

Tjatut kartjis . bioskop 

dihukum. 

Selain itu, Pengadilan Ekono 

mi di Jogjakarta juga telah 

mendjatuhkan hukuman denda 

kepada beberapa pentjatut kar | 
tjis bioskop dari Rp. 25 atau 8j 4 

denda | hari kurungan sampai 

Rp. 60 atau 7 hari kurungan. 

RADIO 
RABU 23 DJANUARI 1957 

JOGJAKARTA 
42,39 — 59,2 — 127,6 M 

14.10 Krontjong Siang oleh O. 

  

K. Tjenderawasih: 17.00 Gelang- j 3 

gang Kepanduan: 17 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: 

SURAKAKTA 

41,38 — 62,56 — 90,7 — 123 M 
13.10 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- | 
mengan manasuka oleh Karawit 
-an Studio, Pes.: Nji, Tambang- : 
raras, Nji Soemarmi, Nji Harpi . 
jah dan Nji Soedjiati. | 

SEMARANG 

92,05 — 120,48 M 
13.15 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 II 

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

2 
(Perobahan? bisa terdjadi). 

  

  

ARA 

  
  

42,22 — 59,9 — 127,6 M 6 | Carry dan Kawan2nja, 20.30 
“13.10 Ujon2 Madyo oleh La- Setengah Djam Duet oleh: Ben- 

ingen Budojo, 17.00 Gelanggang | ny dan Darti: 21.00 Mimbar Is- | 
lam: 21.15 Dari dan untuk Pen- | 
dengar atjara: lagu2 barat kla- | 

Kanak2 RRI Jogjakarta, 17.40 
Kesenian Daerah Kalimantan 
Selatan: 18.10 Njanjian Maruti, | sik: 22.15 Pembatjaraan buku. 
18.15 Pengadjian Al @Dur'an: | 20.00 Hidangan Wien & Dari 
18.30 Hidangan O.G. Al Wathon” (Smg). 7. 
18.39. Adzan Maghrib: 19.15 | 20.30 Gambjongan (Slo). 
Tindjauan Mingguan Ekonomi: | 21.390 Aneka Warna OSB (Bdg). 
19.40 Senj Suara Djawa oleh| (Perobahan? bisa terdjadi). 
Himp. Siswa-Budaja, 20.15 Pi- sa $ : 
lihan Pendengar oleh Kwartet 
Teruna: 21.15 Mimbar Islam, 

21.30 Motjopat oleh Sdr, Ran- 

ML LL LA 

DIDJUAL SEGERA : 

“& 
SURAKARTA 

141,38 — 90,7 — 128 M 2 Kanan Tana 
1410 Rajuan siang oleh O.K. . Berhubungan dengan : 

“Irama Muda: 17.00 Dunia anak2 Ak : 

oleh S.R. Siswa, 17.50 Irama M. HOERI 
“Indonesia oleh Kelana Djaja: | Malioboro 108 Jogja. 
1830. Seni karawitan oleh SKP TE 

| Siswa: 19.30 Imbauan malam | mmm 
oleh Trias-Swara, 19.45 Mimbar 
Islam: 20.30 Motjopat peladjar 
oleh Sri Lestari: 21.20 Rajuan 

malam oleh ROS Penj: Marjati, 
Dewi, Ismanto, Soemarto, 

SEMARANG 

92,05 — 120,13 M 

Lebih halus, lebih mengkilap, 
“lebih murah, untung lebih tipis, 
tetapi djuaj lebih banjak. Zonder 
atau dengan Recept Dokter Ma- 
ta. Sedia semua ukuran. 

| 1315 Enam Serumpun: 1410 | NAUFAL — Kauman 294, 
Krontjong Aseli: 17.00 Gending | (Belakang Masdjid) — JOGJA. 
Dolanan: 17.30 Peladjaran dan Ha 
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HARIAN: : € . y 

Agen: 3 : 

NOTOJUDAN 58 dan LEMPUJANGWANGI 49 - JOGJA. 

Telah berdjalan lama dengan lantjar, 
Harga langganan menuru: tarif Rp. 20,— sebulan. 
Tidak Rp. 18,— ataupun Rp. 16,—. 
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Final Bintang Peladjar 
DJENIS HIBURAN TAHUN 1957. 

di : Gedung C.H.T.H. 
tanggal: 27 DJANUARI 1957 (MINGGU) 

djam : 10.15 

Undangan dapat diambil di: R.RA. SETJODININGRATAN 
tiap hari dj.: 1600 — 18.00. 

Panitya Penjelenggara 

PANGGUNG PELADJAR R.R.I. JOGJAKARTA. 
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PERHATIAN   
$ 

| HIDANGAN diperuntukkan istimewa untuk seluruh ke- $ 
| luarga didalam rumah - tangga. 

: | 

AGEN BARU HARIAN $ 

INDONESIA RAYA" 
BANGIREDJO TAMAN 7, JOGJA ! 

Berhubung agen Lama Djl. Wirogunan 27 telah melepas- 
kan keagenannja, maka para petjinta I.R. dapat segera 

mentjatatkar diri kepada kami. 

$ SERVICE TJEPAT & MEMUASKAN. 

  

      HL SSS    

ntuk Sekeluarga 
Semua orang mengingini perhubungan “jang harmonis 
dalam rumah - tanggi. 
Hubungan jang baik dan tenterani antara Suami — Isteri, 

antara orang Tua — Anak, antara Guru — Peladjar, antara 

Peladjar — Peladjar. 
Orang banjak Memikirkan tjara pergaulan jang selaras. 
Semua ini mendapat kupasan jang seluas-luasnja dalam : 

Madjalah ,,HIDANGAN” 
Ditundjukkan dengan tulisan? dan gambar?, 
Begitu pula dimuat tulisan? mengenai: 

TJERITA PENDEK 
OLAH - RAGA 
PEKERDJAAN TANGAN 
VARIASI BIOGRAFI 
KETJANTIKAN 
MODE 
NASEHAT? 
CHUSUS UNTUK ANAK? 

DOKTER 

K
e
F
L
E
P
T
I
 

a14, 

Untuk IBU — AJAH — GURU — ANAK ! 
Terbit tiap tanggal 1 

36 halaman 
Kertas halus 
Banjak hiasan gambar. 

Sekwartal Rp. 12,— 

4, — 

Harga langganan : 

Etjeran .. 

MINTALAH BERLANGGANAN MULAI BULAN DEPAN 
INTEL 

RED. / ADM. 

Madjalah ,,HIDANGAN'" 
TUGU 42 —“TELP. 901 

JOGJAKARTA. 
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Baru 

  

Berlangganan ,,Kedaulatan Rakjat” berarti 
djuga memberi batjaan jang baik pada $ 
anak Tuan. 5 ' 
Karena langganan ,,K.R.” mendapat djuga / 

. tiap hari Saptu madjallah anak? ,,KAWAN. / 
KU” dengan pertjuma, 1 5 | 
Berlangganan ,,K.R.” haru (PEBR. 1957) $ 

mulai ini hari sampai achir ini bulan men- j 
dapat koran gratis sebagai nomor pertjo- / 
baan, Pembajaran diperhitungkan bulan / 

an 

FEBRUARI 1957... 

  

“— Bunting disini mw 

| Kepada : 

Atm, Harian ,K. R." 

Tugu 42 — Jogja. 
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AJA MAL? mn oommweme Ka 

Tanda tangan : 
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dian Oi. Tembaka Bani "(SATU AVROS 1952| 

GESLEPEN LUAR NEGERI: 

4 
( 
, 
( & 

! PATRICK BOXLL 
5 WILLIAM PATRICK 
4 — MITI BANDA 

—..ROY SAVACE 

( IS) 
Directed by: — Produced by: 

$ JAMES HILL - FRANK WELLS 
/ ' 5 
! Nekat s...... tjemas asean pengalaman? 2 orang anak 

) jang berdjasa membongkar komplotan jang jakan meng- 
2 hantjurkan sebuah Armada. 

c Nas "KEDAULATAN RAKJA 

KAMIS 94 DIANUARI TOKE | Saatrai 1818 Kronijong Bendja | YAN 
JOGJAKARTA oleh: O.K. Semi Putera: 19.301) 

SEGALA UMUR 
Sg GUS Kesempatan jang djarang ada 
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AKADEMI DJAWATAN KERETA API 
Djl. Dago 138 — Tel. 8541 

BANDUNG. : 

PENGUMUMAN 
AKADEMI DJAWATAN KERETA API 
Untuk tahun-peladjaran 1957/1958 Akademi Djawatan 

Kereta Api dapat menerima beberapa orang pemuda Indo- 
nesia untuk dididik mendjadi 

Inspektur 
dalam lapangan Lalu-Lintas dan Perniagaan Djawatan   
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Kereta Api. P" 

LAMA DIDIKAN 4 TAHUN SETJARA AKADEMIS. 

Peminat harus memenuhi sjarat2 tsb. dibawah ini: 
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Su UdU 
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MESONAN Cet 

  

  
a. Beridjazah bagian B dari SMA atau jang sedjenis dan 

sederadjat dengan itu dengan angka hasil udjian peng- 

habisan rata? 7 
b. Umur tidak lebih dari 25 tahun. 
c. Berkelakuap baik, ternjata darj surat keterangan Pa- 

mongpradja atau Polisi setempat. 
d. Berbadan sehat. 3 
e. Sanggup beladjar dalam ikatan dinas dengan uang 

tundjangan Rp. 370,— tiap bulan. 
f. Lulus dalam udjian-masuk tentang aldjabar, Ekonomi 

dan Bahasa Inggris, udjian Psyhotehnis, udjian kese- 
hatan badan dan udjian tentang sikap dan bakat dalam 
praktek disetasiun tiga bulan Jlamanja. 

g. Tidak terikat dalam ikatan dinas pada lain Fakultas 
atau lain? pendidikan. 

& 

Surat permintaan masuk Akademj tsb. harus disertai 
surat2 keterangan a sampai ce dan g, dan dialamatkan ke- 

pada - 3 

Direktur Akademi Djawatan Kereta Api, 
Djalan Dago 138 Bandung, 

selambat?nja pad, tanggal 15 Pebruari 1957. 
Pelamar jang bekerdja dilain Djawatan harus mendapat 

persetudjuan dari pemimpinnja, bahwa kemungkinan masuk 
Akademi DKA, tidak diberatkan. 

Selama udjian, ketjuali praktek di jun, semua pe- 
ngeluaran ongkos harus dipikul oleh pelamar sendiri. Utk. 
perdjalanan dengan Kereta Api darj tempat kediaman ke 
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gala matjam infeksi. Setiap 

hari memakai sabun wangi 

Bris, berarti pemeliharaan 

kulit jang sebaik - baiknja 

dan harumnja jang halus 

mewangi memberi suatu 

kenikmatan pula 

se     
en Apaa j0 

  

    

Djam 

Importir:   

  

di adakan di 

N.V. PRAWIRA:-MULJA 
Djl. Slamet Ryadi — Solo. 

19.00 — 22.00 
untuk daerah Djawa- Tengah. : 

N.V. INDONESIAN SERVICE COY. 

Djl. Lodan 

pada tanggal 24 — 25 DJANUARI 1957 

Djakarta-Kota.   
  

EL LL LL LL LL 

DIDJUAL ! 

| CYCLEMASTER 
Harga : Rp. 1250,— 

Tempat : 

Bengkel , TJOKROSOEMARTO” 
Dj. Terban 3 — Jogja. 
LA LAN LL LT 

TERSEPEAN! 
1. Azas?2 Hk, Dagang II 

(55/56). 
|Azas?2 Hk. dan Politik Agra- 
ria (55/56). 

3. Azas2 Hk. Internasional   

    

      
   

  

   

ena dan kembali diberikan surat angkutan tjuma2 (“55 /'56) 

elas 3. s 4. 
Lama udjian kira2 satu Minggu. e Mean yan relakan 

Bandung, 15 Djanuari 1957. 5. Asistensi Ilmu Bumi Alam 

j DIREKTUR DJENDERAL, 1 yi 

an KEPALA DJAWATAN KERETA API. Tempat : 1. Pagelaran, 
ME AN NN aa MA AMAN 3 2. Merapj 16. 

SESSSSESSS € SESESESESESS LELE SL 

| lebeh 2.1 2, 2 Z 
2 
7 

k ACTAMER 

bithionol, bahan bas 

ru pemberantas kus 
BRIS dengan ACTAMER « man-kumam 

Semangat bekerdja dan rasa gembira... Tentu 

akan terhalang djika kulit terganggu. Terutama 

didaerah panas: semua, tua - muda, 

& harus ber- djaga? terhadap se- 

Sabun wangi istimewa untuk negeri panas. 

  

BR. 8- 35-80. 
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UTJAPAN SELAMAT 
Studio LIEK KONG Tugu kidul 81 

Selamat. daa  Bahagi 
Foto 
mengutjapkan 

perkawinan 

Nn. MUHANDRIJATI DJUNAEDI 
dengan 

In. APANG DJAFARSIDIK GANDANAPURA 
jang akan dilangsungkan besok pada tgi. 26 Januari 1957 

di Bandung, 

PES 

Jogjakarta, 
a atas 

SEEDLAK 
HASIL NEGERI SENDIRI 
PENGUMUMAN: 

Dipermaklumkan, bahwa di Perusahaan Lak Djawatan 

Kehutanan Kediri tersedia SEEDLAK (lak butiran bersih) 

kwalitet I jang telah siap utk. dibuat politur dan sebagainja. 

HARGA : 
Dalam kaleng 4 10 kg. Rp. 250,— ditambah 5”, padjag 
pendjualan prangko gudang Perusahaan Lak Djawatan 
Kehutanan dj Kediri. : 

Keterangan lebih landjut dapat diperoleh dari : 

8 PERUSAHAAN LAK DJAWATAN KEHUTANAN 
$ DJALAN BANDJARAN No, 41 
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RADJA OBAT KESEHATAN BADAN: ”— | 

VIRANOL 
YTIRANOL TANGGUNG SEMBUHKAN: 

Segala matjam penjakit seperti: Buah pinggang, Djan- 

tung berdebar-debar, sakit urat2 selyruhnja, otak (brains). 

Ini Pil menambah darah dan Semangat bekerdja. Baik un- 

tuk orang jang bekerdja berat, bekerdja dikantor dan jang 

suka sport, dan kasih kuat semua kelendjar2 disemua ba- 

dan (glends). Alesan penjakit : badan lekas tjape, makanan 

tidak hantjur, sering marah2 kepala pusing, muka putjet 

kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, 

penjakit pikiran (zenuw) tida bisa tidur, dalam tidur se- 
- ring takut2, sakit pinggang, kurang makan dan semangat 
bekerdja ta' ada, untuk itu kita bikin: PIL VIB ANOL 

jang tanggung 1007 BERHASIL. 

Harga 1 botol Rp. 20,—. 
Minjak Istimewa ........... OT an aa enakan EN ana yaaa Gn 
Djuga ada sedia lain2 obat jang mandjur. 
Radium Viranol Tonic Pills, menambah darah ... 
Pil Istimewa 

PN Anin aa Mina aan aduan aesarocmoo.in 3g 
Pil Wanita untuk wanita tua .......... Pekan nenen 

Salp Tjantik, menghilangkan hitaman dimuka 

panu, kukul djerawat No. 1 Rp.20,—, No. 3 

Blossom Face Cream, menghilangkan noda2 hitam 
Sultana Figura Cream, membikin bagus badan ... 
Pujer bikin hitam rambut, tanggung tida luntur 

  
Rp. 10,— 

socrovooneeeoenisooknenenosenooeanasangonoonnane E 

2 gram sana... .... Rp. 10,— dan 5 gram ......... 20, — 
No Hair Powder, menghilangkan rambut ............ 3 10,— 
Minjak pandjangkan rambut, tahan rontok ......... ,, 10,— 
Minjak Telinga, kurang mendengar ...........i...... 10, — 
2 Wasir (ambeien) ........ SAN oa Asi : 10,— alp Exceem untuk kudis, gatal, Tuka2 uu an PN Diketos' Ol Wah Ma EN : 205 ...c... soo. 9 3 
Pil Entjok Linu2 naro... Kena Na Tenan KA 25,— Obat dikirim sesudah terima uang tambah ongk, kirim 1596. 

TABIB MAWN Tamblong 40, Telp. 4941, Bandang.” 
Djl. Djatinegara Barat 2 0 — Djakarta. 

Obat-Obat bisa dapat beli disemua Toko Obat TIONGHOA 
: diseluruh INDONESIA 

AGEN-.2: 5 

Toko SOLO, Dji. Sosrowidjajan 9 — ogjakarta, 
Toko Obat TEK AN TON nan si — : 
Toko Obat ENG NJAN HO, Na an 
WARUNG MOELJO, Djl. Judonegaran 17 — i 
Toko Obat ENG TAY HO, Patjinan 58 — ” 
Toko JUNIOR, Djl. Malioboro 93 la ga 
ZINDABAD HOUSE, Nonongan No, 77 — Solo. “2 
Toko Obat HOK AN, Djil. Raya 114 — elang.” 
Toko Obat ENG TAY HO, Pekodjan 101 — Semarang. 
Toko Obat NGO HOK TONG, Gg Pinggir 1 — 
Toko Obat SHANGHAI & SINGAPURA 

Pasar Djohar — » 
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Toko Obat A.A., Gang Pinggir 9 saya 1 . 

UNIVERSAL STARS, Bodjong 6B ah si tt 

Toko HAPPY, Alun? 15 — Kudua, 
WN Me AA Tt Mae Ma Tap 8 “Aa METAL TN TI MAA TA Tn MAA TA TI MI MAL MP LA MA MMA MSI KA MA MA MP MI MA MA pt MA Me 

N Idzin 7 Djuli 1956 No, U, 11478/a 

 


