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KANTOR TUGU 12 — JOGJAKARTA 
Tip. redaksi no. 900 — adm. no. 901 

  

Lagg. dalam & luar kota . 
(Sabtu gratis madj. ,KAWANKU?”) 
Harga etjeran ........ Bkiananga 
Iklan 1 mm, kolom 

  

Pem. Um. SAMAWI — tip. rmh, no. 902 
Pem. Red. WONOHITO — tip. rmh. no. A. 
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RABU 30 DJANUARI 1987. 

Perkara 

  

' Roeslan a Gani 

HARIAN UMUM 
DITERBITKAN DER BADAN PENERBIT KEDAULATAN RAKJAT Me &, ne 

Diteruskan ke Mahkamah Agung 
Kol." Abimanju akan diperiksa 

BEKAS WAKIL PRESIDE N HATTA TIDAK AKAN 
DIDENGAR DALAM HUBUNGAN PERKARA 

LIE HO K THAY 
BERHUBUNG TERSIARNJA BERITA JANG MENJATA- 

KAN KEMUNGKINAN BESAR BEKAS WEL. PRESIDEN DK 
MOH. HATTA AKAN DIDENGAR KEDJAKSAAN AGUNG 
DALAM PERSOALAN PERBUATAN KORUPSI OLEH LIFE 
HOK THAY DAN DR HATTA DISEBUT SEBAGAI SAKSI 
DALAM PERKARA TERSEBUT KALANGAN KEDJAKSAAN 
AGUNG MENJATAKAN, BAHWA KEDJAKSAAN- AGUNG 
DAN KEDJAKSAAN DJAKAKRTA TIDAK PERNAH MEN- 
DENGAR ATAU MINTA KETERANGAN DR HATTA DAN 
DJUGA TIDAK KANDUNG MAKSUD UNTUK MENDENGAR 
NJA DALAM PERKARA TERSEBUT. 

Didjelaskan, dalam hal ini me- 

nurut hukum tidak terdapat ala 
ap bagi Kedjaksaan Agung utk 
mendengarnja. Demikian pula 

nama Hatta disebut2 sebagai 
saksi dalam perkara Lie Hok 
Thay, hingga sekarang adalah 

suatu hal jang tidak dapat dibe- 
narkan. 

WkL. 
dengan staf KA. 

Sementara itu wakil KSAD 
Kol. Gatot Subroto tg. 29 Djan. 
lebih 1 djam telah menga 

    

  

KSAD berunding | 

pembitjaraan dengan staf Ke- 
Gjaksaan Agung jang dihadiri 
kepala Djawatan Reserse Pusat 
Mr Senoadji dan Djaksa Tinggi 
tentara Kol. Suhartono. 

Sesudah itu Kol, Suhartono 
| menerangkan, didalam pertemu- 
an itu telah dibitjarakan sekitar 
pemeriksaan dilakukan Kedjak- 
saan Tentara terhadap diri per- 
wira2 Angkatan Darat jang di- 
tuduh tersangkut dalam kegiat- 
an politik seperti jang disebut 

| peristiwa Kol, Z. Lubis. 

  

  

Wilajah Djawa-Tengah 
  

SURAKARTA 
KONPERENSI PETANI 

SURAKARTA 
Konperensi Petani seluruh da- 

erah Surakarta jg berlangsung 
baru2 ini telah memilih M.G. Pa- 
ne sebagai koordinator untuk se 
Yuruh daersh Surakarta. 

KURSUS MANTRI KE- 
PENDJARAAN 

Tanggal 1/2 jad. di Solo akan 

Gibuka Kursus Mantri Kependja 

kan sedjak tahun 1948. Setiap 

tahunnja rata2 menghasilkan 90 
orang lulus PBH. 

Baik ditambahkan, usaha pem 
berantasan B.H. tahun 1953 KI. 
Nglebik pegang rekor dalam 
wilajah Kab. Karanganjar, ma- 

ka oleh Inspeksi Penmas diberi- 

kan hadiah berupa 10 stej me- 

dja. — (Kor.). 

PURWOREDJO 
WILAJAH GBRABAG SUDAH   "agp /pendidikan Negara diba- 

pengawasan Direktur Ke- 
pendjaraan Daerah Surakarta. 

Kursus tsb. merupakan kursus 

jang ke-II dan akan diikuti oleh 
40 orang, jakni dari daerah2 Su 

rakarta 6 orang, Jogja 5 orang, 
Kedu 7 orang, Semarang 9orang, 
Pekalongan 7 orang dan daerah 
Pati 6 orang, jang masing2 atas 
usul dari Direktur Kependjaraah 
daerah2 itu dengan kerdja sama 
dengan Kantor Penempatan Te- 
naga setempat. 

Kursus tsb. diadakan selama 
sekurangnja 1 tahun meliputi 
meta peladjaran pokok: Ilmu 

Pendidikan, ilmu Kependjaraan, 
Peraturan Pendjara, peraturan 

pendidikan paksa dan peraturan 

umum Kependjaraan, 
Disamping mata peladjaran po 

01m itu, dadjarkan djuga ten- 
tang: pendjaraan, reclasering, 
persendjataan teori dan praktek, | 

pembarisan, ilmu kesehatan-ke- 
bersihan-PPPK, registrasi /admi 
nistrasi kependjaraan, bahasa 
Indonesia, tata-negara dan pem- 
belaan diri olah raga. 

Untuk seluruh Indonesia kur- 
sus sematjam itu diadakan didae 
rah2: Djawa 4 buah, Kaliman- 
tan 3, Nusa Tenggara 2, Suma- 
tera 5, Sulawesi 2 dan Maluku 
1 buah. — (Kor). 

WONOGIRI 
PEMBIKINAN ,PINTU 

GERBANG” 
Tanda masuk daerah 
P.M.P. 

Atas inisiatief tjamat Wurjan- 
toro, jang mendapat dukungan 

baik dari para instansi setempat, 

telah diusahakan pembikinan 
pintu gerbang tanda masuk dae- 
rah P.M.D. Wurjantoro, didiri- ! 
kan di Gumiwang, perbatasan 
Wonogiri dengan Wurjantoro. 

DAPAT BANTUAN. 

“Menurut koordinator aja 
tan sosial Kedu Abubakar kepa- | 
da daerah Grabag dan Butuh 

telah diberikan bantuan bahan2 

makanan untuk mereka 

bag) dan Rp. 45.00 (Butuh). 

2 
Diwilajah tsb, terdapat 5000 

djiwa jang perlu mendapat per- 

tolongan tetapi setelah diselidiki 

-ada 2000 djiwa jang perlu sekali 
segera mendapat bantuan. 

Selain itu untuk bantuan kor- 
ban bentjana alam diwilajah 

Butuh, Grabag dan Pitutur telah 

diberikan Rp. 26.000,—. 

Seperti diketahui diwilajah 
tsb. diatas terdapat gedjala2 
adanja kekurangan makanan. - 

(Kor.). 

PURWOKERTO 
PERKUMPULAN TENNIS 

SWATANTRA 
Pegawai2 Pemerintah Daerah 

Swatantra Kab. Banjumas di 
Purwoke:to telah mendirikan 
perkumpulan tennis ,,Swatan- 
tra” Banjumas dengan susunan 
pengurus sbb. : 

Ketua R. Soejadi (sekretaris 
kl. I DPD /DPRDP. Kab. Banju- 
mas), penulis sdi. Soeparno, ben 

dahari sdr Koesman, komisaris2 
sidr.2 Bintang dan Soegojo, kap- 
ten sdr.2 Siem Koey Tjiang dan 
Soearto (keduanja adalah ang- 
gota DPRDP Kab. Banjumas). 

KOM, MUDA POLISI SIKUT 
Rp. 80.000,— 

Telah dibebaskan untuk semen 
tara waktu dari tugasnja Ko- 
misaris Muda Palisi S jang be- 
kerdja dibagian administrasi 
Kantor Besar Kepolisian Negara 

Usaha ini dikerdjakan setjara Pkaresidenan Banjumas, 
gotong rojong oleh Kalurahan 
Gumiwang Kidul dan Lor, jang 
tehnis dipimpin dari Pekerdjaan 
Umum Kabupaten : 
Beaja. pembikinan tersebut diren 
tjanakan sebesar Rp, 10.000, —. 
— (Kor). 

KARANGANJAR 
PENDUDUK NGLEBAK TER- 

BERANTAS B.H.-NJA, 
Untuk kedua kalinja dalam 

bulan ini Kepala Insp. Penmas 
Kab, Karanganjar telah membe- 

rikan surat penghargaan kepa- 

da KI. Nglebak, Ketj. Tawang- 
mangu, jang berhasil membe- 
rantas buta huruf dikala - 
ngan penduduknja, dengan di- 
saksikan Djawatan2 tingkat Ka- 

bupaten, Ketjamatan serta un- 
dangan lainnja. Dalam laporan- 

  

Sebabnja karena diketahui, 

waktu ia masih mendjabat In- 
spektur Kantor Besar Kepolisian 
karesidenan Pati telah bertindak 

80.000,—. Koperasi itu dulu di- 
(urus olehnja. — Ant. 

PENDUDUK DIRUGIKAN LK. 

. Rp 2 DJUTA 
Gangguan keamanan dalam 

tahun 1956 j.l. merugikan pendu 
duk Kab. Banjumas Lk. Rp. 1. 
194,754,01 belum terhitung kor- 
ban-korban manusia jang dibu- 
nuh serta dianiaja dilakukan 
grombolan DI /TM. Perintjian- 

nja sbb: 465 rumah habis diba 

tjurian dis-nja. Demikian tjata 
tan dari seksi keamanan Kab.   nja, Kepala Desa selaku Ketua 

Panitia dikatakan, pemberantas. 

SA TE AA AAA 

Redaksi telah terima uang 

— K.S.P.P.G:R.I. Delanggu 

P3 

DOMPET MESIR 
Mesir, dalam melawan pendjadjahan : 

Djumlah kemarin 

— Djumlah hari ini 
( sembbititi ribu dua ratus delapan puluh tiga 20 0 /100 rupiah) 

Aa MA AA ML MM TT AI NAN Ma Kb 

    

Banjumas di Purwokerto. 
5 Kor): 

“AAA AI 

bantuan untuk 'perdjuangan 

(Solo) . Rp. 
sn... Pi 

Rp. 9.283,20 

50,— 
9.233,20 
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| 
| Kedjaksaan Agung 

jmen,erahkan perkara jang :ue- | 

| njangkut 

an buta huruf inj telah dilaku- | 

  

RUSLAN A. GANI 

Dalam hubungan ini Djaksa 

Tinggi tentara Kol. Suhartonc | 
djuga menerangkan, akan dilaku | 

kan pemeriksaan terhadap diri | 
Kol. Abimanju, panglima TT Vt 

jang sekarang ada di Djakarta. 

Perkara jang sangkut 
Menlu ke Mahkamah 
Agung. 

Selandjutnja dapat dikabarkan 
dgn resm 

LN 

Man- 
diri Menteri 

Ruslan Abdulgani kepada 
| Kamah Agung untuk diadili. De- 

| mikian diterangkan Djaksa 
Agung muda Mr Zamal Abidim. 

Telah diketahui Menteri LN 
Ruslan Abdulgani pada pokok- 

|.nja dituduh tersangkut dim soal | 

| pelanggaran. peraturan devi.er 
| jang berkisar pada 

| 

| 

    

jang | 
perlu sekali mendapat bantuan, | 

semua seharga Rp. 13.000 (Gra- | 
| Selasa 

jang tidak semestinja terhadap h 
uang Koperasi Pegawai Kepoli- 
sian dalam daerah itu Ik. Rp. 

    

surat Lie 
Hok Thay jang kdalam sampul- 

nja terdapat uang dollar Ameri- ! 

ka untuk Let. Kol. Prajogo. 
— RD. 

  

2 KAMPUNG TERTIMPA 
TANAH 

Tanah longsor besar dalam 
daerah distrik Tarogong (kabu- 
paten Garut) telah menimpa 2 
kampung dan puluhan hektar 
sawah sehingga menurut taksir 
an sementara menimbulkan ke- 

rugian sebesar Rp. 1.025.000,— 
(? — Red), 

Tebing sepandjang Ik. 3 kilo 
meter dalam komplex Gununz- 

guntur telah longsor telah me- 
nimpa kampung Babakan-djam 
be dan Warungtondjong, kedua- 
duanja termasuk desa Pasawah 
an (distrik Tarogong). 52 Ru- 
mah dan sawah jang sedang me 

nguning seluas kurang lebih 50 
hektar rusak akibat tanah jang 

longsor tersebut. Kira2 300 
orang penduduk kedua. kam- 

punr tersebut menderita akibat | 

sentjana alam, 

Perlu ditambahkan, 

| longsor itu terdjadi 

  tanah 

Sabtu sore 

KESHUFFLE KABINET 
Dibitjarakan sesudah 

uitspraak DPR. 

K.H. Idham Chalid, selaku ke: 

tua 'umum NU, bantah berita? 

ja menjatakan NY tuntut 

resh 1ffle atas diri pribadi PM 

Ali. Berita? itu tidak benar sa- 

ma sekali, 

Dalam pada itu ketua umum 

PNI Suwirjo menerangkan, ka- 

lau ada tuntutan jang demikian 

itu berarti kabinet bubar. PNI 

pasti akan menolakrja. 
Ditegaskan, menurut Suwirjo 

telah disetudjuj kedua pihak, 

jakni PNI dan NU, masalah 

reshuffle kabinet akan dibitjara- 
kan sesudah ada uitspraak dari 
PPR. — Ant. 

  

TANGAN-KANAN SIMBOLON 
KE SINGAPURA   lebih kurang 4 hari, K. Tobing 

achir2 ini banjak disebut2 seba- 

rai tangan-kanan Kolonel Simbo | 

lam melakukan aksinja ha ' on    
12 ini. Minggu sore jl. dengan 

Hn terbang ke Singapura. 
| pangan terbang Talang Be ' 

t 
Ita 
utu K. Tobing diantarkan Kap- : 
en Hutabarat. Kepala Dinas Se 
djarah Militer Angkatan Darat | 
TT U Sriwidjaja. | 

| Apa jang telah dikerdjakan 
Tobing di Palembang tidak dike- | 

  

  

jang ti- 

jang baru lalu. — Ant. tahui. — Ant. 

- : : 29 

| Sekitar ,,stempel 
PARTAI2 sangat Na aa | kan. ditjarikan modus, 

  

dalam mendjawab pertanjaan 

| tentang bagaimana pendapatnja 
mengenai ridato Presiden dimu- 

ka rapat raksasa Merah Putih 
di Bandung jl. 

Ketua fraksi NU dalam par- 
| lemen Achsin atas pertanjaan 

| ka atakan, partainja belum meng 
“ambil sikap mengenai konsepsi 
Presiden, dan katakan sebaiknja 

: Presiden segera menjatakan kon 

| sepsinja itu. 
|. Sekretaris Djendra! PKI D.N. 

| Jak katakan, ada baiknja ka- 

: lau Presiden ikut tjampur da- 
|iam pemerintahan untuk menga- 
'tasi kesulitan ditanah air, asal- 

  

  

PEMANDANGAN UMUM DPR: 
  

dakan koreksi 'sebaik2nj ja 
DWI TUNGGAL SUPAJA DIPULIHKAN 

KEMBALI 
SIDANG pleno Parlemen 

melandjutkan  peman- 
dangan umum babak pertama 

atas “keterangan Pemerintah 
.mengenai kedjadian2 di Suma- 
tera. Pembitjara2 disamping 
mengadjukan saran2 penjelesai- 

an, djuga mengadjukan pe tat 
njaan2 kepada Pemerintah, gu- 
na menentukan sikapnja jang 

terachir nanti. 1 

Karubuy dari fraksj Persatu- 
an, pada pokoknja' minta kete- 
gasan Peme'intah dalam mela 

sanakan Undang2 rerimbangan 

keuangan, serta tindakan2 Jain 
bagi pembangunan daerah oto- 
noom. $ 

Uddin Sjamsiddin dari Ma- 
sjumi menjampaikan harapan- 
nja agar. dalam menjelesaikan 
sebuah peristiwa di Sumate'a, 

Presiden Sukarno djuga ikut 
tiampur menjelesaikannja. 

Nj. Rachmah Junusiah djuga 
dari Masjumi, tidak puas dgn. 
kebidjaksanaan Pemerintah da- 
lam penjelesaian peristiwa Su- 
matera Tengah. Diandjurkan, 

agar selama perist.wa Sumatera 
Tengah tersebut niasih dalam 
taraf penjelesaian tidak diada- 

kan tindakan2 pemblokiran atas 
barang2 kebutuhan seha:i2 

Daeng Mohammad Ardiwi- 
nata dari IPKI, meminta agar 
Pemerintah bersama2 partai2 
pendukungnja be:sedia menga- 
dakan koreksi atas diri sendiri, 
untuk mendapatkan kepertjaja- 
an dari rakjat. 
Anwar Kadir dari PKI menja- 

takan penjesalannja bahwa da- 
lam keterangannja, Pemerintah ' 
tidak menjinggung tindakan jg 
tegas terhadap Dewan Banteng 
di Sumatera Tengah. 

Duriat dari fraksi 
mengandjurkan agar Pemerin- 
tah meneliti lebih landjut, sebab- 
sebab utama timbuinja peristi- 

wa di Sumatera itu, agar dida- 

pat bahan2 untuk mentjegah 

meluasnja peristiwa itu kelain 

daerah. 
Hadji Djalaluddin PPTI, ma- 

sih mengadjukan pertanjaan Ke- 

pada Pemeriatah, diantaranja 

jang bertalian dengan masalah 

tindakan pidana terhadap pim- 

pinan militer, jang telah mela- 

kukan penjelundupan. 

Abdullah Gathmir dari NU, 
menjarankan ditjarinja  djalan 
untuk memulihkan kembali Dwi 
Tunggal Sukarno-Hatta sebagai 
lambang persatuan bangsa In- 
donesia, Diharapkan agar penje 
lesaian akan dapat dilaksanakan 
kalau sudah terdapat understan- 
ding antara daerah jang bergo- 
lak itu dgn. Pemerintah Pusat. 

Astapradja dari Pendukung 
Proklamasi, jang tidak puas de- 
ngan keterangan Pemerintah, 
mengharapkan agar diwaktu2   jang akan datang Pemerintah 
lebih menaruh perhatian pada 

Katholiek ' 

masalah Angkatar — Perang 

umumnja Gan Kementerian Per- 
tahanan chususnja, 

  

PROP. PEKALONGAN? 
Tjabang Partai Buruh Tegal 

dalam musjawarah partai2 nan- 
ti akan sarankan supaja Peka- 

longan djadi propinsi meliputi 
keresidenan2 Pekalongan dan 

Banjumas. Saran itu didasar- 

kan atas pendapat, dikedua tem 

pat tersebut terdapat selain Kko- 

ta2 besar djuga perusahaan vi 

tai misalnja pabrik tekstil dan 

pemintalan benang masing2nja 

di Pekalongan dan Tjilatjap. 
Sementara itu salah seorang 

tehnikus-ekonomi di Jogja M.T, 
dewasa ini sedang berusaha men 

tjarj pengikut supaja Begelen 

djuga didjadikan wilajah pro- 
pinsi. Dasarnja banjak achli2 da 

lam. segala lapangan jg berasal 
dari Bagelen, sekarang tersebar 

diseluruh kepulauan Indonesia, 

nantinja akan dipanggil untuk 

membangun propinsi baru itu, 

demikian keterangan didapat 
SI 

MENGENANGKAN 
PAK DIRMAN   

Kemarin tg. 29-1 genap- 
lah 7 tahun Panglima Besar 

Sudirman wafat, dan dima- 

kamkan tg. 30-1-1950 di Ta 
man Bahagia Semaki, Jo- 
gjakarta. Di Timor tg. 291 
telah diadakan upatjara pe 
ringatan oleh pihak militer, 
sipil dan masjarakat. Oleh 
Djawatan Penerangan se- 
tempat disiarkan setjara 

luas amanat beliau. 

Dalam salah satu sembo- 
jannja Pak Dirman menga- 
takan : ,,Dalam menghadapi 
keadaan bagaimanapun dju 
ga, djanganlah kita lengah, 
karena kelengahan menjebab 
kan kelemahan, dan kele- 

mahan menjebabkan keka- 
lahan, dan Naa me- 
       
       Len: hana Ka ebudusaa Ind 3 

  

| dakd bertentangan dengan Un- 
| dang2 Dasar negara kita, 

etua umum  Masjumi Moh. 

Natsir. dan ketua L.T. PSII 

lum membatja dan mempeladjari ! 
piddto Presiden itu. 
Mangunsarkoro dari PNI dju- : 

tarrfja atas pidato P'esiden Su- 
karno tersebut. 

jumi Anwar Harjono kata- 

gu-gugat, maka lebih baik ia ti- 
dak memberikan reaksi atas pi- 

td Presiden di Bandung itu. 

erti diketahui, dalam pi- 
ja di Bandung antara lain 

"“Katakan, “bahwa 'ia 
ingin ikut dalam pemerintahan 
dan tidak semestinja hanja di- 

| djadikan ,,stempel” sadja guna 
menanda-tangani putusan2 jang 
telah diambil oleh kabinet, dgn. 

tidak perduli ia dapat menjetu- 

djui atau tidak Gapat menje- 

tudjuinja. — Ant. 

    

   

  

DUTA2 BESAR INDONESIA 

Bertempat diistana Merdeka 

Presiden Sukarno telah melan 

tik Mr Asmaun dan Mr Zainal 

Abidin masing2 mendjadi Duta 

Besar Indonesia untuk Tjeko- 
slowakia dan Portugil. Mereka 

itu akan segera berangkat ke- 
tempat kedudukannja masing2. 
— RD. 
AN 

Setelah berada di Palembang | 

Arpdji Kartawinata katakan, be | 

ga yaaa memberikan komen ' 

“Dalam pada itu ajurubitjara | 

kan, P-esiden tidak bisa digang- : 
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SENGKETA MESIR — ISRAEL DI PBB: 
  

LAJAR . DIDJAMIN 

SIDANG 

TIDAK TAATI   
—— RADJA SAUD AKAN BERPIDATO DIMUKA 

— MESIR BERTIi INDAK SENDIRI KALAU ISRAEL. 

WAKIL Amerika Serikax dalam Madjelis Umum PBB Hen- 

ry Cabot Lodge Jr, telah menjokong usul? Sekdjen PBB Dag 

Hammarskjoeld supaja pasukan? darurat 

masuki Ghazzah El Auja dan daerah Teluk 

| pasukan? Israel ditarik mundur darj daerah tsb. diatas. 

Wk. A.S. mengulangi pendapatnja, bahwa Israei hendaknja 

PBB hendaknja me- 
Akaba segera setelah 

| menarik mundur semua pasukar?nja dari wilajah Mesir tanpa 

| menunggu? lagi. 

Dikatakan bahwa pasukan 

PBB hendaknja bekerdja saraa 

dengan organisasi pengurus 

gentjatan sendjata dan supaia 

pasukan2 itu hendaknja ditem- 

patkan pada kedua sisi garis 

| | gentjatan sendjata. 

Dalam pada itu utusan Israci 
| menjatakan, bahwa pemerintah- 
inja tidak berhasrat untuk tetap 
tinggal didaerah Teluk Akava 

dan akan meninggaikan tempat 

itu setelah mendapat djaminan 
kebebasan berlajar melalui telux 

| tersebut. 
Ditambahkan bahwa apabila 

i kekuasaan Mesir dikembalikan 

| didaerah Ghazah, baik setjara 
| langsung maupun sesudah masa 
pengawasan oleh Pasukan Daru- 
rat PBB, maka daerah itu akan ' 

(hukum dan kemiskinan, 
Kemudian madjelis umum me 

,nunda sidangnja sampai Radja 

| Saud dari Saudi Arabia akan ber 
pidato dimuka sidang itu. 

Sumber2 pemerintah Mesir da 
lam pada itu mengatakan di Kai- 

ro bahwa perdebatan dalam Ma 

Gjelis Umum PBB mengenai ma 
salah Timur Tengah, akan me- 

rupakan ,,titik jang amat gen- 

ting” dalam ' krisis Timur Tengaa 
jug semakin buruk sadja itu. 

Kaiangan tadi menurut UP 
mengatakan bahwa apabila PBB 

tidak berhasil memaksa pasuk- 

an2 Israei 
Ghazzah dan bagian2 lainnja da- 
ri wilajah Mesir, maka Mesir 
akan terpaksa bertindak sendiri. 

Diterangkan bahwa tindakan? 

an Suez bagi pelajaran — seba- 

gai langkah pertama — ataupun 

serangan balasan militer terha- 

Gap Israel sebagai langkah ter- 
achir, 

Sikap Mesir ini diumumkan- 
nja tidak lama sesudah Israel 

mengumumkan niatnja untik 
apa jang disebutnja memperkem 

bangkan daerah Ghazzah, dan 

dengan demikian menganggap 
  
  

ngan ini. 

Ketika Nasu'ion tiba di Pa- 
lembang kemarin dulu dari per 

djalanan penindjauannja di Su- 

matera Tengah dan Sumatera 
Utara, ia hanja mengatakan sa 
tu kalimat kepada para. Warta- 

wan jang menunggu2 dilapang 

    
PRESIDEN TERIMA DUTA 

BESAR ITALIA 
Dengan diantar oleh duta be- 

sar Italia di Djakarta, ILaperza, 
pagi tadi telah menghadap Pre- 
siden Sukarno diistana pemilik 

'sbat di Milan, Italia, dengan me 

' hjerahkan beberapa obat2 kepa 
ia Presiden hatsil produksi pa- 

forik tersebut. 
: Dalam pada itu kemarin dju- 
'ra Presiden telah menerima pu 
. Menlu Ruslan. — RD, 

  

MR MOH. KOSASIH PURWA- 
: NEGARA KAWIN 

Semalam bertempat dirumah 
makan Oen Jogjakarta telah di 
langsungkan resepsi perkawin- 

an antara Mr Moh. Kosasih Pur 
wanegara dengan Mr Susanti. 

Pernikahan dilakukan dirumah 

KRT Prawirodiningrat, Bupati 
Pamongpradja Sleman di Am- 
barukma kemarin siang. Seper- 
ti diketahui, Mr Kosasih itu pa. 
da waktu ini adalah Ketua DEI 
Pusat dan pernah mendjabat 
Menteri Sosial dalam Kabinet 
RIS jang dipimpin oleh Drs. 

Moh, Hatta. Mr Susanti adalah 
anak angkat dari KRT Prawi- 
rodiningrat dan baru mendapat 
gelar meester dalam bulan No- 
pember 1956 jang lalu. 

Resepsi di Oen itu mendapat 

kundjungan dari handai taulan 
dari kedua mempelai, 
nja djuga nampak keluarga 

Kraton. Menurut 'rentjana re- 
sepsi sematjam itu akan dilaku 
kan di Djakarta setelah mere-   diantara-' 

Rapat Palembang dimulai 
K.S.A.D. : SUASANA LEBIH 'MENGGEMBIRAKAN 

KEMARIN telah dimulai konperensi komandan? Angkatan 
Daray se Sumatera di Palembang, dipimpin oteh E.S.A.D, djen- 

deral major Abdul Harris Nasution, untuk mentjari djalan ke- 
luar dari persoalan? militer jang terdjadi di Sumatera belaka- 

terbang Talangbetutu: ,,Suasa- 

na lebih menggembirakan”. 

Atas pertanjaan2 lain hanja di 
diawabnja : ,,Nanti sadja”. 
Dengan K.S.A.D, turut para 

komandan resimen Infantrj dari 

Sumatera Utara. Nampak an 
tara lain Letnan Kolonel Dja- 

min Gintings, akting Panglima 
TT. I, Letnan Kolonel S, Gaha- 
ru, Letnan Kolonel Wahab Mak- 
mur, Letnan Kolonel Sugiharto, 

Letnan Kolonej J. Samosir dan 
perwira2 Komandan Resimen In 
fantri Jainnja. 

Dipangkalan-udara K.S.A.D, 
disambut oleh Pd. Panglima TT. 

II, Gubernur Winarno, Kepala 

Polisi Propinsi Mr Memet dan 

banjak pembesar2 lainnja, 
Letnan Kolonel A. Husein, ti- 

ba dgn plane lain Senen sore ke- 
marin djuga, sedangkan Kolonel 
Simbolon ditunggu kedatangan- 
nja dengan keretaapi Senen 

sore. — Ant. 

keluar dari daerah | 

itu bisa berupa penutupan Terus ' 

menarik kembali 
Gari sana. Dalam pada itu djuru 

adaan jang djustru telah menim- 

»Egyptian 
memperingatkan. 

Sementara itu harian Mesir 
.Egyptian Gazette” hari Minggu 

jL bahwa selama pasukan2 Israe! 

belum ditarik kembali sama se- 
kali dari wilajah Mesir tanpa 
bersjarat, tak akan dapat diper- 

timbarigkan usul2 baru dalam 
PBB bagi penjelesaian masalan2 

  
kembali mengalami pementjilan, | Timur Tengah. 

. tndakanZ jang tidak berdasar j Kalau begitu banjak makan 

waktu sebelum Israel menuruti 

| resolusi PBB jang menghendaki 

| supaja pasukan2 Israei ,,segera” 
ditarik kembali sampai kebela- 

| kang garis demarkasi 1949. ma 

  

Sikap Mesir. | ka ,,tak boleh tidak, tentu akan 
| timbul akibat2 jang berbahaja 
bagi masa depan Timur Tengah 

dan bagi Dunia seluruhnja”. 
Harian tsb. berpendapat bar- 

wa PBB hendaknja memberikan 
tafsiran jang lebih realistis” 
daripada (perkataan , Segera”, yg 

“tertjanturmm' dalam resolwi PBB 

jang paling baru itu, 

sepi seruan PBB supaja segera | 
pasukan2nja | 

bitjara kementerian luar negesi | 
Israel menjatakan bahwa peme- | 
rintah Israel sangat ketjewa de- | 

ngan laporan sekdjen PBB, dan | 
Gikatakannja bahwa Hammars- ' 

kijoeld ingin ,.kembali kepada k2 | 

Gazetie” ' 

  

bulkan krisis jang sekarang ini”. | 

Wakil A.S. Sokong Usul Dag Hammarskjoeld 
Pasukan Darurat PBB masuk Ghazzah, El Auja & 

Teluk Akaba setelah tentara Israel ditarik mundur 

— ISRAEL MAU PERGI KALAU KEBEBASAN BER 
  

MARBANGUN DOSEN 
PUBLISISTIK 

DRS. 

Mulai minggu terachir bulan 
Djanuari ini dan selandjutnja 

minggu terachir tiap2 bulan, ke 

pala Lembaza Pers dan Penda- 

pat Umum Djakarta drs Marba- 
ngun memberi kuliah publisistik 

pada Fakultas HESP- djurusan 

publisistik kepada mahasiswa2 
doktoral. 

Drs Marbangun sendiri per- 

nah actief djadi wartawan a.l. 
pada harian Nasional, sekarang 

masih pula menulis disuratka 

bar, Ia sebelum perang mula2 

sekolah Rechtshogeschool,  ke- 
mudian pindah ke Fakulteit der 

Letter & Wijsbegeerte, beladjar 

philologie. Mendapat  gelarnja 
sehabis pemulihan kedaulatan 

di Universitas Indonesia. 
Ia pernah mengundjungi semi 

nar International Press Institute   di Tokio dan menindjau keada- 
an persuratkabaran di USA. Ia 

puter, R.M. Hardjowirogo, pe- 

ngarang (bahasa Djawa) terke- 

na) di Balaji Pustaka, 
  

BRIGADIR DJENDRAL MOH. IBRAHIM SALAMA: 
  

agresi terhadap Mesir. 
Ahram?”, 

Diwartakan bahwa menurut 
keterangan 

Muhammad Ibrahim Salama, 
komandan garnisun Mesir di Tell 
al Kabir, seandainja rentjana 
teknisi Inggris tadi berhasil, 
maka akan terdjadi ledakan jg 

lebih hebat daripada ledakan 3 
buah bom atom. Untung teknisi 
tadi semuanja sudah ditangkap 

sebelum mereka dapat melaksa- 
nakan maksud mereka, 

Seterusnja Salama menerang- 
kan bahwa digudang2 Abu Sul- 
tan itu disimpan pula 3.500 buah 
kendaraan dan bagian2 djem- 
batan jang seluruhnja pandjang 

nja ratusan mil, 

Inggris minta supaja 
Pittuck diserahkan. 

Sementara itu mingguan Me- 
sir ,,Rosa al Yussuf” mengabat- 
kan hari Minggu j.l. bahwa Ing- 

gris telah minta supaja Mesir 
menjerahkan Charles Pittuck - 
salah seorang Inggris jang kini 
ditawan dgn. dakwaan spionase 
- kepada pihak Inggris, 

Madjalah tsb. mengabarkan 
bahwa nama mata2 Inggris 

Charles Pittuck chusus disebut 
dalam daftar jang diadjukan 
oleh pembesar2 milite: Inggris 
bagi tukar-menukar orang ta- 

wanan, , Inggris mendesak su- 

paja mata2 ini setjara chusus 

digolongkan kepada orang2 ta-   wanan jg akan dipertukarkan”. 

    

  
  

PRESIDEN SYRIA KUNDJUNGI PAKISTAN, 

Dalam rangka kundjungannja ke Pakistan baru2 imi presiden Sy- 

ria, El Syed Shukri Kowwatly dengan mendapat sambutan hangat 

dari rakjat Pakistan bersama2 presiden Pakistan djendral Iskam 

dar Mirsa telah mengadakan perdjalaman keliling dikota Karachi, hilang tak berbekas. 

Ahli teknik Inggeris ditangkap 
pembesar Mesir 

DITUDUH HENDAK MELEDAKKAN AMUNISI 
3.000.000 TON 

PEMBESAR? Mesir telah berhasil menggagalkan maksud 
ahli2 teknik Inggris untuk meledakkan amunisi sebanjak 3 djuta 
ton jang disimpan digudang pangkalan Abu Sultan, disebelah 
selatan Ismailiah, pada waktu Inggris-Perantjis mengobarkan 

Demikianlah diwartakan harian ,,al 

Pittuck adalah bekas kepala 

brigadir-djende al | kongsi ,,Marcini” tjabang Mesir, 
| jang bersama2 3 orang Inggiis 

lagi 
rontok j.l. 

ditangkap dalam musim 
— Btr. 

Majat Hidup 
Sumu-angan hongeroedeem su- 

karela tanpa diminta, titipan 
pembatja kepada Redaksi K. R. 

K.S.P.P.G.R.I. Delanggu 
(Solo) “ha Rp. 50,— 

Sdr. Muljodihardjo 
Kep. S.R. Gru- 
djugan d/a Sdr. 
Handojo S.M. I 
TEMOfe Medan asah ig 1,— 

Dua “ana Ha da — 
Djumlah tg 9-1-57 ,, 119,699,66 

Djumlah hari ini Rp... 119.750,66 

(seratus sembilan 'belas ribu tu- 
djuh ratus lima puluh 66 /100 

rupiah). 
  

HARGA EMAS 
(Tg. 29.1) 

Jogjakarta: 22 kr. no.1 aa 
Rp. 45,—, beli Rp. 43,—, 22 kr 
no. 2 djual Rp, 44,— dan beli 

Feps Ao 
Semarang: 24 kr. djual Rp. 48, 

beli Rp. 47,—, 22 kr, djual Rp. 
45,—, beli Rp. 43,—, 

Djakarta: 24 kr. djual Rp.. 
47,75, beli Rp. 46,75, 

Surabaja: 24 kr. djual Rp.47,80 
beli Rp. 46,80. 

Solo: 22 kr. djual Rp, 45, beli 
Rp. 42,— 

Medan: sampai hari ini tidak 
ada kabar. 

Partai besar agak turun sedi- 
kit. Keadaan masih belum. tetap. 
Toko Emas ,HOK SING” Jogja, 

Sungguh2 terdjadi 
:k Dikamar koreksi suatu - 

tjetakan besar di Jogja didinding 
tergantung sebuah kalender 
buatan pertjetakan itu sendiri, 
jang bagian atas dan bawahnja 
— selain nama hari dan tang- 
gal — ditjat hitam, alasannja: 

  

    
    

supaja tidak diambil orang lagi, 
sebab sudah sepuluh kalender



  

   

      

    

  

        

TAU 2 BUANYARI '57 

  

“adi ur RENTJANA ai t 
  

ay DIADILI3 

    

   

        

   

      

2 
Tan Hota ma    

3 ( : Meta Me Mba, dihadapkan kepada sidang 
mahikaman tertinggi. Ketan angan Sipandang tidak tjukup kuat, 

na | agung bekerdja tjepat, sehingga 

at diri Boeslan. Kalau Roeslan memang 

1, Roeslan « a korban 
Kena ajang, djadi | korban ketirobean 1 Lie e Hok men 

, KAI A menteri yuar negeri Roeslan Abdulgani oleh kn 
. djaksaan agung 
agung. Artinja: | 

diserahkan k | mahkamah 

pandang tjukup alasan untuk 

berapa djauh soal amplop Lie 

menuduh. dia telah me- : 

        

  

— PIKIRAN PEMBAT JA 

SRI REDJEKI & SLAMET 
Dengan datangnja dua ekor 

gadjah dari Siam ke Jogja kami 

     

    

sambut dengan | bira, karena 
dapat : abc ramainja Gem- 

£ Tata sangat kami sesaikan, | 
nama diberikan pa- 

da Gadjah tadi (Sri Redjeki dan 
amar adalah nama manusia 

   

  

saat ini, Apa Lasem ada nama 
lain 2 
Maka dengan ini kami minta 

perhatian jang berwadjib sudilah 

mengubah nama kedua binatang | 
| tersebut, 

Tpaikeislann HI /164 pav 
: Tenda AnIA : 

  

KEBUMEN MEMBANGUN : 3 
  

Paberik padi I.M A. ,, Bangun" 
di Ka “diresmikan 

(Oleh: Wartawan 

PABERIK penggilingan padi 
milik LM.A. ,,BANGUN” telan 
dibuka dengan resmj di Karang- 
anjar, Kebumen. Modalnja Rp. 
2.000.000,—. Pesertanja hampir 
semuanja para Lurah, diketuai : 
sdr. S. Sanpawiro, lurah Karang- 
gedang, Sruweng. Tahun ini sa- | 
dah akan mulai menggiling. 

Tentang TIM.A. sBANGUN” 
di Kebumen ini dapat dituturkan. 
sbb. : Tahun 1955 atas inisiatip 
Patih Kebumen R. Sarwadi didi- 

rikan sebuah perseroan dengan 
nama LM.A. ,BANGUN” Para 
pesertanja terdiri hampir semra 

— nja Lurah dalam Kab. Kebumen. 
Pesarnja andil Rp. 100,—. Tjita2 
semula akan mendirikan penggi- 
ingan padi dan tapioca di Ka- 
ranganjar dan Kutowinangun. 
Tetapi sekarang baru dapat me- 
Ba paberik penggilingan 

€ Lime egg jang baru 

ingu Pa Gimulai 
Par 23 diatas tanah seluas 

  

Rp. 400.000,—. pemasangannja 
Kapasitir tiap hari 8.75 ton padi. 
Tetapi tanahnja belum dapat di- 
beli: maka masih Gisewa setjari 

Be selama 5 takan Rp. 

Perlu djuga dikemukakan utk 

biaja mesinnja masih dipindjam- 
kan dari seorang penduduk. Dae: 
rah Lea Tar apaki dis- 

aan . Djika Pa men 
dapat djatah dari JUBM., pa- 
nenan tahun ini sudah akan da- 
pat mulai menggiling. Dapat di- 
tambahkan, telah dimintakan 
pindjaman dari BLN. sebesar 
Rp. 300.000,— tetapi hingga se- 
“karang belum berhasil. / 

aa 

  

1.05 TAWANAN SOB DJA- 
TENG DIBEBASKAN 

Selama tahun 1956. 

Selama tahun 1956 didaerah 
ar Ten, dibebaskan 1.705 

B. Pembebasan2 ini 
ana i dasarkan Pen 
jang ditentukan Panglima TT-IV 
Divisi Diponegoro. 
— Mereka itu jang 63. orang di | 
opvangkamp Bojolali, 30 di Ma- | 
gelang, 107 di Semarang /Sala- 
tiga, 400 dikamp Ambarawa, 
294 di Nusakami n, 431 di- 
doorgangskamp 5 “Purwokerto 

- dan 380 di Tegal. Mereka ter- 
sangkut dalam gerakan DI -dan 
MMC. — Ant. 

| Fjibanten 

at sendiri Ku 
  

MENERIMA 

“Semua Copy film kundju- 
ngannja ke Rusia. 

Bertempat di Istana Merdeka 
pemerintah Uni Sovjet, dengan 

perantaraan Duta Besar Zhu- 

kov, menjerahkan kepada Presi 
den Sukarno film dokumenter 
perdjalanan Presiden kenegara 
tersebut dengan pengertian, se- 
mua copy film itu diserahkan 
seluruhnja kepada Presiden, ter 

| diri dari 10 copy, berisut 8 co 
py film tambahan tentang pera- 

jaan Hari Angkatan Udara So- 
vjet, 1 copy film Revolusi Okto 
ber dan 1 film Kundjungan mis- 

si Parlemen Indonesia ke Uni 

Sovjet. — Ant. 
  

MUTASI PERS-ATTACHE 
INDONESIA 

Pertakkaoba Indonesia di Ot- 
tawa (Kanada) Johny Senduk, 

| dalam Pebr. akan Ba 

si. Kemlu. Bean 
Pan aan YK? Handuk 

ada diluar negeri, pertama2 di 

Stockholm dan kemudian di Ot- 
tawa. Ia akan digantikan sdr. 

Sudiati, pedjabat bagian pene- 
rangan dikedutaan Indonesia 

| London. 
Bekas pers-attache Indonesia 

di Bern Des Alwi bersama ke- 
Juarganja sedang menudju ke- 
tempat djabatannja jang baru 

di Manila. 
Jang menggantikan Des Alwi 

di Bern adalah Supomo dari 
Kemlu, — Ant. 

  

“« 

LEBIH MURAH DARI PADA 
DALAM KOTA ? 

Seorang penduduk kampung 
jang datang kekota 

Tasikmalaja untuk berbelandja 
dengan harapan akan bisa mem 
beli barang2 lebih murah, sangat 
lah ketjewanja ketika ia meli- 
hat, dalam kampungnja barang2 

“itu Tebih murah dari pada dikota. 
Tjibanten itu letaknja dalam 

ketjamatan 'Tjikalong (distrik 
Tjikatomas), jang terletak ku- 
rang lebih 80 km sebelah Selat- 
an kota Tasikmalaja. 

Menurut keterangan orang tsb 
Gikampungnja harga sarung tjap 
padi dan kain bemberg adalah 
Rp. 15,— dan Rp. 12,50: Tapi da- 
lam kota Tasikmalaja ia melihat 

harga Rp. 15— dan Rp. 55,—- 
Perlu ditambahkan, bahwa dae- 
rah ketjamatan Tjikalong itu se 

ring mendapat gangguan gerom   hojan. ani Ant. 
  

  

DALAM keterangannja kepa- 

da yprs, atase pers Indonesia di 
Washington Ganis Harsono me- 

at ma tentang  kampanje 
Boga di Amerika. Seri- 

kat, 1 pun golongan 
konservatif Belanda mengham- 
pen mang" Gi Sa, untuk 

    

“Penghamburan itu menurut | 
G. Harsono Tuak 
membeli rua. 1 n adpertensi di- 
surat2-Kabar aa pihak Belanda 

    

    

   

     

  

     

   
   

  

    

  

   
   
        

    
     
   

      

.|.da 

Kampanje Belanda di kmerika su- 
hh habiskan 15 djuta dollar 

telah dirantjangkan lama sebe- 
lum ia pergi ke Amerika Seri- 
kat. Dalam hubungan itu golong 
“ar. konservatif bekerdja sama de 
ngan bekas press councellor Be- 
Janda di Washington Dr H. Frie- 
“dericy, jang dulu pernah mendja 

| di residden Sulawesi. 
Kedatangan Bouman dan isteri 

Ike Amerika Serikat dilakukan ' 
n| sedemikian rupa, hingga seolah- 

olah mereka datang atas undang 
an American Bar Association 
(perhimpunan adpokat2 Ameri- 
ka). Tetapi kenjataannja ialah 
Bouman dan isteri mendatangi 

perkumpulan tersebut. 
“Tidak mempunjai effek 
“jang merugikan. 

Seterusnja dikatakan oleh ar 
Harsono. usaha. keluarga Bou- 
man tersebut boleh dikatakan | 

| tidak mempunjai effek jang me- 
rugikan pihaki Indonesia. Rakjat 
Amerika masih mempunjai tju- 
kup banjak common sense utk. 
menghiraukan kampanje anti 
Indonesia jang dilakukan oleh 
kedua orang tadi. 

Menurut atase pers Indonesia 
itu, selama, dua tahun ini Belan- 

mengeluarkan sebanjak 
: 15.000.000 dalam usahanja utk 

kan nama baik Indo-   

2 jang ditangan kedjaksaan adalah demi- | 
Ipa rupa, sektngga. Katana memandang perlu menjerahkan 

a pengadilan 
nja. sungguh? akan diadili menteri luar negeri 

De tergantung. bagaimana pendapat mahkamah 
5 gg 

  
Pat masih terus dipakai sampai | 

| 

    

    

karena 

Witajah Dijoteng: 
  

  

Pin tjari kedudukan. 
| Hadisubeno dari Dewan Dae- | 

hn Ten nan tel, ate . 

. Mage- .125 Oktober 1955 jl. 

  

fa an dgn tea meiyakan an 
pisa aa an partynja | 

  

dakan zelfcorrectie dgn segera, 
Ikarena PNI harus bersih dari 

5 Pemimpin? jang gembar-gembor | 

Inja hanja untuk mentjari kursi. | 
Signalement tsb. diberikan de 

. Ingan kata2 berkobar? oleh Ha- 
| disubeno, setelah ia katakan, ten 
tang andjuran Presiden untuk 

) Ilesaj seluruhnja dan kemudian 

# KEDAULATAN RAKJAT" 

RAN TOR TELEPON. SOLO : 
  

  

(Oleh Koresponden 

' PEMBANGUNAN Kantor 
Telepon Solo Tg perletakar 
batu 'pertamanja dilakukan tgl. 

kini telah 
I mendekati penjelesaiannja. £ Me- 
(nurut rentjana semula gedung | 
bertingkat tiga tsb. sebelum 
achir tahun ini sudah harus se- 

disusul dengan pemasangan2 

“instalasi otomaat jang didatang 

kan dari Swedia. Rentjana be- 
aja semula sebesar Rp. 5,5 djuta 
(untuk gedungnja): sedangkan 

harga instalasi otomaat 3.000.006 
Kroon Swedia atau dengan kurs 
resmi Rp. 6.000.000,—. Sebagian 
besar dari alat2 sudah tiba, se- 
perti pesawat2 telepon baru dll.: 
sedangkan  instalasinja masih   mengubur party2, 

Mengenai berdirinja Kesatuan 

(KB.K.I.) sebagai salah satu 

kalangan dikatakan, PNI dgn 
mendirikan K.B.K.I. hendak me- 
metjah belah. Hadisubeno kata- 
kan, PNI memang “betul akan 
memetjah aliran? jang merugi- 
kan kepentingan? Nasional. 

Berbitjara pada. pertemuan 
tsb. djuga Sekdjen K.B.K.I. Dja 
karta Sdr. Iskandar Wahono, Su 
kamsi dari Dewan Daerah TII 
K.B.K.I. Semarang serta Suwar- 
jo Hadi dari Dewan Daerah IV 
K,B.K.I. Jogja jang kesemuanya 

| menghendaki, agar K.B.K.I ada- 
kan ugaha2 pembangunan con- 
struktief dengan menghimpun po 
tensi2 dan memperbaiki pereko- 

| nomian dalam rangka penjelesai 
an revolusi nasional. 
Malam pertemuan tsb. adalah 

malam peresmian adanja K.B. 
KI. di Magelang, diketuai S. 
Wirjodihardjo dan sebagai sekre 
taris umum S. Sutojo. Djuga pa- 
Ga malam tsb. K.B.KI tjabang 
Magelang jg tadinja ikut meng- 
gabung dengan Dewan Daerah 
IV Jogja, dengan resmi mengga 

bungkan pada Dewan Daerah 
III Semarang. — (Kor)(. 

TUDJUAN REKLASSERING 
IKUT BASMI KEDJAHATAN 

Kata Inspekteur 
Kependjaraan. 

Konperensi Reklassering Kedu 
telah berlangsung tgl. 25/1 ma- 
lam jl-dgn mendapat perhatian 
tjukup. “Hadlir al. Inspekteur 
Kependjaraan seluruh Indonesia 
dari Djakarta R. Kartodarmodjo, 
Residen Sukardji, Walikota Wi- 
bowo Helli, Komandan KMK, Di 
rekteur Kependjaraan setempat 

sedang dari Jogja al. K.R.T. No 
tojudo dari Reklassering Jogja. 
Dalam konperensi tsh. jang 

“edibiika- Sudirman, berbitjara ke- 
tua Reklassering K. Sudirman 
Danuwilogo. Turut menjambut 
Inspekteur Kartodarmodjo, Di- 
rekteur Kependjaraan R. Mul- 

jadi, ketua Pengadilan Negeri 
dan Residen Sukardji. 

Inspekteur Kartodarmodjo da 
lam pidatonja menjatakan, bah- 

an dgn djalan pendidikan dsb. 
Pendidikan tsb, menurut Karto- 
Garmodjo, perlu didasarkan 3 pe 
Goman, jaini keagamaan, keso- 

sialan dan kemasjarakatan. Un- 

tuk kemadjuan dan popularitet 
reklassering diandjurkan, agar 
segera diadakan Hari Reklasse- 
ring. 

Konperensi diramaikan den 
musik saruling dari serombong- 
an tahanan dari Semarang ter- 
diri dari Ik. 40 orang, jang mem 
perdengarkan matjam2 lagu jz 
mengharukan. — (Kor). 

KLATEN 
KARENA TIDAK MEMBA- 

JAR DAN MEMUKUL 
Dikerojok sampai tele2. 

Seorang jang belum diketahui 
siapa namanja dan dari mana 
asalnja, malam Djum'at ji. telah 
menemui adjalnja dikantor Po- 
lisi Delanggu, karena luka2nja. 
Duduknja perkara sbb : Ke- 

mis malam tsb seorang laki2 te 
lah memasuki warung milik 
Sdr. Suwojo Delanggu untuk dja 
djan dan minum limun. 

Sehabis makan minum seko- 
njong-konjong ia melarikan diri 
sambil menjerang pemilik wa- 
rung tsb dengan melemparkan 
botol. 
Keruan sadja sipemilik wa- 

rung berteriak-teriak dan oleh 
penduduk sekitarnja ia dikedjar 

dan hingga pajah dan diberi pu- 
kulan begitu rupa dan setengah 
djam kemudian meninggai dunia 
dikantor. Polisi Delanggu kare- 
na luka2nja. — (Kor).   
DARI MEDJA HIDJAU : 
MEMBAWA SENDJATA GE- 

LAP DIHUKUM 
Membantu penggedor dju 

Senin 28-1 jl, Pengadilan Ne 
geri Klaten, dibawah pimpinan 
Hakim Mr Bambang Subakti, 
djaksa R. Noch. Said Dirdjoku: 
sumo, Panitera Pengganti R. Sa 

roso Tjokroatmodjo, telah meme 
riksa terdakwa Ngatidju al, Ma- 
ridah umur 25 th. dari desa Te 
galwaru KI. Balerante Ketj. Ke 

malang (Gondang - Winangun), 
tertuduh — menjimpan 

atau membawa sendjata api (pis 
tol) gelap dengan peluru tanpa 
idZin dari jang berwadjib. 

Atas tuduhan tsb, terdakwa 
menjangkal keras: ia mengakui 
membawa sendjata api tsb, ta 
pi bukan miliknja sendiri, mela 
inkan kepunjaan kawannja Son 

tosetiko. 
6 Orang saksi telah didengar 

keterangannja, semuanja mem- 
beratkan terdakwa, terketjuali 
seorang.   Dalam  reguisitoirnja air 

e hukuman 

Buruh Kerakjatan Indonesia | 

sektor dari PNI, jang oleh lain? | 

wa tudjuan pokok Reklassering . 
adalah ikut membasmi kedjahat 

    

ditunggu kedatangannja. 
Kabel2 sepandjang | 

180 km. 
Menurut rentjana bulan Pe- 

bruari jad. ini akan dimulai pe- 
masangan kabel2 besar dibawah 
tanah, pandjang seluruhnja Ik. 

ung hampir selesa' : pemasangan 
kabel Pebruari j.a.d. 

»K.R” di Solo). 

diruangan tingkat 3: Gemikian 
a.l. sdr..Santiko, Kepala Kantor 
Telepon Solo, 

Kapasitet Kantor Telepon So- 
“lo mempunjai 3.000 sambungan 
otomaat, dan sampai sekarang 
sudah ada Ik, 2.000 permintaan 
(pendaftaran) untuk pemasang- 
an pesawat2 otomaat. Dengan 

tambahnja kapasitet itu akan 
diperlukan tambahan tenaga2 | 
tehnisi. Sementa'a itu pada 
waktu ini sudah dimulai diada- 
kan pendidikan petugas2 kedju- 

rusan itu. 

Kantor Telepon Solo sebelum 
perang mempunjai  kapasitet 

3.000 Sambungan otomaat. | 

“Untuk perbandingan perlu ki- | 
ranja diketahui bahwa keadaan 

  

  

PERNJATAAN KRIDO MARDI : 
  

diatas, melainkan djuga bagi 

lingkungan kekuasaan studio   
'960 sambungan, tetapi jang di- 
pakai hanja 550 sadja. Pada 
djaman Djepang djumlah tsb. 
dikurangi sampai 600 kapasitet. 

Pada waktu clash Kantor Tele- 
pon jang masih mendjadi satu 

dengan Kantor Pos dan Tele-   180 km. Jang kini sudah dipa- 
sang baru kabel induk dari ge- 
dung sampai beberapa ratus 
meter. sekitarnja. Sebuah kabel 
induk berisikan kawat2 untuk 

240 sambungan (lin) langganan. 

Ruangan otomaat “akan ditem- 

patkan digedung tingkat ke4 
lengkap dengan ,,koelinstalasi- 
nja”, untuk hubungan distri 
dan interlokal (bukan otomaat) 

perlengkapannja Cikaropgaan 

Hakim 4 th. pendjara dipatong 

selama dalam tahanan. 
Keputusan Hakim terdakwa 

didjatuhi hukuman 2 th. 7 bl. 

pendjara dipotong tahanan, Ter 

hadap putusan ini djaksa minta 

banding. 
Djuga Pengadilan tersebut te 

lah mendjatuhkan hukuman 2 

th. 6 bl. pendjara, atas terdak- 

| wa Karijosumarto al. Tjomil da 
ri Ketj. Kemalang, karena tertu 
duh membantu penggedoran di 
rumah sdr. Sastrosuwito Lurah 

Desa Tambakan Ketj. Djogona- 

lan tgl. 29/30 Desember 1951 

jang mengakibatkan kerugian 

Rp. 1209,70. 
Saksi? jang didengar a.l. Man 

tri Polisi Ketj. Karangnongko 

Crunowo, Pembantu Insp. Pol. 
Gd. Winangun Sukirman, dan 

sdr2. Reksowiguno, Wagimin, Se- 

'muanja dari angg. Kepolisian 

Klaten, semuanja ae be 

terdakwa. — (Kor). 

TJILATJAP 
GROMBOLAN PERANTJAM 
BAHAJA KELAPARAN 

. Waktu belakangan -ini 
bola terantjam bahaja ke 
an, ini terbukti dengan an 

buan diwilajah ketj. aan, 
ten dengan mengambili bahan: 
makanan disawah atau : 

seperti: digrumbul Tjibogo, desa 
Kalidjeruk, mentjabuti 125. -po- 
hon ketela dan 8 tundun pisang 
seharga Ik. Rp. 115.— di Pengo 
lahan, desa Udjungmanik meng- 
ambil sedjumlah budin dan ta- 
les, seharga Ik. Rp. 70.—: di Kra 
masari desa Bodjong palawidja 
dipekarangan kokong seharga !k. 
Rp. 95 di Tjibogo desa Kali- 
djeruk tuntuk kedua kalinja da- 

lam tempo pendek) pohon 335 
budin seharga Ik. Rp. 303.—: di- 

  

grap dibumihanguskan setelah 

30 tahun melajanj umum, Sete- 

lah penjerahan kedaulatan sen- 

tral darurat dapat diselenggara- 

kan lagi dengan Ik, 450 nomer 

sambungan sampai pada achir- 

achir ini. 
Klaten akan dapat tam- 

bahan dari Solo. 

Atas pertanjaan dinjatakan 

lasi otomaat, alat2 jang lama 

akan diberikan pada daerah2 jg 

memerlukan tambahan. Dalam 

hal ini terutama untuk memper 

luas Kantor “Telepon Klaten. 

  

. PASUKAN GENI GARUDA 

BERTOLAK KE MESIK 

Menurut rentjana tg. 31 bja- 

nuari ini akan bertolak ke Mesir 

60 anggauta pasukan polisi PBB 

Indonesia sebagai pasukan2 

tambahan dari pasukan jang le 

bih dulu berangkat. Mereka itu 

merupakan pasukan geni. Ant. 

  

PANITYA PERS DIBUBAR- 

KAN 

Menpen dalam surat keputus- 

annja. baru2 ini menjatakan, 

membubarkan Panitya Pers dan 

Perantjang Perundang2an Pers, 

jang dibentuk tgl. 14 Maret '52. 

Keputusan tsb. berlaku mulai 15 

Djanuari 1957, berdasarkan per- 

timbangan, pekerdjaan panitya 

dihakilkannja sebuah RUU pers. 

RUU pers ini telah diserahkan 

kepada Menteri Penerangan tgi. 
11 Agustus 1954. — (RD.). 

: PENGADJIAN PUTRI 
Pengadjian Puteri Jogjakar- 

.ta, hari Bana tgl 31-1-57 jad 
akan mengadakan kursus Pe- 

jian bertempat di rumah 

Sdr. Nj. Judoningrat, Tugu Ku- 

lon no. 27, dimulai tepat djam 
10. Sebagai pembitjara Sdr. Ba 

dilah Zubair. 

  

  

SENI TAK: VJAWA BER- 
KEMBANG DI G. KIDUL 
Dewasa ini, kesenian tarj Dja | 

we buat daerah G. Kidul boleh 
dikatakan sedang berkembang. 

Tumbuhnja organisasi2 tersebut, 
diplosok2 seperti tjendawan di- 

musim hudjan. Menurut tjatat-   
manik menggarong gubug2 pe-j 
kerdja pengolah tanah jang di- 

ambil bahan2 makanan seharga : 
Ik. Rp. 460-—: didesa Sarwadati | 
1000 pohon budin seharga Ik. Rp. 
150-——. (Kor). 

MADIUN 
MATI MENGGANTUNG 

B. Kasiran, isteri sdr. Karto- 
idjojo didesa Mranggen (Maos- 

pati) telah diketemukan mati 
menggantung dengan memperg"! 

nakan tampar ketiil dirumah ko- | 

song didesa Kraton, 

Sebab2nja masih diselidiki j3 
herwadjib. —— (Kor). 

KEUANGAN KOBES MADIUN 
Hasil exploitasi perusahaan2 

'Kobes Madiun dalam tahun jl. 
adalah tidak sesuai dengan apa 
jang telah direntjanakan, Menu- 

| 

an, organisasi tadi Djawa selu- | 
blok Ajibarang desa Udjung- | An G' Kidul. kini telah ada 25 | 

buah lebih. Dari sebanjak djum 

lah itu, jang paling giat meng- 
adakan latihan2 terhadap. para 

anggota2nja, adalah organisasi 
tari, ,.Setia Kawan” Wonosari, 
jang diketuai oleh sdr. H.K. Sas 

trowinoto. Latihan diadakan 3 | 
kali dalam satu minggu jang di 

berumur antara 10 — 35 tahun, 
dibawah pimpinan sdr. R. Kadar 
Darmosuwito, dan sdr. S. Mang 

kani. — (Kor): 

setelah Solo mempunjai insta- | 

itu, dianggap telah selesai, dgn | 

Tentang surat perdjandjian 

ikatan dinas dikatakan berat se 
belah dan merugikan para pe- 

kerdja Seksi kesenian umumnja. 
Dan keenam pemain ketoprak 
tsb diatas tidak pernah tidak 
main distudio RRI disebabkan 
main diluar. Maka masalah per 

djandjian ikatan dinas ini oleh 
Krido Mardi akan dibawa keda- 

lam kongres ketoprak seluruh 

Indonesia jad. 
Selandjutnja Krido Mardi me 

negaskan, bahwa 
terhadap pemain2 tersebut oleh 
Kepala Studio RRI Jogjakarta 
itu sadar atau tidak sadar ber- 
arti suatu usaha untuk menga- 
tjaukan penjelenggaraan Konz- 
res dan Festival Ketoprak selu- 

ruh Indonesia. Krido Mardi me- 
njerukan kepada semua tenaga 

dan orang2 kesenian ketoprak 

untuk bersatu dan bulat menje- 
lenggarakan Kongres & Festival 

Ketoprak se-Indonesia untuk me 
ninggikan deradjat kesenian ke- 
toprak dan seniman2nja. Kepa- 

da SB RRI diserukan untuk 
membela nasib ke-6 pemain ke- 
toprak Studio RRI tersebut di- 
atas dan mendesak kepada Ke- 

pala Studio RRI Jogjakarta un- 

tuk menindjau kebidjaksanaan- 

nja, 

  
“5 

Tentang Kongres Ketoprak se 

luruh Indonesia jang sedianja 

akan diadakan tg. 31-1 jad di 

Jogjakarta terpaksa ditunda, ka 

rena kesukaran? tehnis. Demi- 

kian pihak Panitya Pusat Kong 

res & Festival Ketoprak seluruh 

Indonesia mendjelaskan kepada 

KR. 
  

DI PARANGTRITIS AKAN 
DIBANGUN 

Pemandian pantai, 

hotel d.LL 

Oleh sebuah panitya di Jogja- 
karta “jaig “bermaksud | 5 
mendirikan usaha memad 
tourisme, dalam waktu jang 

|singkat akan dibangun sebuah 
(NV dengan nama ,,NV Parang- 

tritis”. Badan ini antara lain 

akan membangun di pantai Pa- 
tangtritis pemandian pantai, 

| pemandian air panas, hotel2. 

restauran . dan sibagainja dgn. 

. maksud untuk menarik kaum 

| touris dalam dan luar negeri jg. 

berkundjuns ke Jogjakarta. 

  
TJALON ANGGAUTA P.P.D 

DARI N.U. DISERAHKAN 1 

| Senin ji NU sudah menjampai 

(kan kepada Kepala Daerah tja 

lonnja untuk duduk dalam PPD, 
|jaitu sdr Wibisono dan tjada- 
| ngannja sdr Maletuang. Kepala 

Daerah dengan demikian sudah 
mempunjai seluruh tjalon2 dan 
tjalon2 tjadangan untuk anggau 

|ta-anggauta PPD, sehingga se- 
| sudah disusun Segera disampai- 
kan kepada DPRD Peralihan. 

DPRD Peralihan ini jang se- 
likuti oleh 75 orang siswa, jang | gera akan memintakan penge- 

sjahan dari Menteri Dalam Ne- 

geri, sehingga kemudian PPD 

dapat dilantik dan mulai mela- 

kukan PENA 

  

TENTANG Seminar Kepandu 
an jang pernah kita muatkan 
lebih landjut dapat dituturkan   rut rentjana akam diterima Rp. 

1.541.434.— tetapi hanja tertja- 
tat Rp. 1.490.818.— Perusahaan 
itu berupa bioskup 1, air minum : 
pasar, pembataian dan perumah 
an, — (Kor). 

BALAI PETERNAKAN 
PRAMPELAN 

jang berwadjib menempatkan 

bibit di Balai Peternakan Pram- 
pelan, Madiun. Djumlahnia sam 

pai bulan Des. jl. sbb. : 

perahan 56 ekor, lembu onggol 
5, kuda djantan dan betina ma- 
sing? 2, ajam 900 terdiri beberapa 
djenis diantaranja: ruit, dutra- 

Iop, lehorn, minorca, N.H.B. dan 

lah Etawa 24 dan biri2 28. Babi 
20. Ternak itu jang mendapat 
perhatian umum ialah ajara, 
hingga banjak jang membelinja 
untuk bibitan, Harganja jang 
berumur 3 s ya 4 bulan Rp. 26.25 
re-ekor, berumur 7 s/d 9 bulan 
rata2 Rp. 56,75 se-ekornja dan 
telor rata2 sebutir Rp, 2,— 

Penetasan ajam jang dilaku- 
kan Balai Peternakan tsb. dgn 
mesin dan karena belum ada 
aliran elektris telor2 jang dite- 
taskan dikirim ke Madiun. 900 
Ajam tsb. jang dapat bertelor 
kl. 250 ekor dengan rata2 menz- 
hasilkan 15 s/d 20 butir sehari- 
nja. 
' Dapat ditambahkan disini, Ba 
lai Peternakan Prampelan tsb. 
termasuk  Ketj.  Karangredjo, 
Kab. Magetan, didirikan Djawat 

        
Untuk memperganda ternax ' 

lembu ' 

Kedu, Kambing dua matjam, ja- | 

   

sebagai berikut : 

Peserta : 

IL. Jang mengikuti adalah Ang- 
gauta2 Ipindo: K.B.I., Pandu 
Katolik, Pandu Rakjat, Pandu 
Kristen Indonesia, Kami, Ansor, 

| Hisbuy Wathan, Pandu Islam 

' Indonesia, Perserikatan Pandu2, 

Perketi, Kepanduan Surja Wira- 

Wang SULAP NA 
' Pandu Putra Republik Indonesia 

| dan Alwashlijah. 

Penindjan : 
Pandu Nasional Indonesia, Bi 

angkari dan Mayapait. 
Seminar Kepanduan dipimpin 

oleh Pandu Agung. Sri Sultan 
Hamengkubuwana IX. 

Sedang . Prasaran dizerikan 
oleh Dr Ki Hadjar Dewantara, 

bentukan budi pekerti”. Mr, A. 

panduan di Indonesia”. 
Probowinoto, tentang ,,Pemben- 

tukan watak Indonesia''. Dr Lie 
Pok Liem, tentang Penilaian 

psychologis gerakan  kepandu- 

an” dan Hamka tentang ,,Didik- 

an agama dalam kepanduan”. 
Suasana Seminar. 

Seminar Kepanduan Indonesia 
jang diadakan di Tugu berlang- 
sung dalam suasana jang baik 
sekali, 

Tiap organisasi kepanduan jg 
ada melahirkan pendapatnja se 
tjara bebas dengan dasar saling 
faham-memahami, 

Pada Seminar tersebut telah 
dikupas 3 pertanjaan jang di-   an Kehewanan sedjak tahun '52. | 

-—. (Kor). adjukan oleh Pandu Agung jang 

| Anshar. | 

tentang ,,Kepanduan dan pem- | 

Djajasepoetra S.J. tentang ,,Ke- ' 
Ds. B.!| 

     

Hasil Seminar Kepanduan 
di Indonesia 

berbunji sebagai berikut : 

I. a. Apakah kepanduan itu ? 

b. Siapakah jang dapat di- 

namakan pandu ? 

Apakah jang mendjadi da- 
sar2 kepanduan dj Indo- 

nesia ? 

Bentuk organisasi apakah 

jang sebaik-baiknja bagi 
kepanduan dj Indonesia un- 
tuk mentiapai persatuan ? 

Kesimpulan Seminar, | 
Kepanduan itu adalah salah | 

satu usaha dalam lapangan pen- 

didikan untuk putra /putri jang 

bersendikan : 
1, Kesukarelaan. 2. Djandji 

dan Undans2 Pandu. 3. Sistim 
beregu. 4 Dalam bentuk per- 
mainan. 5. Adanja klas dan tan- 

da2 ketjakapan. 6. Hidup dialam 

bebas, 7. Disesuaikan dengan 

| usianja. 
Pandu ialah anggauta organi- 

sasi kepanduan jang telah meng 

ikat diri sendiri dengan Djandji 

Pandu dan berusaha mendasar- 
kan segala perbuatannja atas 
Undang2 Pandu. 

Tudjuan kepanduan jalah ikut 
serta mendidik putra /putri men 
djadi anggauta masjarakat jg. 
berbudi luhur, sehat, tjakap dan 
berguna. 

Dasar untuk mentjapai tudju- 

an tersebut diatas kepanduan di 

Indonesia berdasarkan ke Tu- 
hanan jang Maha Esa, Kebang- 

| saan dan Kebudajaan Bangsa. 
Hasrat organisasi2 Kepandu- 

an untuk bersatu ternjata be- 
sap sekali. Untuk dapat melak- 

sanakannja bentuk organisasi 
jang sebaik-baiknja pada dewa- 

Ah. 

As 

  

Masaalah Kadarijah cs. akan di 

ke Kongres Ketoprak 
BERKENAAN dengan pernjataan Kepala Studio RRI Jogja- | 

karta terhadap 6 anggauta ketoprak sdr.2 Sudjadi, Supardi Tjo- 
krosastro, Rukinah, Rukiman, Kadarijah dan Sarpin maka Krido 

Mardi berpendapat tindakan Kepala Studio RRI Jogjakarta ada- 
lah sewenang2 dan berat sebelah dengan alasan : 
ret jad studio RRI Jogjakarta tidak lagi terikat oleh perdjandji- 
an ikatan dipas. Hal ini hanja menundjukkan, bahwa studio RRI 
Jogjakarta berlaku hukum ,,Habis manis sepah dibuang”. Kira- 
nja hal inj tidak akan berlaku hanja bagi ke-6 pemain tersebut 

setiap 

pemetjatan | 

| ganti Moh. Buang telah meme- 

| PEMALSU TANDA 

        sa ini ialah bentuk federasi. 

    
    

  

mulaj tg. 1 Ma- 

seniman jang ada dalam | 
RRI Jogjakarta. 

DPRD P JOGJAKARTA 
Pebruari sidang pleno. 

Tadi malam Panitya Permu- 
sjawaratan DPR D Peralihan 
mengadakan  rapatnja untuk 
membitjarakan atjara2 untuk 

sidang pleno dalam bulan Pebru 
ari jad. G 
Menurut keterangan, banjak | 

atjara jang penting, termasuk 
warisan2 DPR jl jang akan di- 

masukkan dalam atjara sidang2 
jad. 

DARMAWISATA KE 
WURJANTARA 

Untuk menamban pengetahu-s 
an para siswa K.K.M., Kursus 

Kader Masjarakat, Pamong dan 

D.P.R. kelurahan dalam wilajah 

kapanewon Tjangkringan 'akan 

mengadakan darmawisata ke- 

daerah Wurjantara tg. 2 Pe- 
bruari jad. 

Objek2 penindjauan a.l. soal 

Daerah Kerdja P.M.D. (Pemba- 
ngunan Masjarakat Desa) jang 
pertama untuk propinsi Djawa 

Tengah dikawedanan Wurjan- 

tara. 

Rombongan dipimpin oleh sdr. 

Panewu P.P. di Tjangkringan 

dan sdr. D, Sastrasudira selaku 
wakil dari Pendidikan Masjara- | 

kat Kap. Tjangkringan. 

PEMBANGUNAN MASJA- 
RAKAT DESA 

HALAMAN 2 

| Apa & dimana? 
4 Djam“ 19.00  dipress-roopa 
Ngabean diadakan  tjeramah 
tentang ,,Sumbangan Radio pa- 
da penjelenggaraan dan perkem- 
bangan kebudajaan” oleh sdr. 
Abd. Hamid. 
--  Djam 20.00 dipendopo 'Ke- 
patihan diadakan pergelaran 

seni tari Bali dari- rombongan 

penari Tabanan. 

  

SUNGAI OJO MINTA 

KORBAN » 

Ketjelakaan ngeri telah me- 

nimpa pada diri Tuki jan dari 

| desa Dadap Kal. Pengkok Ketj. 
Nglipar Gn. Kidul Jogja jang 

baru2 ini sekira djam 7.30 dalam 

perdjalanan pulang dari Kal. Nga 

“lang sedang menjabrang sungai 

Ojo, dengan tiba2 bandjir men- 
| datang, hingga ia hanjut. Hing- 

ga berita ini ditulis, nasib Tuki- 
djan belum diketahui. — (Kor.) 

. PELAKSANAAN PENJ ERA- 
HAN OTONOMI 

Segera dilakukan oleh DP 
DP DIJ. 

Daerah Istimewa Jogjakarta di 
peroleh keterangan, bahwa seba 
gai salah satu rentjana peker- 
djaan jang urgen dari DPD Pe- 
ralihan Daerah ialah segera 

akan melaksanakan penjerahan 
urusan2 dari Pemerintah Dae- 
rah kepada pemerintah2 kabu- 
paten untuk melaksanakan pe- 
njerahan otonomi dari daerah 

kepemerintah didaerah2  bawa- 

hannja, sesuai dengan keputu- 
san DPR jl. 

Sebelum diadakan pelaksana 
an penjerahan urusan2 itu seba 
gai langkah pertama, DPRD 
akan mengadakan konperensi 
dengan DPDP kabupaten dan 

Kotapradja. 

PENDJUALAN BUKU? SE- 
TJARA BEBAS 

Buku2 jang ada di gudang 
B.U.P.B. mulai sekarang dapat 
dibeli setjara bebas (bursa) de- 
ngan harga 5046. 

Dosen, assisten dosen, dan 
mahasiswa dari seluruh fakul- 
tas Universitas Gadjah Mada jg 

membutuhkan buku2 tsb diha- 
rap mengisi formulir jang te- 
lah disediakan dikantor B.U.P.- 
B. dan dapat mengambilnja se- 
tiap hari dj. 17.00 — 19.30. Dji-- 
ka formulir tsb sudah ditanda   

Di Kulon Progo. | 

Sesuai dengan adanja rentja- | 

na Pemerintah Pusat bahwa da- j 

lam tahun 1957 akan diadakan ! | 

djuga pembukaan daerah kerdja 

baru untuk Pembangunan Masj4 

rakat desa dipropinsi2, dari pi- 

hak Pemerintah daerah dipero- 

leh keterangan, bahwa untuk 

tahun ini disiapkan daerah ker- 

dja PMD dj Kulon Progo. Jang 
buka tahun jang lalu ialah-di 

Kabuhatan Bantoel. 

Belum ditetapkan daerah2 

mana di Kulon Progo itu jang 
akan didjadikan objek daerah 

kerdja, tetapi dalam waktu jang 

singkat akan ditetapkan lebih 
landjut. 

PELAWAK?2 G. KIDUL 
BERSATU 

Oleh para pelawak di Wono- 
sari G. Kidul, Jogjakarta, kini 
telah dibentuk persatuan pela- 

wak dengan nama PERPAB 

Persatuan Pelawak Angkatan 

Baru. Pengurusnja terdiri dari 
ketua sdr. Symon Hadi penulis /   
keuangan sir. S.H, Atmodjo, | 

usaha perlengkapan sdr. Dju- | 

mijo, pembantu2 sdr. S.. Taruna | 

dan Ni Sumilah. Organisasi tsb. 

bermaksud, turut serta berusa- | 

ha mempertinggi mutu pelawak | 

Indonesia, Siap sedia apabila di- ' 
butuhkan, membantu usaha2 pi- 

hak jang berwadjib, dalam mem 
berikan hiburan kepada rakjat, 

jang mengandung pendidikan jg. 
sehat. — (Kor.). 

OBAT? KERAS DISITA 
Pengadilan Negeri d: Jogja- 

karta Hakim R. Prajitno, .Djak 
sa R.M. Indradi, Panitera Peng , 

riksa perkara terdakwa Jap 
Siong Khing, tinggal di Ngupa- 
san 27 Jogjakarta jang dituduh 
telah melanggar fatsal 13 Ordon 
nansi Obat2an keras (Sterkwer 
kende geneesmiddelen) termuat 

dalam Staatsblad 1949 No. 419 
ialah djual obat2 keras tanpa 

idjin jang berwadjib. Dalam pe | 
meriksaan sidang terdakwa akui 
terus terang  kesalahannja dan 
telah didengar keterangan 2 
orang saksi. iKesalahan terdak- 
wa terbukti dengan terang dan 
maka. didjatuhi hukuman denda | 

Ro. 100 atau 10 hari kurungan, | 
sedang  sedjiwmlah obat2an be- | 
serta uang Ru. 6330,09 hasil pen 
djualan obat2an keras tanpa ' 
idjin jang berwadjib disita. 

TANGAN 
PANEWU TERTANGKAP 
Oleh pihak jang berwadjib, te 

lah dapat ditangkap seorang 
pemuda bernama Sukadi umur 
20 tahun, berasal dari Karang 
Duwet Ketjamatan Palijan Gn. 

Kidul, atas tuduhan memalsu 
tanda tangan  Panewu P.P. se- 
tempat, dengan maksud mentja 
ri pindjaman uang guna kepen 
tingan diri sendiri. Perbuatan 
ini diketahui, pada waktu Suka 
di tsb datang dikantor Tondo Pa 
mitjis, dan menjampaikan surat 
jang katanja dari pak Penewu 
dan maksudnja untuk memin- 
djam uang kepada sdr. Tondo 
Pamitjis tsb sebanjak Rp. 200, 
Tanpa pikir pandjang, oleh sdr, 
Tondo Pamitjis, permintaan tsb 
diluluskan. Tetapi esok harinja 
ditanjakan kepada Pak Penewu 
jang bersangkutan, ternjata, ia 
merasa tidak menjuruh Sukadi 
tsb. Kabarnja perbuatan terdak 
wa tsb telah berulang2. Hingga 
berita ini ditulis, Sukadi masih 
meringkuk dalam tahanan jang 
berwadjib. — (Kor), 

  

  

| SOBOHARSONO : 

' SENI SONO : 

   

|tangani oleh ketua fakultasnja 
masing2, pemesan '3kan segera 
dipanggil. Permintaan penarida- 
tanganan kepada ketua fakultas 
dilakukan oleh sekretaris B.U.- 

“PB. 
Untuk buku? jang djumlahnja 

terbatas, pembeli akan diberi 
prioritet (pelajanan lebih dahu- 
lu) djika penjerahan formulir 
jang telah diisi itu diserahkan 
lebih tjepat. 

Mengingat kepentingan para 

mahasiswa pada umumnja, ma- 
ka berlainan tjara pembahagian 
buku dengan jang sudah2, wak- 
tu mengadjukan pesanan dengan 
penerimaan bukunja tidak teria 
lu lama. : i 
Keterangan lain2nja dapat di 

tanjakan di kantor B.U.P.B. Pa 
gelaran-Barat tiap hari djam 
17.00 - 19.30. 

MALAM TARI BALI DI 
KEPATIHAN 

Atas usaha RRI Jogjakarta, 
nanti malam dan Kemis malam 
tgi 30 dan 31 Djanuari akan dia 

dakan pergelaran kesenian Bali, 
di bangsal Kepatihan dengan 

| bantuan rombongan tari dari 
Tabanan. Rombongan ini akan 
melawat ke Amerika dan Ero- 

| pah dalam pertengahan tahun 
1957. 
Rombongan Tabanan ini da- 

tang di Jogjakarta kemarin 
dan selama di Jogjakarta rombo 
ngan tari Bali ini akan menin- 
djau objek2 kebudajaan, seperti 
Kraton dll. Djuga mereka akan 
diberi kesempatan melihat tari 
Djawa Tengah dipendopo Wijo 

to Prodjo. , 
e Tg. 1/2 jad mereka akan me 
landjutkan perdjalanannja ke 

Surabaja. 
Dalam pada itu, usaha perge- 

laran kesenian Bali tsb menda- 
pat bantuan . dari fihak Djawa- 
tan Kesehatan. 
Mengenai atjara pertundjukan 

jang terdiri dari 12 nomor itu, 
al. ialah overture: tabuh telu, 
pendet: tarian2  pemudjaan 
Dewa, Tamulilingan mengisap 
sari (bumle bee dance), Sugri- 
wa-Subali, Sambut-Sita, Ketjak, 

Tjalonarang. 
Rombongan tari Bali dari Ta 

banan terdiri dari 50 orang, ter 

masuk pemukul gamelan. 

Nonton mana? 
.Magnificeri 

Roughnecks”. Jack Carson. 
Ghost Town”, 

Kent Taylor. 

REX : ,.River of no Return”, 
Marilyn Monroe. 

INDRA : ,Betraved”, 

Gable, 
LUXOR : ,,Darbar” film India. 
RAHAJU : .The Lone Hand”, 

Clark 

Joel McCrea. 
WETAN BETENG : Killer 
Leopards”, Johnny Sh.ffield. 
KETOPKAK TRIMUDO TOMO: 

Barcn Sekender”. 

soLe 
INDRA : Alexander the Great” 
SRIKATON : ,,Ali Baba dgn. 40 

Perampok”. 
: Submarine Patro?” 

Richard Green. 
STAR : ,Akrobat 1 asa 
DEHADY : ,Pround and the Pro- 

YiPu: 

fane”, "Wiliam Holden, 

BIOS. SRIWEDARI : ,South 

Sea Woman”. 

W.O. SRIWEDARI : as 

denta maling” 
KETOPRAK PBALEKAMBANG: 

“Deradjat Minggat”. 
KLATEN 

BOXY : ,Pony Express”, 
RIO : ,Bitter. Rice”, 

Dari pihak DPD Peralihan. 
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Da BU. 39 DJANUARI '5 

Pendidikan 
“Oleh: Ni. Daroeki Soeharto. 

BULAN Agustus 1956 saja mei 

& Amerika 

t kesen 
tam Heinypan ang! Kongres La indonesia pera Oke Amerika j 

  

ri Party Wanita. Rakjat serta saja pa dari Jajasan Hari Ibu. 

“Apakah rahasianja ? Baru pada achir bulan Noapem 
ber tahun j.l. kami pulang kem- 
bali. Objek2 jang kami tindjan 

| adalah 
— sosial, Organisasi Wanita, peng- | 
hidupan keluarga Ame!ika dll. 

Sedikit demi sedikit akan saja 
tulis disini  hatsil penindjauan | 
saja tersebut dan Kali ini ten- 
tang pendidikan. ' 

   

  

    

Anak2 mendapat sekolah gra- 
tis dari taman kanak2 sampai 
lulus S.M.A. artinja mereka ti- 
dak usah membajar uang seko- 
lah serta alatnja Begitupun bus 
disediakan untuk mengangkut 
anak2 kesekolah seta pulang 

kembali. Sekolahan dibuka dari 
djam 9 pagi sampai dj. 3 siang 
tetapi anak2 tidak usah pulang 
untuk makan siang karena tiap2 
sekolahan mempunjai cafetaria 
(warung atau dapur) sendiri ig 
menjediakan makan siang bagi 
murid dan guru. Alat2nja seko- 

lahan compleet sekali tidak ha- 

nja jang meiupakan buku2 te- 
tapi pun alat2 permainan, sport, 

muziek, masak2, listrik, pertu- 
kangan, pekerdjaan tangan dan 
lain?2nja, tjukup untuk membim 

bing anak2 kearah bakatnja 
masing2. Memang inilah rupa2- 
nja jang diutamakan oleh Ame- 
rika memupuk, membimbing 
bakat anak2 supaja kelak men- 
djidi seorang . achli jang ter- 
mashur didalam vaknja masing2. 
Maka tidak heran djika Ameri- 
ka dapat mentjapai kemadjuan- 
nja dengan lekas dan hatsil pe- 
kerdjaan2 jang mengagumkan 
dilapangan techhiek, kesehatan, 
pertanian, perdagangan, peng- 

airan. Penting pula kami keta- 
hui bahwa mulai ketjil anak2 
telah dididik supaja mendjadi 
warganegara jang setia serta 

berguna bagi masjarakatnja. 
Tiap2 klas dari tiap sekolahan 
ada sebuah bendera Amerika di- 

muka klas Sebelum mulai be- 

ladjar anak2 bersama2 meng- 

utjapkan sumpahnja (saluutnja) 

terhadap bendera serta kesang- 

gupannja mendjadi warganegara 

'endidikan, pekerdjaan2 | 

  

   
      

    

   
   
   

Kantor besar dari organisasi 
Ini ada di Chicago tempat in- 
dustii ang ter di Amerika 

dan pa « “jang men- 
djadi pe: 

: slam minum 
air” katanja ) berarti ,,sam- 

bil menjokong r propaganda- 
“kan perusahaannja”. Ketjuali 
|Itu peslu ditjatat bahwa didalam 
penguius organisasi2 pemuda 
kebanjakan duduk orang2 tua 

Sambil ..m 

5 Tenan anggauta penasehat (te- 

api actief), sebagai guru2 cur- 
sus, pekerdja2 administrasi dan 
semua itu setjara sukarela (ti- 
dak diberi gadjih), Maka raha- 
sja tersebut adalah ,,Keredlaan 
bekerdja dan keinsjafan bahwa 

pendidikan pemuda adalah pen- 
ting bgi anak dan #esajarakat. 9 

| Kodrat dan pendidikan. 

Saja tidak menduga bahwa 
Negara jang telah madju dan 
modern ini tidak mengabaikan 
kodrat manusia dalam tjara 
mendidik pemuda jang dengan 
djalan jang praktis sekali. 
Dalam kesempatan menindjau 

beberapa asrama peladjar, anak 
jatim, anak nakal dll. tiap ka- 
mar pemudi kami djumpai ada- 
nja bunga jang teratur dan di- 
atas tiap2 tempat tidur untuk 
pemudi tentu ada bonekanja, se 
dangkan barang? itu tidak kami 
Gjumpai dikamar untuk anak 
laki2. ,,Ja, kelihatannja remeh” 
katanja ,,tetapi ,mengandung 

arti jang dalam”. Di Herrisburg 
saja menindjau sekolah Mene- 
ngah (William Penn) dimana 
anak laki2 dan perempuan di- 
pisahkan djika bergerak badan, 
meskipun dalam peladjaran lain 
lainnja mereka bersama2, pun 
dalam beladjar dansa. Alasan 
atas pertanjaan saja adalah bah 
wa badan anak perempuan lebih 
lemah daripada badan anak 
laki2. Dan sebetulnja masih ba- 
njak lagi tjontoh2nja jang saja 
lihat, Salah seorang terkemuka 
di New York mengatakan bah-   jang berbudi. 

Untuk menjempurnakan 1. 

didikan maka Persatuan Wali- | 
murid dan Guru (di Am.nama-j 
nja P:T.A.) kuat sekali. Ditiap | 
sekolahan, pun didesa2, ada kan 

tor P.T.-nja dimana para pe- 

'ngurus dapat bekerdja setjara 
ganti berganti dan segala ke- 
kurangan?2 serta  kesalahan2 
lari tiap2 murid P.T.A.lah se 

“harus bertindak dan berhubu: 
an dengan orang tua murid tsb. 

| Ketjuali PTA tiap sekolah 
mempunjai pengurus sekolahan 

jang bertugas emfikirkan ten- 
tang peratura) " keuangan, guru 
ruangan sekolah dll. Pernah 
saja mengundjungi rapat pengi- 

rus sekolah Negeri jang membi- 
tjarakan tentang kesulitan2nja 

mentjari uang guna menambah 
ruangan sekolah Negeri tsb. 

Teranglah bahwa di Amevika, 

negeri jang kaja raja, tentang 
pendidikan dan kekurangan2nja 
tidak dibebankan kepada Peme- 

rintahnja tetapi masjarakatnja 
turut bertanggung djawab pula. 
Mengenai bahan2 peladjaran un- 

tuk SR, 'SMP, serta S.M.A 
saja kira peil sekolah2 Indone- 
Sia lebih tinggi, tetapi djika se- 
kolah2 vak serta facultas2 Indo- 
nesia belum dapat menjamai. 

Opmerkelijk sekali para peladjar 
disana mempunjai kebiasaan 

suka mendicussikan peladjaran2- 
nja pada tiap2 kesempatan me- 
reka berkumpul dengan teman- 

nja, umpamanja sambil makan 

siang. Disamping pendidikan se- 

kolahan anak2 mempunjai Or-. 

ganisasi2 pemuda seperti Kepan- 

duan, Sport, Muziek, Geredja. 

»H.H.H. H.”' dan iain2dnja, tetap 

saja tidak mendjumpai organi- 

sasi2 .pemuda jang berhaluan 

politik. 

“Tadi saja sebut adanja orga- 
misasi ,..H-H.H.H.” ini “adalah 
0 ganisasi dari anak petani jang 

“kuat sekali serta jang telah me- 

Jebark n sajapnja keluar negeri. 

'Pertama2 anak2 dilatih untuk 
mentjintai pekerdjaan orang 

“tuanja se'ta tanah lingkungan- 

nja, meskipun kebanjakan anak2 

itu telah mendjadi studen di- 

. berbagii2 facultas. Perlombaan2 

serta cursus2 diadakan terutama 
tentang mengolah tanah, meme- 
lihara ternak, tanaman, menge- 
“ingkan buah2an, membikin ra- 

'buk, memasak, home economic 

dl. 4 
Pun organisasi ini dapat mem 

beri bea siswa kepada anak2 

petani djuga anak2 dari luar 

negeri. 
Organisasi tersebut adalah o: 

ganisasi pemuda jang terbesar 

di Amerika dan berdiri atas ke- 

kuatan sendi-i, meskipun para 

anggautanja tidak diwadjibkan 

membajar iuran. 

KEMBAR Mn aa 

Seorang pendudu! - 

pung Sidjangkung Keweda-J 

naan Sambas bernama Sabi- 

ha baru2 ini telah melahir- 

£ kan baji perempuan kembar 

empat, Disajangkan bahwa 

| kembar empat itu mening- 
gai semuanja, disebabkan 

karena tidak lekas menda- 

4 pat perawatan dokter 'berhu 

1 bung dengan djauhnja perhuj 

ngan dengan dokter. Ibu 

| dari kembar empat itu sam- 
sai sekarang masih dirawat 

| Srumah 5 jodan sing 

   
   
          'Hanga2 dari 

wa hal tersebut memang diuta- 
makan sekali karena ini akan 
membawa kebahagiaan hidup 
keluarga, 

Pendidikan kemasja- 
rakatan. 

Di Richmond kami menindjau 

'beberapa Neighborhood Centre. 

| kampung adalah pusatnja 
| gunakan 
pertemuan, penitipan 4 

| Cunsultasi bureau, poliklinik 

dan 

Tt 

masing2 datang 2 kali seming- 
gv. Sekali seminggu para ibu 
dikampung datang berkumpul 

" Juntuk mendengarkan tjeramah2 
tentang kewanitaan, pendidikan 
serta membitjarakan tentang 
masalah2 kampung d.l.l Semua 

pekerdjaan dikerdjakan setjara 
gotong rojong pula dan suka- 

hanja mempunjai satu atau dua 

gadjih 

kemadjuan sebegitu pesat rupa- 
rupanja insjaf bahwa hidup ,,se- 
paratisme” tidak akan memba- 
wa manfaat 

jong dan kemasjarakatan diko- 

barkan kembali. Dua kali seta- 
hun segenap arak sekolah di 
Amerika turut aktief mengum- 
pulkan uang. I). Pada tiap2 tg. 
31 October malam anak2 menga 

dakan pesta ,,Halloween” dan 

pada malam tersebut mereka 

berpakaian aneka warna serta 

datang pada tiap2 rumah untuk 
meminta sokongan jang akan 
disokongkan kepada usaha2 so- 
sial sedangkan  hatsil ,,Hallo- 
ween Night”. 1956 jl. diserah- 
kan kepada Lembaga Kesedjah- 
teraan Anak2 Sedunia. 

II) Setahun sekali anak2 tu- 
rut aktief membantu mengum- 
pulkan uang guna ,,Community 
Chest” (Fonds sosiai bersama) 
jang diadakan serentak diselu- 
ruh Amerika, fonds mana akan 

digunakan untuk dibagi-bagikan 
kepada pekerdjaan2 serta usa- 

ha-usaha sosial. 
Alangkah baiknja djika 

dapat mendirikan djuga Fonds 
sosial bersama” seperti tersebut 
diatas dan dikumpulkan se en- 
tak pada tiap2 ,,Hari Ibu” seba- 
gai ,,Dharma bakti”, utk. mem- 
peringati djasa ibu kita masing- 

masing. Ibu lambang Ibu Perti- 
wi jang memangku segenap ke- 
pulauan dan segenap Putra In- 
donesia. Ibu lambang pendidik- 
an keluarga. ,,Fonds sosial ber- 
sama” akan sesuai dengan tjita2 

“Ibu” dan dharma bakti akan 
mengandung pendidikan jang 
dalam bagi tiap2 manusia ter-   hadap» orang tuanja. 

  

MENGALAHKAN AMRIT 
Reuter mengabarkan dari 

Kalkuta, bahwa djuara Indone- 
sia Tan Yoe Hock telah keluar 

sebagai djuara single tourna- 

ment bulutangkis kedjuaraan 
India Timur jang diadakan di 
Kalkuta,. mengalahkan dalam 
finale jang diadakan kemarin pe 
main India, Amrit Dewan dgn. 
angba 15-2, 15-7, 

Kedjuaraan double putera di- 
menangkan oleh pasangan India 
jang terdiri dari P.S. Chawia 
dan Amrit Dewan. 

Dalam finale pasangan India 
itu telah mengalahkan pasang- 
an Thomas Cup Malaya Ong 
Poh Lim /ismail bin Marjan de- 
ngan angka 10-15, 15-10, 15-10. 

Regu RRT ke Surabaja. 

Dari kalangan jang mengeta- 
hui diperoleh kepastian, bahwa 
dalam bulan April nanti akan 
datang ke Surabaja rombongan 
bulutangkis RRT. Tetapi sede- 
mikian djauh pihak PBSI di Su- 

g rabaja belum lagi menentukan 
lawan2 manakah jang akan di- 
adjukan dalam menghadapi re- 

gu RRT Giatas. — Ant, 

  

SEPAKBOLA : 
KOMPETISI PERSIBAJA 

Gagak Hitam — Bin- 
tang Timur 1 

Landjutan pertandingan kom- 
petisi Persibaja (Bond Suraba- 
ja) kelas LB. jang dilangsung- 
kan Minggu sore jl. distadion 
Tambaksari, antara HBS (Ga- 
gak Hitam) lawan Bintang Ti- 
mur telah berachir dengan ang- 
ka 8-1 untuk kemenangan Bin- 
tang Timur, setelah pada waktu 

| turun minum memimpin dengar 
2-1, 

4-4. 
Dalam pertandingan kompeti- 

si kelas 1-A. Minggu jl. dila- 
pangan Tionghoa Djl. Kesuma- 
bangsa, antara POPS (Polisi) 
lawan TNH Surabaja 

dugaan telah berachir 
draw 4-4. Meskipun pada waktu 
istirahat Polisi memimpin dgn. 

angka 4-4. 
Diatam babak kedua TNH ma- 

diluar 

tak kundjung padam, sehingga 
benteng Polisi dapat bobol sam- 
pai empat kali. Pertandingan 
tsb. bagi Polisi merupakan jang 
pertama kalinja puas diachiri 
dengan angka 4-4. — Ant. 

  

    

Untuk PE mermg "PA 
Katjamata harus sempurna. 

»ARGUS" 
Achi Beridjazah dalam Ilmu 

Optica. 

Gondolaju 4 - Telp. 766 - Jogja. 
Sedia Model2 paling baru. 

jang rendah s/d   
  

| Kwaliteit jang tertinggi,    

  

Polisi — TNH Surabaja | 

dengan | 

'in dengan penuh semangat jang 

407-4 

“BULUTANGKIS : 

Tan Yoe Hock 
-. ment India Timur 

djuara tourna- 

DEWAN 15 —2, 15—7 
  

«BUKAN AURI 
Berita olah-raga kemarin, jg 

bertanding lawan Ps. A.M. di 
Bumidjo, Jogja bukan Ps. AURI 
tapi Ps. GLORA (Maguwo). 
Dengan ini kekeliruan dibe- 

tulkan 

SURABAJA . BANDUNG 0—2 
Jogja - Bogor 1 — 0. 

Dalam rangka pertandingan 
sepakbola untuk  menjambut 
Dies Natalis Universitas Indone 
sia di Djakarta kemarin, kese- 

| belasan mahasiswa dari Sura- 
baja telah digulingkan oleh kes. 

Mahasiswa Bandung dengan 
angka 0— 2. 

Selandjutnja, kesebelasan ma 

hasiswa dari Jogjakarta telah 
berhasil menggulingkan kesebe- 
lasan mahasiswa Bogor dengan 
angka 1 — 9. 
Pemenang lawan pemenang 

akan segera berhadapan. 

TINDJU : 

MUELLER PUKUL KNOCR- 
OUT MENOZOTI 

Dalam pertandingan tindju, 
jang diadakan di Oldenburg, 
Djerman Peter ,/The Ape” Mue- 
er, djuara tindju Djerman ke- 

las-menengah, telah berhasil 
memukul knock-out  petin3ju 
Italia, Gino Menozoi dalam ba- 
bak ke-8, demikian UP. 

Pertandingan antara Mueller 
dengan Menozoi itu, semula di- 
rentjanakan akan dilangsungkan 
dalam 10 babak dan bukan un- 

|tuk memperebutkan sesuatu ke 
djuaraan. 

(Rukun kampung) mMeru- 
'pakan tempat ndidikan ke- 
|arah Ke aan takar Balai | 

untuk pe:pustakaan, | 
ak2, | 

| mana Dr Gigi dan dokter umum | 

rela sehingga balai kampung itu | 

orang pekerdja sadja jang di | 

“ Setelah Amerika mentjapai | 

bagi Negaranja, 
maka hidup setjara gotong ro- | 

kita ! 

  

.KEDAULATAN RAKJAT" 

    

NO "750, LOKOMOTIP JANG BAIK. 

Lokomotip General Electric nom or 150 dianggap oleh ahli toko- 
motip General Electric sebagai lokomotip jang baik sekali. 
Lokomotip nomor 150 ini ada prototype jang keluar dari labora- 
torium GE dan jang menghasilkan type lokomotip termodern se 
karang. Nomor 750 dibangunkan untuk mentjoba bagian2 mesin 

dan bagaimana lokomotip tahan bekerdja untuk segala matjam 
iklim dan keperluan diseluruh dunia. 
Diatas adalah lokomotip No. 750, 

  

(Globe Press). 
  

Serie, — 

kartu rendahan. 

kin djuga ia mempunjai 10 atau 

Ka ada hiaten). 

Dari aturan tadi : Tangan ke- 
tiga memberikan setinggi mung- 

kin, akan tetapi tidak lebih ting 
gi daripada semestinja, djuga 
berarti, bahwa ia harus djuga 
memperhatikan kartu2 jang ter- 
buka dimedja. Hal ini amat mu- 
dah sadja bilamana ia mempu- 
njai kj dan dimedja umpamanja 
g- Bilamana B memulai dengan 
kartu rendah dan U djuga mem 

| berikan jang rendah, maka su- 
dah tentu, T tidak akan membe- 
rikan k, akan tetapi j, sebab ini 

sudah tjukup tinggi untuk me- 
maksa pengambilan dengan a 
oleh S.. (sebab g ada dimedjaj. 
Hal ini akan lebih susah, bila- 
mana dimedja na. E, 5,3 dan pa- 
da PT EON AO 

Ta B memulai dengan 4: v: 3, 
T harus memberikan 10. Dji- 

ka ia memberikan a, maka k (di 
medja) akan menang kemudian. 
Djika g ada pula pada S, maka 
k dan g masing2 akan menda- 
pat pukulan, bilamana T segera 
mengambil dengan a. 

Bilamana @ betul2 ada pada 
S, biarlah S mendapat i puku- 
lan dengan g itu, dan sesudah- 
nja T tetap mempunjai a dan j 

untuk menggunting k jang ada 
dimedja. 

Dan biamana g itu ada dita- 
ngannja BH, maka akan lebih ba- 
ik lagi, oleh karena k jang di- 

medja itu tak akan mendapat 
suatu pukulan djuapun. 

Tangan ketiga tidak boleh te- 
rus mengeluarkan kartu terting | 

gi, djika ia telah mengetahui ter 
lebih dahulu, djika tidak diker- 
djakannja demikian, bahwa be- 

berapa kartv dimedja akan men: 
djadi bebas. Bilamana dimedja 
hanja beberapa  ksrtu .rendah 
sadja, maka tak akan ada ala- 

san buat takut2 dan haruslah 
memainkan kartu dari serie ter 
tinggi. 

Lagi satu hal dalam mana ta- 

   

ngan ketiga tidak memainkan 
kartu tertinggi : 
Umpamakan, dimedja terbu- 

ka gj.10 atau k,j,10 dan seba- 
gai tangan ke-tiga, sdr mempu- 
njai masing2 k dan ag. 

B memulai (pukulan perta- 
ma) dengan kartu rendah — da 
lam permainan troef — djadi 
berarti, dia tak mempunjai aas. 
U memberikan 10 Maka tak 
akan berguna bila T memberi- 
kan k atau 9g: djika k atau g di 

berikannja, maka S akan berte- 

Beberapa nasehat utk menen: 
tang pemimpin permainan 

NASEHAT KETIGA 
TANGAN pertama memainkan kartu tertinggi dari suatu 

pada tangan pertama, kartu rendahan menundjuk- 
kan ketiadaan dari kartu tinggihan — tangan ketiga me- 
mainkan kartu terrendah dari suatu serie, — pada tangan ke- 
tiga, kartu tinggihan menundjukkan ketiadaannja 

  

PERHATIAN : Untuk mendjaga kesalah-fahaman, 
bah : Pada tangan pertama memang kartu rendahan menanda- 
kan ketiadaannja kartu tinggihan, akan tetapi ini harus diarti- 
kan : kartu tinggihan jang rapat: j menundjukkan ke- 

tiadaannja g, bukan ketiadaannja k: ump. djika B mempunjai 

k.j,10,mungkin dia memulai dengan j, maka ia tidak mempuprjai 

4. Sebaliknja pada tangan ketiga : Djika T memberikan g, mung 

1B melihat ka'tu2 jang dimedja 

ditam- 

lebih rendah, hanjalah bukan 

  

maksa aas supaja kelak k men- 
djadi bebas. 

ak dan B gj, maka pada umur- 

berikan terus j (dari gjxx), U 
akan mengambiinja dengan k: 
kelak akan “ada kemungkinan 
bahwa g diguntingnja sesudah 
S mendapat giliran 
lagi. 

Masih perlu djuga diperingat- 
kan jang berikut. 
Umpama dimedja ada ag, B 

mempunjai k dan pemimpin 
memberi kartu rendah. Dalam 

| hal demikian, maka sekali2 tak 
|akan ada gunanja bilamana B 
terus memberikan k. Toch se- 

alasannja : »Djika tidak saja 
berikan k, mereka toch akan 
mengguntingnja, mungkin de- 
ngan terus memberikan k, ada 
kartu jang mendjadi bebas pa- 
Ga partner saja”. 

Kebalikannja boleh disebut ke ' 
mungkinan2 berikut : 

I. $ memberikan jang rendah 
dan B menindasnja terus dgn k 
dan diambil dimedja dgn 8 dan 
djika diteruskan dengan g, tetap 
sadja keadaannja kepunjaan T, 
artinja tidak ada jang mendiadi 
bebas. Kartu T jang harus men- 
dapat pukulan tetap mempu- 
njainja, bagaimanapun djuga B 
bermain. 

IT. Alasan ,,S toch akan meng 
gunting” djuga tak dapat dipet- 
tahankan, Djika S betul2 meng 
gunting, maka masih terlalu pa- 
gi. Memberikan k itu tidak 
mempunjai suatu keuntungan 
djuapun: kita telah kehilangan 
k, itu sudah pasti, dan tidak 
ada apa2 jang mengobatinja 
ada apa2 jang mengobatinja. 
Djika kita tidak terus memberi- 
kannja, tetap masih ada kemung 
kinan — walaupun dalam bebe- 
rapa hal, amat ketjil — bahwa 
lawan tidak menggunting. 

Maka kita harus memilih : 
Djika kita berikan k, kemung- 
kinan fc (tidak ada) untuk   

j. Dar jang berturut? diberikannja jang terrendah: bukan diberi- 

kannja terrendah djika tidak berturut-turut (aji- | 
& 

dapat menjaring peraturan ini 
sebagai berikut : 

Tangan ketiga memainkan 
kartu setiiggi mungkin (jang 
terrendah dari serie tertinggi), 
ketjuali djika dengan itu ter- 
njata pemberian kartu te'tinggi 
itu mendjadi suatu korban jang 
tak mengaasilkan. 

Peraturan ,,Eleven Rule” itu 
dapat dipergunakan oleh T, iji- 
ka ia ragu2 akan mengeluarkan 
sesuatu kartu sebagai tangan 
ketiga. 

Nasihat ke-empat. 
Bagaimanakah tindakannia pe 

nentang, bilamana ia sebagai 
tangan ke-dua ? Artinja, kartu 
manakah jang akan dikeluar- 
kan oleh B atau T, bilaraana S: 
atau U jang memulai ? 

Sebagai umum, dapat 
sebut : 

Penentang pemimpin perma- 
iman, sebagai tangan kedua, 

memberikan kaitu rendah, mak 
sudnja djika dia tak mempurjai 
jang tertinggi untuk memenang- 
kan pukulan tersebut, maka dia 
memberikan jang terrendah. 
Tjontoh : 

kita 

a,6.4 
v 

1g 

S memulai dengan kartu 3. 

k52 B 

a64 memberikan kartu 2 
Lagi : B mempunjai 4,5,5,3 
U: k,7,4. 
S memulai 2, B memberikan 3. 
Akan tetapi ada djuga rehe- 

rapa hal, jang B menjimpang da 
ri peraturan 'ui. 
Dimedja terbuka : 

mempunjai g.j,4. 
S memulai dengan 2. Djika B 
memberikan 4, U dapat membe 
rikan 10 dan djika k ada pada 

S, maka B tak akan mendapat 
satu pukulan djuapun. Maka 
oleh karena itu, B memberikan 
j- U haruslah mengambil de- 
ngan aas. B masih mempunjai 4 

dan 4 jang akan mendapat satu 

pukulan. 
Peraturan ini dapat kita per- 

luas : 

Tangan kedua memainkan kar 
tu serendah mungkin, ketjuali 

djika dengan memainkan kartu 
tinggi, ia dapat memenangkan 
satu (atau lebih) pukulan jang 
mana bilamana memainkan ker 
tu rendah, pukulan (pukulan2) 
itu akan hilang. 

Sa. 

a,10,3. — B 

  rima kasih, oleh karena kartu2   dimedja. akan bebas sama  se- 
kali. 

Oleh karena itu, maka kita 

Maka sering. mendjadi suatu 
keha?usan, bahwa, djika B mem 

mendapat keuntungan. Dan dji- 
ka tidak diberikan, masih ada 

kemungkinan bahwa tidak ada 
pengguntingan kelak. 

Djadi, djika dimedja terbuka 
ag dan S memulai dengan ren- 

dah maka senantiasa adalah sa- 
lah djika B terus memberikan k. 

Keterangan jang demikian 
berlaku djuga untuk hal: bila- 
mana dimedja k,j. dan ditangan 
4,10., dstrnja. 

Sebagai tangan kedua, kita 
tidak boleh memainkan kartu 
tinggi, bilamana S memulai de- 
ngan kartu rendah, djika kita 
tidak pasti mengetahui, bahwa 
dengan mengorbankan kartu 
tinggi itu, kita akan mendapat 
sesuatu keuntungan. 
Bagaimana djika S memulai 

dengan kartu tinggi ? 
Kini kita tiba pada peraturan 

jang sulit : Honneur op honneur 
(Honneur menindas honneur). 
Maka B akan dapat berpikir 

buat memainkan kartu tinggi: 

ini akan dilakukannja dengan 
pertimbangan, bahwa kartu ting 
gi dari S itu tak akan mendapat 
pukulan luar biasa (extra). 

— (Bersambung) 

Memainkan Problem no. 24. 
T harus melandjutkan dengan 

Rt 5. — Djika S tidak mengam- 
bil dengan troef, maka B akan 
mendapat 1 pukulan dengan 
troef: djika S mengambil dgn 
troef, mungkin B dapat menga- 
tasi troef S itu. Djika T mema- 

inkan Rt a (bukan Rt 5), Rt g 
U akan mendjadi bebas jang 
akan kelak mengakibatkan, ban 
wa S dapat membersihkan kar- 
tu2nja. Kelak djika T mendapat 
giliran lagi, dia akan memain- 

kan Ri k dan sesudah itu Rt a. 
Problem No. 25. 

Sch: k,9,5. 
Hrt: R5. 

Re It 012. 
Kl: 86,4. 

uv 
Sch: 9,7,4. 
TE hi 

2 
Bt: 
KI: 

B 
a,6,3. 
65.2 

s 
S membuka penawaran dengan 
IK B:pas, VAN. LT pas: 

S s SA. sesudahnja semua pas. 
Pukulan2 pertama 4 kali sebagai 
berikut : 

IL. BK-k, UKI-4: T Kl-2: 
S KI-3, 

II. BKl-gs U Kl-6: T Kl-5, 
s ea 

HI. S$ Rt-k: B Rt-4: U Rt-2: 
T Rt-3. 
kp S Rt-g: B Sch.2: U Rt-5: 
T Rt-a,   | punjai kg dan dimedja aas, B te 

rus memberikan g untuk me- 

T harus melandjutkan dengan 
kartu apa 2 

  

FLASH GORDON KEMBALI KE MONGO ( 255 ) 
  

Pok 
TNO "3 

Djika U (medja) mempunjai 

nja adalah salah, djika B mem 

memulai 

ring djuga terdjadi demikian —. 

  

HALAMAN 3 

  

MASA GELAP BAGI. pPRI?: 
  

Bukan suatu ,,pembunuhan kedjam" 
TETAPI SUATU TRA GEDI BAGI SELURUH 

PERUSAHAAN P.P.R.I. 
(Oleh Koresponden ,,K.R.” di Solo). F. 

SEBENARNJA adalah bukan 
suatu pembunuhan jang kedjam, 
tetapj adalah suatu tragedi ba- 

gi perusahaan PPRI, demikian 

kalangan Perusahaan Perkebun 
an Republik Indonesia atas per- 
tanjaan koresponden ,,K.R.” di 
Solo mengenai situasi PPRI dan 
pabrik2 gula Tasik dan Tjolo- 
madu dewasa ini. 

Pudjian bagus... 
Selandjutnja diterangkan, ten 

tang gula SHS hasil pabrik2 gu 

la Tasikmadu dan Tjolomadu 
kwalitetnja tidak kalah dengan   kwalitit gula dari pabrik? pim- 
pinan bangsa asing. Ini telah di 
akui syndikat gula di Surabaja, 

jakni Nivas, Tetapi kalau dita- 

nja tentang kostprijsnja dipa- 
brik-pabrik tersebut tiap2 kwin- 
talnja, didjawab dengan bisik? 

(disebutkan djumlahnja). 
Sebab2 jang pokok dalam hal 

ini, katanja, pabrik gula 

dipimpin bangsa asing itu 
kerdja dengan tenaga2 jang ter 
tentu, sedang pabrik gula awak 

ngenaj persewaan tanah Ber- 
hubung dengan itu kepala ke- 

pegawaian PPRI dikuasakan 
untuk mentjari tanah dengan 

| persewaan jang dapat diterima, 
akan tetapi lama tiada ketera- 
ngan sehingga achirnja peme- 
rintah pusat berusaha adakan 
sistim tebu rakjat. Tetapi ini 

achirnja timbul keruwetan se- 
hingga menghebohkan uang se- 
besar Rp. 1,5 djuta tsb. diatas. 

Tentang perluasan areal bagi 
p.£. Tasikmadu tidak menemui 
kesulitan karena selain  tanah- 
nja masih luas, terdapat pula 
kerdja-sama jang baik dengan 
semua golongan. 

Tenaga terlalu maximal. 
Mengenai pengurangan tena- 

ga, seperti telah tersiar, maka 
lama sebelumnja menteri per- 
tanian Eni Karim telah membi-   

jang | 
be- | 

| 
| 

terlalu banjak memakai tenaga | 
dan jang terpenting adalah 
,taakvol” memimpin pekerdja- 

nja dalam menjelesaikan tugas- | 

nja masing2. 
Berhubung dengan itu maka 

oleh PPRI sekarang ini, dengan 

persetudjuan instansi2 jang ber 

kepentingan an bertanggung- 
djawab, diambil tindakan? baru 

jang systematis, zakelijk. effi- 
sient dan menuntut organisasi / / 

perusahaan jang wadjar. 

Semua pengajaman men 
djadi peladjaran. 

Seterusnja dikatakan, semua 

tuduhan dan kesalahan jang di 
lemparkan kepada pihak kami   

  

     
   

  

Pr & 
NB-BUT, JEMSHAKK, LORD! 
W-WE CAME MERELY TO 

RETURN THIS PISTOL TO 
You! YOU CAN'T 

  

nia ini baiknja   
   

RID OF YOUR THIEVING    
-#- Tetapi, Melaut: 

ta ada disini dengan maksud 

untuk mengembalikan pistol 
nja kepada tuan! 
bunuh kita setjara kedjam... 
Diam bung pengembara! Du 

dibersihkan 
dari pentjuri2 seperti kamu 
itu! Pradjurit2! Siap... 

SILENCE, GypP3y/ NN 
THE WORLD 1S BEST 

  

    

    

   Ways! en 

    
Tuan ! Ki- 

4 Jemshakk! 

Djangan 

  

    

  

    
    
   

  

       
     

JEMSHAKK! THESE ARE 
WHAT 1S THE THIEVES 
HAPPENING WHO MADE 

    

OFE WITH YOUuR 
PISTOL! WE 
ARE PURGING 

   

HEREF 
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-- Mereka itu pentjuri2nja 

merampas pistolmu! Kita se Ada apa disini ? 

OH! GOOD IDEA! 
GET ON WITH 1 
IM ANXIOUS TO    
   
   

  

MURDERERS? 
MPOFNBuE. 1 

jg 

dang hendak membereskan 
mereka! 

-& Oh begitu! Baiklah! Terus- 
kan sadja! Aku ingin sekal 
Supaja mereka 
kan! 

Pikir Flash dalam hati: 
Bitengah? 

itu diturun- 

Zarkov! 
orang2 djahat ini? 

Tidak mungkin! 

        

   

(PPRI) dan rasa tidak puas ter 

hadap PPRI, adalah mendjadi 

petundjuk bagi kami semua, dan 
bahwa suatu plicht-verzuim jg. 

betapapun ketjilnja, dalam su- 
atu perusahaan dapat menimbul 
kan kerugian jang besar sekali. 

Diterangkan selandjutnja, per 

nah terberita oleh PPRI kata- 

nja belum dibajarkan kepada 

buruh (?) sebesar Rp. 2,5 djuta 

dari produksi andil dan kekura- 
ngan Rp. 1,5 djuta dari uang 

tebu rakjat, ini, katanja, kalau 

apa jang tersebut jang perta- 

ma itu benar, jakni dianslus oleh 
Dana Mangkumregara, dapat di- 

perhitungkan nanti. In kemung 

kinan besar suatu kekeliruan 

sedjak dibekukannja Dana tsb. 
kemudian terputus dengan PPRI 
sebagai pihak memperbekali' 
(financier) dari perusahaan2 

Mangkunegaran jang terga- ! 

bung dalam PPRI. 

Apa jang disebut belakangan 

tentang djumlah Rp. 1,5 djuta, 
dikatakan adalah suatu tragedi 
sebab sampai sekarang menu- 

rut sumber jang mengetahui, pe 
ngurus tebu rakjat jang diwa- 
djibkan menjelesaikannja dgn. 
petani2 jang telah menerima 
voorschot belum dapat diberes- 

kan dan mengenai gambar jg. 

menerangkan tentang luasnja ta 

naman tebu belum djuga dapat 
Giselesaikan, meskipun sudah 
Gidesak jang berwadjib. Ini se- 
mua katanja, merupakan suatu 

peladjaran jang mahal. 
Pengluasan areal dil. 

Pernah tersiar kabar pabrik 

gula Tjolomadu akan ditutup. 
Sebab mendapat kesukaran me 

F
E
E
 

a
n
t
a
 

Hotel ,DJOKJA" 

8 — 12.00 

gjakarta. 

MATJAM BERAS: 

gudang Grossier.   
  

Daerah Istimewa Jogjakarta di Djalan Kusumanegara Jo- 

Harga pembelian Rp. 240,— per kwintal perangko 

Harga etjeran tertinggi Rp. 2,60 per ka. 
Bagi luar kota diberi kesempatan membeli lagi, tetapi 
banjaknja pembelian ditentukan oleh Djawatan Perekonomian 
(Djawatan K.P.P.K.) Daerah Istimewa Jogjakarta, 

Djawatan Perekonomian (Djawatan K.P.P.K.) 
Daerah Istimewa Jogjakarta 
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tjarakannja dengan berpedom- 

an pendapat Badan Pengawas 
PPRI jang diketuai Kepaia 
Djawatan Perkebunan Pusat Su 
parmar, dan dengan Sastronago 
ro dari BIN sebagai anggauta 

serta lain2-nja jang mempunjai 
kepentingan dengan PPRI. Pun 
wakil SBG Sumanto duduk pula 
dalam Badan Pengawas tsb. 

Setelah diadakan pembitjara- 
an itu maka PPRI menghadapi 
dua soal, jakni: - rasionalisasi 
atau menglikwidir PPRI, dan di- 
ubah mendjadj NV. Dalam hubu 

ngan ini menteri Eni Karim ber 
sikap: tidak hendak. membunuh 

pekerdja2 dan perusahaan? 
bangsa awak jang sudah ada 
terlebih pula dalam waktu se- 

perti dewasa ini. 
Karena ini diputuskan: rasi 

onalisasi dan dilaksahakap dgn. 

kebidjaksanaan. Prinsip ini te- 
lah disetudjui oleh pelbagai pi- 
hak jakni Badan Pengawas dan 

PPRI Iisatu pihak serta wakil 
buruh dipihak jang lain. 

Dan djalan jang sedang di- 
tempuh: penghematan dari se- 
mua pengluaran uang. Meng- 
hentikan tenaga2 jang sudah 
masak dipensiun, pemberian 

uang tunggv dan mengatur ke- 
naikan pangkat pegawai sebaik? 
nja, Itulah dasar jang didjalan- 
kan PPRI, demikian keterangan 
kalangan PPRI. 

  

DITERBITKAN 
Buku? tentang dialek 
bahasa Arab dari Asia 
Tengah. 

sDialek2 bahasa Arab dari 
Asia Tengah”, jaitu djilid per- 

tama daripada penjelidikan jg. 
djumlahnja 4 djilid oleh profe- 
sor G. Tsereteli, seorang orien- 
talis Sovjet jang terkenal, telah 
diterbitkan oleh Penerbit  Ikmu 
Pengetahuan Republik Georgia. 

Sardjana2 Georgia sedang 
mempeladjarj sedjarah bahasa2 
Gan kesusasteraan Timur Dekat 
dan Tengah. Mahaguru S. Dzhi- 
kia telah mempersiapkan bagi 
pers djild ketiga karangan po-. 
koknja ,,Tjatatan diperintji Gur 

jaan Vilayed” jang dipersembah 
kan kepada monument abad ke 

16 kesusasteraan Turki. 
K. Tsereteli, seorang. dokter 

Filologi, telah mengarang sebu- 
ah monograf tentang bahasa 
Assyria dan dialek2nja. Karang 

an2 Imiahnja meliputi djuga 

susunan dan dialek2 bahasa 
Arab dan bahasa2 kuno Asia 
Ketjil, — (Tass). 

PSS 

“SS LAM LA LK 

ASTROLOGIE ! 
t 

LA AL LL 

Mr. M. HALIM 
AHLI NUDJUM. 

DENGAN MENGGUNAKAN HYPNOTISME 
SEKARANG DI: 

Km. No. 

Dengan diperiksa dari tangan bisa menerangkan : Perdjo- 
doan, Pertjintaan, Kekajaan, Kebahagiaan rumah tangga, 

Penghidupan, Pekerdjaan, Peruntungan, Keinginan nasib di- 
kemudian hari dl. Dan kesulitan bisa diatasi. 

TANGGUNG BISA KASIH BUKTI 1004 

15 — JOGJA. 

MEMUASKAN, 
sSemuanja bisa diterangkan dengan “djelas dengan mekos. 
Rp. 15,—. Obat? laen harga. 

Dan wanita ingin punja anak, kami bisa kasih OBAT sam- 
pai berhasil. 

TIAP HARI: 

Djam bitjara : 

  

MA AA AA AT TE TAS SALA AL ALI ML AL Sa MA MAT 4 
4 

PENGUMUMAN 
No. 2/ B/ 1957. 

SURAT PERMOHONAN MEMBELI BERAS J.U.B.M. 
untuk bulan Djanuari 1957 bagi dalam kota selambat- 

lambatnja tanggal 5 Februari 1957 harus sudah diterima di 
Kantor Djawatan Perekonomian (Djawatan K.P'P.K.) 

Jogjakarta, 28 Djanuari 1957. 

Bagian Umum 

Kepala : 
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Bung Tukimin Handojo, ,,Tjip- 

tomuljo”, Brontokusuman (Jo- 
gja) tanja: Kalau Bung Karno 
sudah berhenti djadi stempel, 
apa negeri kita segera makmur- 
sedjahtera, aman-damai ? 
Djawab Berabe pendek sadja: 

Wallahualam .... Hanja Tuhan 
jang pirso...! 

Pa 

Selandjutnja tanja Bung T. 
“Handojo: Djika benar rasa ke- 
sukuan  didengung-dengungkan 
oleh orang ketjewa sebab tak 
mendapat kedudukan, baik ke- 
pada mereka  dinasehatkan : 
Pangkat bisa lenjap, harta bisa 

hilang, wanita aju bisa lari ! 
Djawab Berabe: Djuru nase- 

hat jang paling baik ialah pe- 
ngalaman. Kalau makin banjak 
mereka pengalaman, makin ba- 

njak kewaspadaannja ! 

Mr Moh. Kosasih Purwane- 

gara, ketua Dewan Ekonomi 

Indonesia Pusat, kemarin me- 

nikah dengan Mr Susanti puteri 

KRT Prawirodiningrat, bupati 

Sleman (Jogja). Putera Pasun- 

dan dapat puteri Djawa. 

Berabe mengutjap sjukur. 

Mudah-mudahan sepasang mer- 

pati ini dapat ikut memperte- 

mukan suku Sunda dengan suku 

Djawa. Di Djawa mereka baha- 
gia, di Pasundan mereka baha- 

2 BERABE 
H.M.I. Komisariat Fak. H.E.- 

SP. tahun 1956-1957 terdiri da 

ri ketua umum sir Saifullah 

Maehjuddin, Wiwoho sekretaris 

A. Zaenoeri dan keuangan Za!- 

ma Tjan. 

RADIO 
RABU 30 DJANUARI 19517 

JOGJAKARTA 

42.22 — 592 — 121,6 M 

13.10 Gamelan Madura, 14.10 

Rajuan Siang oleh O.H. Natse- 

  

pa: 17.00 Taman Peladjar: 1740 | 

Irama” dpp. Suhardjo: Ara 1 : 

Ruangan Keradjinan”: 18.15 
18.30 Peladjaran 

18.39 Adzan Maghrib: 19.15 Pe- | 

nerangan Politik untuk Rakjat, 

19.40 Bunga Rampai Deli: 20.20 

Fragment Wajang Orang Mata- | 

raman: 21.15 Ruangan Djapendi | 

Jogjakarta: 21.30 Malam Mana- | 

suka oleh ORJ. 
SURAKARTA 

6147 — 122,95 M 
13.10 Klenengan dari Puro 

MN: 17.00 Ruangan pemuda pe- 
mudi: 1750 Irama Indonesia 
oleh Suara Astana: 18.15 Ruang 

PERSEDIAAN (TERBATAS 

Buah Tangan G.P.H. Djatikusumo 

PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL 
Bag! ” DAMAI 

Bag.lI 

Ukuran : 

-tongan istimewa. 
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Lagu Djada: | 

PERANG 

| RABU 30 DJANUARI '57 

|   
i 

i 
! 

| 
| 

| 
| 

! 

Ditjetak atas kertas H.V.S. 80 gram. - : 

Kulit: Pakai boekbinderslinnen dengan tinta Mas. 

159 
Ongkos kirim 1076. 

Untuk toko2 buku dan pembeli 20 ex, keatas dapat po- 

Pesanan langsung pada : 

|bahan2 Asli dari Djerman. 
| Terdapat diseluruh Indonesia, 

mama Sanam 

an Angkatan Perang, 19.30 Dis- 
co varia: 1945 Kontak dengan 
pendengar: 20.30 Indonesia baru 
oleh ROS: 21.20 Sandiwara Ra- 
dio, 22.15 Menjambut Tahun Ba 
ru Imlek Klenengan oleh KTS. 

SEMARANG 
92,05 — 120438 M 

13.30 Rajuan Siang, 14.10 Hi. 
dangan Tali Laras: 17.00 Raju- 

an Petang, 17.30 Dunia Anak2: | 
18.15 Krontjong Sendja : oleh: 
O.K, Irama Sary: 19.30 Tepat- 
Kah Un ?: 20.30 Mendjelang | 
Tahun Baru Imlek: 21.00 Ru- 
djak Ulek Semarangan, 21.15 
Ludruk Soerobojo. ' 
SIARAN NUSANTARA II 

20.00 Gending Tari Pagi (Jo). 
20.30 Hidangan ROS (Slo). 
21.00 Langendrijan (Slo). 
“(Perobahan? bisa terdjadi) 

  

DIDJUAL : 

FORD SEDAN th. 
6 cylinder. 

Keadaan baik Pakai Radio, 

Tiap2 hari dapat dilihat di : 

Warung PARTOJAH 
Djalan Raya No. 61 — Telp. 35 

Muntijan. 
Djuga bersedia tukar-menukar 

1949, 

dng. mobil merk CHEVROLET | 
productie baru. 
  

  

Hitam Rambut 
Hadiah Rp. 1.000,— 

kepada barangsiapa jang dapat 
membuktikan kalau ini Obat TI- 
DAK BERBUKTI ! (luntur). 
Terdaftar No, 44378 dan 44379 

KING HAIRDYE 
Radja Obat Penghitam Rambut 
Menghitamkan segala matjam 

rambut f 

100”, GARANTIE 

HITAM ASELI 
dan TIDAK BISA LUNTUR 

di Djocja, terutama Toko2 Obat 

Tionghoa dan Apotik2 dan ala- 

mat2 jang terkenal, Semua Agen 
harga sama. 

Superior @uality ,,AAA”, 

  

XM 23 em. 

S.P. Mangkunagoro VIII di - Surakarta dengan segenap ke- 
luarga, dengan perantaraan Surat kabar ini, menjatakan 
utjapan diperbanjak terima kasih kepada para pembesar: 
civiel, militer, polisi, kepada sahabat dan handaitaulan, jang 
telah menjatakan turut berduka tjita dan datang melajat, 
memberi karangan bunga, membantu kendaraan dll. waktu 

mangkatnja saudara beliau : | 

K.P.H. HAMIDJOJO SANTOSO 
pulang Ke - Hadirat Tuhan pada hari Saptu tg. 19 Januari 
1957 dimakamkan di - AstanaPemakaman Giritaju, Karang- 

| pandan, pada hari Senin tgl. 21 Januari 1957, dari rumah- 
nja di- Djalap Nias, Bandjarsari, Solo. 

Surakarta, 26 Januari 1957. 

KAWADANAN SINATRYA 

.KEDAULATAN  RAKJAT" 

| UTJAPAN TERIMA KASIH 

  

MAN TN ATA 

  

Selalu Bersedia, 
Spesial alat2 Kantor dan Sekolah. Alat2 Stencil dan ma- 
tjam? kertas. Kertas gambar rol besar. Kertas Oce di. 

Buku? tulis dan kas. 

SILAHKAN SELALU BERHUBUNGAN PADA 

ALAMAT JANG TAK ASING LAGI. 

Fa. Toko Buku ,,YUNG AN” 
PATJINAN 103. TELP. 690 

JOGJAKARTA. 

Tgl. 3! Januari s/d. tgl. 3Februari 1957, 
TUTUP (empat hari) 
  

Surat pada : Adv. No, 419-1 
MAMA AL 

    
       
   

       

  

? 
  

Apotheek ,,RATHKA MP" - Jogjakarta 
& 

Chem. — Techn. Adviesbureau R.G. 

Malioboro 41 Dr. CHEM. O. TONN, Apotheker 
  
  

“Telefoon 960. en gediplom, Chemiker. 

  

@e Menghaturkan Selamat Tahun Baru Imlek 2508, kepada 

@ Segenap langganan dan handai taulan jang merajakannja 

Pendjahit & Penatu : 

    
Mangkunagaran. Ie HS AN - 

& 

AAA AAA Djl. Judonegaran 78 —  Tilp. 853 — Jogjakarta. 

! INGIN LULUS ?? ? : 
: Na udjian-masuk Sekolah Landjutan Tingkat Pertama ! 

(SMP. — SGB. — ST. — SKP, — SM.EP.) tel: Aa 
! datang didepan Gua : 5 Met ! KARE NA PE M BI KI NA N 

) UNTUK MENJIAPKAN DIRI PAKAILAH : / : 

: Tn LATIHAN UDJIAN SERIE AUGUST SUNA- N DIPE RBANJAK KA M | 
( RIO JANG TERDIRI DARI LIMA BUAH KIT: 2 Ae en DAPAT MENURUNKAN 
|. 0. HAJAT) LI HARGANJA 
( Telah beredar mulai th. '48 dan bertahan sampai sekarang 3 $ Dj di 
| berkat kepraktisannja jang mendjamin. ! Lg Dari ya ! 

6 BUKTIKANLAH!!! | R 2990 Rp 2690 
| TERSEDIA DISEMUA TOKO BUKU. ' : 3 | $ 

      

Yana 

AMBILLAH KESEMPATAN INI 
DJAGA SELALU MEREK JANG ASELI 

  

  

  

   

  
  

ANAK PELADJAR 

Juwelier 
TUTUP 

  

per botol 3 gr Rp. 20,— 081 ta | 
ne 

10 gr Rp. 50,— 
| Standard @uality ,,AA": ls Ha Bajiku monfokdan sehat... . 

BH 5 - “3 S1 s Karena sehabis bersalin aku minum : : : Ka FI Bi , 

Pesanan luar kota Ongkos kirim T$ DJAMU BERSALIN LENGKAP aa Ne AA IA EA AAA 

Bebas NY jap DJAGO 
Tg 1 “1 8 Tan j 

Pp na ja PNS Dalam dos besar, berikut, | mnnnnnn PENGUMUMAN... 

S.M. Sceyk Sahi ST, apel, Param dan Pilis Rp. 50- las : hd: Seng Sah Not Peni Ba 3 ke ENGUMUMAN. 
Dji. Kebondjati 114 — Bandung. 3 Bungkusan Rp. OF5 ( PERKREDITAN KAL.: TJATURTUNGGAL . 5 4 t 
AWAS maa, Ma ak j DEPOK, SLEMAN, JOGJAKARTA. $ 
Ja INI 5 Kan MAA miAMu TOndEi Dn Aka # Diumumkan kepada semua jang bersangkutan bahwa Per- / 

: DJAMU INDUSTRIE 3 kreditan Kal.: Tjaturtunggal mulai tgl. 1/2-1957 berlaku ' 
Ts DJACO 5 peraturan /ketentuan2 sbb.: ! 

NN ENN P nan KOTAK POS 127 - SEMARANG T #1 . Las Ongkos administratie jang ditentukan 17, dinaik- 
. to) : pagi 5 Man mendjadi 2, 27. 1 

, MMA MM MAMA 3 2 Berhubung dengan sdr. Prodjosudirdjo meletak- / 
! | KURSUS KILAT !!! 5 5 08 niyaonge Kegatonen ketua Lae, Na 2 ! 
3. 23 n sdr, S. Djimin mendja?ra eftua Perkre- 5 
3! ! ICE CREAM -pa EXTRA PUDDING : , ditan tersebut. ! 
-1 2 z . . & -1 3. Karena masih banjaknja pemindjam?2 didaerah j 
ps Komplit 25 recept selesai 5 hari hanja Rp. 100,— tt Kab.: Sleman j : lum terpenuhi mak min- , ! |4 MULAI: pertengahan bulan FEBRUARI 1957 : ian Ne Naa ta peran 8: ti djam2 diluar Kab: Sleman dapat memberi pin- 
/ j Pengursus speciaal dari DJAKARTA, jang sudah terkenal. #|f dj “3 Ma metisan : PP Maan Hn ) 

#3 f ri : : 3 djaman, usa 1 

: l an Me aa pada Nj. S. EFFENDI ji Dengan demikian semendjak berlakunja peraturan ini, | 
€ / 2 F SE 5 - . ha 5 - 3 2 4 , & 2 . 

5 de ar Akan Gondomanan W /109 ) ! rap semua jang bersangkutan ma'lum adanja. i 

Rp. 50 , (Belakang Pertjetakan ,,Sinar Asia”) | / Kal "mjaturtonggal 
4 & aa : . ..2 2 . , ' 5 1 . 

Harga p 1 ? Njonja —— Nona pasti puas. 2g 109-1 (DJARWOSUDARJONO) / 
2 - 45,— aa an ai SALAH LL LLL AL LL LL ML LAL  K, 

MENERIMA INDE-KOST “3 3 
MENGHATURKAN SELAMAT TAHUN BARU IMLEK 2508 

KEPADA PARA LANGGANAN 

Horloger OK Sing 
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Berlangganan ..Kedaulatan Rakjat” berarti , 
djuga memberi batjaan jang baik pada 
anak Tuan. / 
Karena langganan ,,K.R.” mendapat djuga / 
tiap hari Saptu madjallah 
KU” dengan pertjuma. 

Berlangganan ,,K.R.” baru (PEBR. 1957), 

mulai ini hari sampai acChir ini bulan men- 
dapat koran gratis sebagai nomor pertjo- / 
baan. Pembajaran diperhitungkan bulan '! 
FEBRUARI 1957. | 

    

( 
: 

' 

! : 
! —— GUTtiIing disini ——— 2 

z ) Kepada : 2 

' 25 ' Adm. Harian ,K.R.” 3 
! :) 
5 Tugu 42 — Jogja. te 

' 4 
' MR Undangan G 
' : 

: 
AJA MG 3. momo ensonnomeetemeememasesangan 1 ( 

8 
Tanda tangan : 83 

- 
my " 

/ 
anna Ban ae banaa Ne 2 an MN SANATA KAA AAA AA ASA SA AAL On Ma Ta KA ( 

ES ee 

N.V,. PEMANDANGAN 
Bag. Penerbitan 

Djalan Sabang No. 19 — Telp. Gbr. 533 

405-1 DJAKARTA. 

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 & 10 kg. Rp. 250,— ditambah 575 padjag 

pendjualan prangko gudang Perusahaan Lak Djawatan 

Kehutanan dj Kediri. 

Keterangan lebih landjut dapat diperoleh dari : 

PERUSAHAAN LAK DJAWATAN KEHUTANAN 
DJALAN BANDJARAN No, 41 

KEDIRI, 

Baru 
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SA Ma AL 

tg. 31/1-57 s/d tg. 3/2-57 
BUKA : Senen tgl. 4/2-'57 
berhubung Tahun Baru Imlek 
dan istirahas# tahunan. 

Harap para langganan 
budiman mendapat tahu. 

Toko ,,TANJAM AN” 
Tugu Kidul 77-19 Jogja. 

TERPUKUL HANTJUR 
Semuanja Katjamata halus dan 
sedang dari semua persediaan 

didjuaj dengan harga 25X lebih 

murah dari harga umum. Teri- 

ma Recept dari Dokter-Mata. 

Sedia semua ukuran. 

NAUFAL - Kauman 294 
(Belakang Mesdjid) — Jogja. 

408-1 

jang 

    
SEA NA AA AAN LE ET 
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SEMARANG JOGJAKARTA, SURAKARTA. 

N.B. 

Tg. 30-11-1957 Toko DIBUKA pada djam : 9.00 s/d 14.00. 
Sore hari TUTUP. 

Tg. 3! - 1 - 1957 Toko DITUTUP sehari. 

HALAMAN 4 

1909000000500006980555500100000000008000525 
Mengutjapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2508. 

: Perhatian ! 
CURSUS : MEMBIKIN ROTI IJs CREAM 

TAWAR, SOBEK, KISMIS, SOSYS BROOD, dll. 
Dimulai lagi pada tgl. I, 10, 20-2-1957. 

DIADAKAN TIAP2 BULAN 3 ROMBONGAN. 

8 Hari selesai, bahan gratis, hasil peladjaran dapat dibawa 

pulang. k 
Djika sudah mengerti hasilnja, pasti lebih puas membikin 

sendiri. Karena dengan tjara jang mudah, sederhana dan 
ekonomis, dengan pan biasa. 
Tanggung lezat rasanja ! BUKTIKANLAH. 

Untuk JS CREAM tal. 5, 15, 25. | 

Pendaftaran mulai hari ini di : TUGU KULON 45 — DK. 

Djuga menerima pesanan untuk Rapat. 
Silahkan mentjoba, tak akan ketjewa. 

NJ. SAPARJO. 
GESOSSES SSS SSSLSSSLSSSSSS SSS ISISISSS 
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Pm 
ELECTIRO 

Het onovertroffen Soldeervet 
voor electrotechnische doeleinden, 

vryj van ongghonden zuur. 

Importeurs : 

METALCO 
Surabaja — Djakarta. 

  
  

CSS: LELE LLESSSSESSSSELSLSSLLSSSLLSSSSLSI 

RADJA OBAT KESEHATAN BADAN: 

VIRANOL 
VIRANOL TANGGUNG SEMBUHKAN : 

Segala matjam penjakit seperti: Buah pinggang, Djan- 
tung berdebar-debar, sakit urat2 seluruhnja, otak (brains). 

Ini Pil menambah darah dan Semangat bekerdja, Baik un- 

tuk orang jang bekerdja berat, bekerdja dikantor dan jang 

X 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 YVIBRANOL 
jang tanggung 1007 BERHASIL. 

Harga 1 botol Rp. 20,—. 
Minjak Istimewa ........... Aan Pa En N Eun atas Has as... Rp. 10,— 

Djuga ada sedia lain2 obat jang mandjur. 
Radium Viranol Tonic Pilis, menambah darah ... 

Pil Istimewa 

PIL YAKIN nara kan denbiba Ba Oa temen Kanan aan Sa anana " 
Pil Wanita untuk wanita tua ............ Ona Ian ANa Ka Ba Be 
Saip 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 

2 MERIA anannt ... Rp. 10,— dan 5 gram ......... » 
No Hair Powder, menghilangkan rambut ............ 
Minjak pandjangkan rambut, tahan rontok ......... 
Minjak Telinga, kurang mendengar .........ooWooo. 
Salp Wasir (ambeien) oo... nanuan ono caromeoro. 
Salp Exceem untuk kudis, gatal, luka? ........./” 
Pil Diabetes (sakit gula) .......... P 
Pil Entjok Linu2 PM 
Obat dikirim sesudah terima uang tambah ongk, kirim 1596. 

TABIB MAWN Tamblong 40, Telp. 4941, Bandung. 
Dji. Djatinegara Barat 20 — Djakarta. 

Obat-Obat bisa dapat beli disemua Toko Obat TIONGHOA 

diseluruh INDO Ka 
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"n....corocoocoocomom.cowor.c#onansunsanaan 

AGBN-2: 

Toko SOLO, Djl. Sosrowidjajan No. 5 — Toko Obat TEK AN KONG, Ban 
Toko Obat ENG NJAN HO, 2 75 
WARUNG MOELJO, Djl. Judonegaran 17 
Toko Obat ENG TAY HO, Patjinar 58 
Toko JUNIOR, Dji. Malioboro 93 
ZINDABAD HOUSE, Nonongan No, 77 — Solo. 
Toko Obat HOK AN, Djl. Raya 114 — Magelang. 
Toko Obat ENG TAY HO, Pekodjan 101 — Semarang. 

8
3
3
1
3
 

SESELSSSSLLLLLLSSSLSSSSLSISSSSS 

Toko Obat NGO HOK TONG, Gg Pinggir 1 — 
Toko Obat SHANGHAI & SINGAPURA 

Pasar Djohar — ” 

Toko Obat A.A., Gang Pinggir 9 
UNIVERSAL STARS, Bodjong 8B 
Toko HAPPY, Alun? 1 

    

  

  

| 

ane TERRIFIC NEW TEAM !! 
t 

| SOBOTARSON JACK CARSON & MIOKEY ROONEY. ! 

an : two wild Yanks rock and roll with dynamite and dames...... ! 

17 Tahun fi 
Pesan tempat dj. : 11 — 12. Md g j R gh k / agnificent Roughnecks | 

1 
TA Na Naa EA Ki SA Men aan AE KANAN GS PEMETAAN AN Sea Na AE AN AA LAN MANA NUN Aa NAS Mi AAA Wi DN na DN Na Aa YNA SN TN APN SNN Na MA Naa Ra 

SSS FSSSSOSSSSSSL, “PLP LA SESSSSSSSSSSSSSGSGSSG GG SSSSSSSSSSLL 

ambut Lesar hayat, 
Sepandfa. 17 hari 

dam pagi 
Paksilih Erasmic Bril- 

liantine diwaktu pagi. 

Nistjaja sampai malam 
rambut Tuan tetap rapi 

dan menarik. Lagi pula 

Erasmic sedap baunja dan £ 
tidak membuat rambut 

djadi lekat, 
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GONOCIDAL 
Untuk menjemuJuhkan penjakit kotor jang sudah lama atau 
baru. Penjakit ini didjadikan oleh baksil2 namanja Gono- 
kokan jang lekas suka menjerang sel-sej dan kalendjar2, 
menimbulkan lain rupa2 penjakit seperti Entjok dan sakit 
tulang2, djantung berdebar2 dan kotor darahnja. Maka ke- 
lemahan umum terdjadi, GONOCIDAL ditanggung sembuh- 
kan penjakir ini segera dan basmikan kutuh2. 3 

Harga 4 Rp. 20,— 

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

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

Harga Rp. 10,— 
SEXALIN Untuk wanita jang sawi. kotoran .... Rp. 20,— 
SEXANOL Untuk laki? jang lemah badan ....... ,, 20,— 
APHRODIN Untuk obat luar eeoooocme1gosensantn 0 NO — 
CLEANSING CREAM Untuk bersihkan paras 
muka dan hilangkan MAKe-up non rc oonnnarcan esa 

SPROSSEN - CREME Untuk hilangkan tanda2 
hitam merah atau kuning dimuka atau dilain 
bagian badan (Ta semena ena ANA angan AA 1 

DC CREAM Untuk kekolotan, panu2 dan kukul ,, 
NO-HAIR POWDER Untuk hitamkan rambut ,, 
ATOM HAIRDYE Untuk menghitamkan rambut 
putih, Tanggung tidak luntur dan istimewa kwa- 
litetnja. 3 Gr. Rp. 10— 5 Gr. Rp, 15,— 10 Gr. 

Rp. 25,— 1 PAK “coco” an an Dak ai 

DC PHARMA LTD. 
BANDUNG —— DJAKARTA. 

Agen? di Djawa Tengah : 

Toko Obat Tek An Tong, Toko Pakistan Tugu Kulon 46B, 
Eng Tay Ho, dan Eng Njan Hoo, Petjinan : R.O, Karuhun 
Malioboro, Jogjakarta, Toko obat Hok An Dj. Raya Mage- 
lang, Toko obat Junon Djl. Slamet Ryadi 162 Timuran. . 

Sport & Watch Store, muka pasar Slompretan Solo. Toko 
obat Eng Tay Ho, Eng Djien Ho dan Tek Sing Tong Pe- 
kodjan, Semarang. 

» 10,— 

10,— 
15,— 
5, — 
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