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1) 
KEDUDUKAN 

1126 

( ah anggau' yauta jang ingin 

ni “sudah meningkat 

j 52”mendjadi 54 orang. Me- 
jatatan, pembitjaraan ini 

1 memerlukan waktu 1720 

ja KSAD selekasnja. 

ara pertama, anggau- 
chman Wangsadikar- 

Tani Indonesia) me- 

tidak dapat menjetu- 

ngan pemerintah. 
an, supaja soal KSAD 

2nja dapat disele- 

“Keamanan & otonomi. 
juta Sutardjo Kartoha- 

10 (PIR-W) dlm ulasan- 
enitik-beratkan pada per- 
diadakan pembaharuan 

an dalam negeri.   
Djangan tindakan prin- 

sipieel. : 
bitjara ke-3, anggauta Ki 
di Mangunsarkoro (PNI) 

'JOGJAKARTA 

AMIS 13 OKTOBER 1955. 

RIN PAGI DAN MALAM SIDANG 

PARLEMEN TELAH MULAI MENGADABAN 

NGAN UMUM BABAK PERTAMA 
“PEMERINTAH MENGENAI PROGRAM KABINET 

DDIN HARAHAP. KE-4 PEMBITJARA DALAM 

PAGINJA PADA UMUMNJA TIDAK MENJETU- 

NGAN TERSEBUT. ANGGAUTA MANGUN- 

MEMBUAT ANALISA PANDJANG LE- 

in Sidang- 

   

PLENO TER- 
N PE- 

ATAS KETE- 

KABINET SESUDAH PENMI- 

'TGL. 29 SEPTEMBER JANG LALU. 

mengadakan analisa jang pan- 

djang lehar tentang kedudukan 

kabinet dan parlemen dihubung 

kan dengan telah dilangsungkan 

pemilihan umum tg. 299 jl. Di- 
katakannja, bahwa. dalam ..kea- 

daan seperti sekarang 'ini kabi- 

net sudah tidak boleh lagi me- 

rgadakan tindakan2 jang prin- 
sipieel.. : 

Demikian djuga parlemen ha- 
nja boleh menjelesaikan -soal2 
rumah tangga (interne aange- 

legenheden) sadja. 

Anggauta . Abuihajat  (pro- 
gressif) djuga tidak membenar- 

kan tindakan2 pemerintah jang 
telah dilakukan, seperti halnja 
pembuatan undang2 " darurat 
pemberantasan korupsi. 

Ia berpendapat, baka tin- 

Gakan2 jang diambil itu perlu 

disesuaikan dgn djangka waktu 

usia kabinet. PE» 4 

- kemarin. pagtd 
oleh Wakil Ketua I 

Tambunan, dihadiri 136 anggau 

ta. Hadir PM Burhanuddin Ha- 

rahap, Menteri DN, Menteri Ke 

hakiman dan Menteri Pekerdja- 

an Umum. : 

Vilajah DJATENG 
  

' PEMBRANTASAN PE- 

NJAKIT PATEK 
Pe Bira Kab. Madiun. 

Karena giatnja pihak jang 

berwadjib dalam membrantas 

penjakit patek dalam daerah 

Kab, Madiun, hingga dewasa ini 

hanja-ditjatat penderita. seba- 

njak 27 dari penduduk Kab. Ma 

diun jang ibanjak diserang pe- 

njakit patek. Sebelum wenjakit 

tersebut dilakukan pembrantas- 
& 

annja telah tertjatat bagi daerah 

| Kab. Madiun sebanjak 2075 pe- 
njakit patek dalam daerah Kab. 

| Madiun. Sajangnja penjakit tsb. 
dalam pemberantasannja hanja 

Bildkukan oleh jang berwadjib 

dalam seminggu dapat 1 kali, 

ialah tiap2 hari Djum'at. Pe- 

njuntikan jang telah dilakukan 

itu, atara lain di daerah Ketja- 

stan? Gemarang, Saradan, Pi- 

Jangkentjeng, Baleredjo, Wungu 
“dan Nglames. Sedang untuk ta- 
ihun ini pemberantasan jang be- 

lum dapat didjalankan -ada 4 

Ketjamatan. — Kor. 

Klaten 
UDJIAN KKM TINGKAT 

A-B 

  

— Hatsil i 
(Kursus Kader Masjarakat) 

tingkat AJB tahun 1955 daerah 

Inspeksi Pendidikan Masjarakat 
'Kab. Klaten, jang berlangsung 

dada sbb.: SAN 

  

“diantara 16 ks resmi dan 2 ks 
bartikulir jang diikuti Ik 356 
orang, diantaranja 14 orang 
wanita, lulus — 212 laki2, dan 
8 wanita — 220 orang 
'sama dengan 62764. 

''KKMIB terdiri dari 4 kursus, 

tikulir, jang diikuti 

      
orang dian 
nita. 

Ik. |pr.. sama dengan 8614. 
  

  
Te dari Insp. Pend. Masj. 

“Klaten. — Kor. 

N SIDANG D.P.R.D.S. 
PU TERBUKA 

ingi. 18-19-20 Oktober 

lulusan udjian KKM 

1142-13-14 September 

Ik. jr. 

anja 2 ks resmi dan 2 ks 
104 

: taranja 3 orang wa- 
“Jang lulus ada — 63 orang 

. Demikian berita jang kami 

jad., 
S Kab. Klaten akan me- 
Ikan sidangnja jang ke 14 

didengar beberapa Ia- 

poran Panitya Bank-Desa, dan 

laporan Panitya Buku Peringat- 

an 3 tahun DPRDS. 

Djuga membitjarakar: AURA 

tentang membuat dan membong 

kar bangunan. R.P.D. tentang 

Tata-tertib R.P.R.D. | pedoman 

D.P.D. Membuat perrjataan DP 

RDS.tentang Rumah Sakit Te- 

galjoso. 

Usul . sdr. Brotorahardjo .cs. 

tentang memperluas | memper- 

ketjil | mematikan Pasar. 

R.S.K. tentang pembagian ke 

las djalan. R.P.D. tentang .me- 

nanam dan menebang pohon? di 

tepi djalan. R.P.D. tentang pe- 

laksanaan Peraturan Pemerin- 

tah Lalu-Lirtas djalan pasal 84 

ajat (1). : 
R.P.D. tentang pelaksanaan 

Undang2 Lalu-Lintas Djalan pa 
sal: 14 dan 27 dan Peraturan 
Pemerirtah Lalu-Lirtas Djalan 
pasal: 53 dan 84 ajat (1). (Kor) 

Bandjarnegara 

- PEMUDA MUSLIMIN 
TINDJAU POLITIK 

D.N. | 

Mulai tg. 12 sid 14-10 jad. De- 

wan Pleno Pusat Pimpinan Pe- 

muda Muslimin akan mengada- 

kan sidangnja di Bandjarnegara. 

| Jang akan hadir semua utusan2 

dari daerah2 seluruh Indonesia. 
Menurut keterangan jang di- 

peroleh sidang tsb. akan mem- 

bitjarakan situasi politik dalam 
negeri, sekitar koalisi kabinet 

dan kabarnja djuza membahas 

utjavan Harsono Tjokroaminoto 

jang mengatakan, bahwa ang- 

gauta PSII tidak diharuskan 
menusuk tanda gambarnja sen- 

diri dan boleh menusuk tanda 

gambar Masjumi. Utjapan tsb. 

“dimintakan djuga pertanggung- 

Lan djawab kepada sdr. Harsono 

“Tjilatjap 
| BESI TUA KE DJEPANG 
“. Di pelabuhan Tiilatiap, kini se 

dang sibuk dimuat besi2 tua un- 
tuk dikirim ke Djepang. Pengi- 
'riman itu adalah merupakan pe- 
ngiriman jang kedua kalinja jg 
djumlah 614 ribu ton. Pengi- 
riman besi tua pertama idilaku- 
kan achir “bulan Agustus jang 
lalu dan 7 ribu ton. 

Di Djepang sendiri Kemente- 
rian Perdagangan “negara itu 
sedang mengadakan  pertim- 
bangan untuk membatasi export 
besi dan badja berhubung dgn. 
kekurangan bahan2 terutama   japoran Delegasi ten 

hap ke Djakarta, la besi tua, 

lam sidang malam hari kemarin 
menanjakan, 
dan pendirian pemerintah ten- 
tang gerombolan bersendjata se- 
perti D.I. dan Daud  Beurcueh 
dll, , 

pemerintah mengenai 
pembubaran Uni Indonesia / Be: 

dirian bank Djepang / Indonesia 
jang tersiar luas diwaktu bela- 

bagio Reksodipuro (PNI) menga 
takan, bahwa pemerintah hanja 
menitikberatkan perhatiannja ke 

  
E $ Masjumi 

  

kindo 36. Ketjamatan Baramen: 

  

1 

DARI PIHAK OPOSISI 
P.N.I: Djangan ambil tindakan prinsipieel 
PKI: Bagaimana sikap thd DI & Daud Beureueh 

— TANI : Bereskan segera soal KSAD! 
Bagaimana D.L. & Daud 
Beureueh. : 

Anggauta Lukman (PKI) da- 

bagaimana sikap 

Ditanjakan pula tentang sikap 
protokol 

landa serta sikapnja tentang pen 

kangan ini. : 
Tanpa undang? darurat. 

Pembitjara berikutnja, Mr Su   pada soal?monetair dan pereko- 

Hasil sementara di Sum. Utara: 

SAMPAI tg. 10/10 djam 11.00 hasil? sementara dari pemu- ! 

ngutan suara jang diperoleh ,,Antara” di Sumatera Utara, ter- 

ketjuali dari Pulau Nias, Atjeh 

 ngah, Atjeh Barat, Atjeh Selatan dan Atjeh Timur ialah : 

1 356.294 - 

   
214.588 | 
73.198 | 

Perintjian (tambahan?) adalah | 

sebagai berikut : 

Dikabupaten Langkat (sele- 

sai) : Masjumi 1.621, P.NI. 811, 

P.K.I. 3.417 dan N-U. 168. 

Dikabupaten Tapanuli Sela-. 

tan, terdapat tambahan di 5 ke- 

tjam., jaitu, diketjamatan Pa- 

Ganglawas :  Masjumi 17.567, 

PN. 1.457, P.K.I. 120, Nahda- 

tul Ulama 2.387, Parkindo 64. 

Diketiamatan Sosa : Masjumi 

1.510, PNJ. 369, P.K.I. 191, N.U. 

1.611 dan Parkinio 1. Diketja- 

matan Bataugnatal : 'Masjumi 

2175, PNI. 429 P.K.I. 264, 

N.U. 1.501. Diketjamatan Kota- 

nopan :  Masjumi 12.238, P.N.I. 

122, PKI. 34, N.U. 2.731, Par- 

  

Masjumi 3.407, P.N.I. 775, P.K.I. 

220. N.U. 5.523 dan Parkindo 3. 

Diketjamatan Sipiongot : Mas- 

jumi 4.408. P.N.I. TA Ph 

366. N.U. dan Parkindo 381. 

Dikabupaten Tapanuli Tengah 

(tambahan): diketjamatan Onan 

hasang : Masjumi 225, P.N4. 

840. P.K.I. 520, N.U, 2 dan Par- 

kindo. 2552. Diketjamatan Sarul- 

la : Masjumi 1.047, P.N.I. 343, 

PKI. 358, N.U. 270, dan Par- 

kindo 5.021. Diketjamatan Sipa- 

hutar : Masjumi 2, P.K.I. 117, 

NU. 1 din Parkinio 8.921. Di- 

ketjamatan Pangaribuan : Mas- 

jumi 306, P.N.I. Ia PIK, 

293. N.U. 15 dan Parkindo 4.954. 

Diketjamatan Silaen : Masjumi 

60, P.N.I, 417, P.K.I. 218, N.U. 

35 dan Parkindo 5.151. Diketja- 

matan Hareanboho : “Masjumi 

292. P.N.I. 226, P.K.I. 547, N.U. 

8 dan Parkindo 3.593. Diketja- 

matan Sidikalang : Masjumi 

1.044, PN.I. 398, P.K.I. 204, 

N.U. dan Parkindo 3.547. 

Diketjamatan Tigalingga : Mas- 

jumi 613, P.NI. 2.085, Pki, 

669. N.U. 3 dan Parkindo 2.866. 

Diketjamatan Keradjaan : Mas- 

tumi 893. P.N.I. 272, P.K.I. 36, 
NU. 1 dan Parkindo 1.218. Di- 

  

titu dengan mempergunakan hu- 

| 1607, PRT 293, PNI 136. Lainnja: 
3 224 A95 050 RI KA. 1, i: 2. (1 Ipang TN Lann RAR sa Ka Mn AG “. “Endang? 

«    

  

(000 HARIAN UML ni 
DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBII KEDAULATAN RAKJAT (ANGGOTA S.P. Sj 

S
g
 

La
su
sn
ni
a 

hies. 

: 
wa tsb. akan dilangsungkan pa- 

Lada tanggal 27 Oktober jad, dan 

    
   

  

       

    

   
    

  

Konp. singkat Eisen- 

hower— Dulles 
Sebelum Dulles ke 
Djenewa. 

Presiden Kisenhower — dari 

'# Amerika SeriKat jang makin la- 
'1 ma makin baik kesehatannja 

| setelah mendapat serangan djan- 
"| tung pada tanggal 24 Septem- 

ber jang lalu telah melangsung- 

kan suatu konferensi singkat 

dengan menteri luar negerinja, 

J.F. Dulles. 
Itu merupakan perundingan2 

| pertama setelah diserang djan- 

tungnja. Ia merundingkan ma- 

salah internasional dengan Dul- 

Seperti diketahui Dfilles tidak 
lama lagi akan terbang ke Dje- 

newa guna: mengadakan suatu 

konferensi dengan rekan2ja dari 

URSS, Inggeris dan Perantjis, 

sedangkan perundingan2 Djene-   
nomian, sedang soal? jain di- 

abaikan. 
Ditandaskannja, bahwa pera-. 

'turan impor baru merupakan 

saingan hebat terhadap pro- 

Guksi nasional, sebab barang2 j 

dari Iaar negeri akan bisa gam-, 

pang masuk. : $ t 

Tentang pemberantasan  KO-' 

rupsi jang dilaksanakan peme 

rintah waktu ini dapat disetudjui 

pembitjara. Tapi Sugabio tidak 

bisa menjetudjui dikeluarkannja 

undang? darurat anti korupsi, 

karena korupsi dapat diberantas. 

tanpa undang? darurat tsb., jas 

       

   

    

      

   
kum pidana. 5 

Anggauta Tjoa (? dari PNI): 

mengetjam peraturan? 

baru. 

   

Pidie, Atjeh Utara, Atjeh Te- 

18   

pat 888 suara, Parkindo 212, Ka 

tolik 115, sedang partai2 lainnja 

kurang dari 100. 

Di Ternate Masjumi menda- 

pat 1925, PRI 1835, PNI 815, 
Parkindo 736, PKI 338, PPPRI 
252, PSII 118. Lainnja kurang 
dari 100. Di Wonreli (Malukn 
Tenggara) Permai mendapat 

1661, Parkindo 1351, PNI 147 
dan Masjumi 21. Di Dobo (Malu 

ku Tengah) Masjumi mendapat 
605, Parkindo 449, Katolik 113. 

Lainnja kurang dari 100. 

Seram Barat, jaitu di Kairatu, 
Kemarin, Hutusua dan Honete- 

ngan, jaitu dengan suara 1624, 

PNI 197, Masjumi 91, IPKI 31, 
PSI 22, PSII 20 dan.PKI 17. 

Daerah Palembang. 

Perhitungan suara jang telah 

masuk pada Panitya Pemilihan 

Daerah sampai tengah hari ke- 

marin telah bertambah dari 3 ka. 

bupaten lagi 'dengan tjatatan 

bahwa masih ada satu ketjamat 

an dari Lampong Utara jang 

belum masuk. 
Dengan ini djadi sudah masuk 

9 kabupaten, jang djumlahnja 

telah menghasilkan suara bagi 

6 partai jang dianggap besar 
sebagai berikut : 
Masjumi 295.458, PNI 127.001, 

PKI 71.834, N.U. 51.959, PSII 
66.682, PSI 12.454. : 

Kabupaten2 jang telah men- 
tjapai angka diatas adalah Pa- 
lembang, Musi Ilir(Banju Asin 
tanpa ketjamatan Babat Toman, 

Muara Enim, Bangka, Belitung, 
Bengkulu Utara, Lampong Te- 
ngah, Lampong Utara tanpa ke 
tjamatan Mesudji, dan Redjang 

Lebong. 

Perkara Djody 
Mengenai perkara Mr Djody 

Gondokusumo Mahkamah A- 
gung kemarin pagi mendengar- 
kan keterangan2 5 orang saksi 
Nasuka Atmadibrata dan Saro-   ketjamatan Siempatnempu : 

Masjumi 1.249, P.N.I. 293, P.K.I. 

271. N.U. 29 dan Parkindo 5.615. 

Diketjamatan Parongil : Mas- 

jumi 749, P.N.I. 291, P.K.I. 167, 
N.U. 1 dan Parkindo 5.433. 

Daerah Timur 

Indonesia. 

Diperbugai tempat Idi Indone- 
sia Timur maka partai2 jang lea 

ding dengan berganti? ialah Par 

kindo/ Masjumi dan Front Rak- 

jat serta Permai. Angka? semen 

tara ialah sebagai berikut : 
Di Pulau Sabu (Timor) maka 

di 30 TPS Front Rakjat menda- 
pat 2558 suara, Permai 479, Par 
kindo 432 dan Masjumi 75. 

Di Pulau Roti Parkindo menda 
pat 29.138 suara, Front Rakjat ' 
2659, Front Nasional 1554. Ma- 
sjumi 593 dan PNI 108. Partai2 
lainnja kurang dari 100 suara. 

Di Tobelo (Halmahera) Par- 

kindo mendapat 3636, Masjumi 

djo Saleh, masing2 pegawai 
Djawatan Imigrasi, Purnomo, 
direktur firma Ketika”, Abd. 

Thambrin dan R. Rachmadi E- 
mile Wignjodipuro kedua2nja 
dari Surabaja anggauta P.R.N. 
Sidang pagi'itu dimulai djam 
09.35 dari ditutup 13.00 kemudi- 
an akan ' dilandjutkan hari ini 
(Kemis). 
Dalam sidang kemarin terde- 

.ngar keterangan2 baru jang ti- 
dak menjangkut urusan visum 

Bong Kim Tjhong sebagaimana 
sudah dikabarkan, jaitu kete- 
rangan2 saksi Purnomo, Tham- 

brin dan Rachmadi. Terdakwa, 
Djody menjangkal keterangan2 
tentang tjara mentjari fonds un- 
tuk PRN, jaitu sebagaimana di- 
terangkan saksi2 Rachmadi dan 
Thambrin dimana dinjatakan 
oleh Djody tidak benar ia meme 
rintahkan jang demikian itu. 
— (Ant), (Verslag lengkap si- 

| dang kemari 

» Kebudajaan Indonesia 
" 9 “ vavisereh Genootschap 
Lan Kur stan on Watenseheppan 

   

  

   

      

   

  

         

    

  

   

   

  

      
   

! Konferensi 

impor | Sebagaimana diketahui 

: 
33 4 

u : 
“#dju Dusseldorf di Djerman Ba- 
"rat. 

Parkindo masuk Big Four 
21 Mulai JI Okt. 1955. | 

    

     
   

    

Selandjutnja di 4 tempat di | 

tu Parkindo mendapat kemena- | 

1 , : 
# perundingan2 Djenewa tsb. me- 

landjutan dari 
4 Besar 

Djwli 

pula 

Djenewa 

tingkat tertinggi bulan 

jang lalu. — UP. 

Dimana Iskak! 
Baik kedjaksaan agung mau- 

pun Ksmenterian LN sampaj ha- 

rupakan   
    

#ri ini atas pertanjaan masih be- 
lum dapat memberikan keterang 
an2 jang positief mengenai diri 

Mz. Iskak Tjokrohadisurjo se- 
perti jang diberitakan oleh UP 

telah ditahan di Roma. Djaksa 
agung Suprapto menerangkan, 
belum lagi diterima laporan atau 
keterangan2 resmi mengenai 

dirj Mr. Iskak seperti jang dika- 

barkan oleh UP Singgapur itu. 
berita 

UP belakangan ini menjiarkan 

lagi berita tentang keberangkat 
an Mr. Iskak dari Roma menu- 

  

PSP BARU BERLAKU 

Dalam sidangnja kemarin dulu 

malam Dewan Menteri tih menje | 

#tudjui penggantian anggota PPI 

Surjaningpradja dengan Achmad 

Ruslan, dan memutuskan untuk | 

membentuk Panitya Interdepar- 

Tain tentang penderita tjatjad. 
Selandjutnja Dewan Menteri 

| #dng Ketua Interdepartemental 
Perantjang Peraturan? tentang 

penanaman modal asing di In- 
|gonesia tentang hasil pekerdja- 

lan panitya tersebut. 
|. Achirnja Kabinet djuga telah | 
| memutuskan untuk mendjalan- | 
|kan P.G.P. 1955 dengan daftar? 
|baru berdasarkan ,,schaalopzet” 
| Panitya Gadji dulu dengan index 

|81 terhitung mulai tanggal 1 

| Oktober 1955. — Ant, 
  

HMI. KOMISARIAT KUR- 
SUS-KURSUS B HNE- 

GERI BERDIRI 
Oleh peladjar2 Kursus2 B I 

Negeri di Jogjakarta jang ter- 

diri dari Kursus.B T- Djurusan 
Ilmu Pasti, Djurusan Ekonomi, 

Djurusan Bahasa. Indonesia, Dju 

rusan Hukum dll. telah bersefa- 

kat mendirikan ,,Himpunan Ma- 

at Kursus2 B I Negeri. 
Dalam  rapatnja jang diada- 

kan baru2 ini telah dibentuk su- 

sunan pengurus jang terdiri dari 

Ketua I sdr. Suwarsana (Dju- 
rusan Ilmu Pasti), Ketua II sdr. 
Sukiman (Djurusan Ekonomi), 
Sekretaris I sdr. Abdul Haiji 

(Djurusan Bahasa Indonesia), 
Sekretaris II sdr. Dawami Ms. 

(Djurusan ' Bahasa Indonesia) 

Bendahara sdr. Muljadi (Dju- 

rusan Ekonomi), Penghubung2 
III sir2. Z.Arifien (Djurusan 
Hukum) dan sdr. Darsin (Dju- 
rusan Hukum), “ditambah de- 
ngan perwakilan2 dari tiap dju- 
rusan. 

atau peraturan , 

pun mendengar laporan Ir. Dju- | 

hasiswa Islam” (HMI) Komisari 

  

A 

R.I. ARK.) dan 

   

   

rajaan Hari Nasional RRT 1 Oktober 

kanan sdri2 Indrosugondo (Sekretaris 
“ njonja, sedang dibarisan belakang dari 

kiri kekanan sdr3. Samawi (pimpinan “umum KR.) dan Atmo- 

nadi (anggauta Dagelan Mataram RRI Jogja). 

  
Etjeran ... 

HARGA LANGGANAN. 
Dalam dan Luar Kota. . 

Sebulan ...... Sa. Rp. 14,— 
(Tiap Saptu GRATIS Madjallah 
kanak - kanak (,KAWANKU"”) s 

  

2m aa aan KOnaa GO 
  

ADPERTENSI : 

L milimeter, L kolom Rp. 0,80 ! 
2 

  

TAHUN XI -—- NOMOR 14. 

Rombongun delegasi Indonesia sedang menjaksikan pawat pe- 

JL di Peking, Dari kiri ke 
Lembaga Persahabatan 

  

Gruenther : 

  

Dalam pertemuan ini jang di- 

hadiiri pula 
staf “Gruenther 

pat memenuhi rentjana jang te- 

lah ditetapkan semula baik   Dan sekarang dibutuhkan usa- 

ha2 lebih keras lagi. 

Mengenai penarikan pasukan? 

Perantjis dari komando NATO 

| itu Gruenther lebih djauh berka 

|t4 bahwa hal ini mengakibatkan 

| divisi2 Perantjis: dalam NATO 

i kekurangan opsir dan serdadu2 
| jang berpengalaman. Gruenther 

| mengambil tindakan2 untuk me 

Ingisi kembali  kekurangannja 

| dengan pasukan2 tjadangan 12- 

(baru. sa dipanggh masuk di- 

|nas militer. Akan tetapi, demiki- 

an ditekankannja, bahwa rentja- 

na2 NATO Gidasarkan pada 

penggunaan djumlah pasukan2 

jang minimum, tapi pasukan2 
ini harus mempunjai mutu jang 

paling tinggi. 

   

  

  

Segala angkatan diperlu- 
kan, 

Selandjutnja Gruenther menja    

  

       
  
  

takan, wa salah satu dari ke 

jemahan2 besar komandonja 
ialah. pertahanan udara. Suatu 

studi jang irtensif telah dila- 
Iikukan mengenai masalah ini sc 

lama lebih ds satu tahun. £Stu 
di ini terutama bertudjuan un- 
tuk: mengkoordinasikan sistim? 
pertahanan | udara nasional di 

Eropa. Diharapkannja bahwa be 
horans kemadjuan jang telah di 

perolehrja akan mentjapai ke- 
madjuan2 jang lebih pesat di- 
hari kemudian. 

    

Berdasarkan rentjana2 MATO 

Gruenther iebih djauh mengan- 

djurkar adanja pengertian baru 
tentang perlunja utk lebih me- 
njebar lapangan2 - terbang de- 
ngan djumlah pesawat2 terbang 
jang sama ditiap2 lapangan dan 

tentang perlunja untuk mengor: 
Iganisasi pasukan2 darat jang 

harus dapat menghadap! puku- 
lan pertama jang mungkin dari 

alat2 sendjata baru. 
Achirnja Gruenther menjata- 

kan hahwa meskipun ia mene- 

kankan pada angkatan ' udara, 

ramun angkatan? darat dan la- 
ut djuga terus menerus diperlu- 
kan. : — Rtr.   

  

Konsepsi PKI: 

  

Pemerintah jan 
Sebagai hasil 

DALAM keterangannja 

pukulkan pada kolonialisme B 

baik2-nja menurut PKI jalah : 

mendjalankan politik anti-kol 

jang dipimpin oleh 

lainnja.   Dengan kombinasi ini peme- 

irintah praktis tidak mengha- 

|dapi opposisi : seluruh kekuatan 

| bangsa dapat ditudjukan untuk 

| melawan musuh dari luar dan 

| untuk pembangunan , dalam 

negeri”, 
Dalam analisanja a.l. dikata- 

kannja, bahwa sudah dapat di- 

| tarik kesimpulan bahwa pemi- 

lihan DPR jang lalu akan berha, 
sil dengan muntjulnja empat 

| partai besar”, jaitu PNI, NU, 

(PKI dan Masjumi. Menurut Ai- 

  

sekretaris djendral CC PKI D.N. Aidit, 

analisa tentang hasil? sementara pemilihan umum tanggal 29-9 

jang lalu menjatakan, supaja kekuatan nasional dapat dikonsen- 

trasi setjara maximal agar seluruh kekuatan bangsa dapat di- 

g sebaik - baiknja 
pemilihan-amum 

jang disampaikan kepada pers, 
sesudah mengadakan 

elanda, maka pemerintah jang se- 
Pemerintah koalisi nasional jang 

onialisme dari kabinet Ali-Arifin, 

PNI dan NU, dan dimana didalamnja duduk 

djuga PKI, Masjumi, PSII, Park indo serta partai? dan golongan? 

dit, pelaksanaan pemilihan 

umum itu membuktikan kemam 
puan berorganisasi daripada rak 
jat dan kemampuan Angkatan 
Bersendjata Republik mendjaga 

keamanan. 

Dikatakannja, bahwa partai2 
demokratis mendapat kemenang 

dengan pemilihan untuk DPR 
itu PKI tidak mempunjai tudju 
an lebih daripada memenangkan   me, 

Diingaku bahwa perartjis telah | 

an jang mejakinkan, dan bahwa, 

front persatuan anti-kolonialis- 

oleh para kepala | 

berkata pula j 

bahwa pasukan2 NATO tak da-: 

kwantitatif maupun  kwalitatit. 

Kekeruhan Afrika Utara 
Antjam Nato 

DJENDRAL Alfred Gruenther, panglima tertinggi pasukan? 

sekutu di Eropa dalam pertemuan para menteri LN NATO ber- 

kata bahwa pengiriman pasukan? Perantjis ke Afrika Utara itu 

mempunjai pengaruh jang tidak baik terhadap komando NATO. 

Kita sudah terlalu tipis dalam djumlah pasukan?, dan sekarang 

telah mendjadi semakin tipis”, demikian kata Gruenther. 

  

SPANJOL BERFIHAK 
PERANTJIS 
Menghadapi 

Maroko. 
Pemerintah Spanjol telah me- 

ngambil langkah2 untuk men- 

masalah 

i tjegah penjelundupan2 sendjata2 

| ataupun perbekalan2 dari Ma- 

roko Spanjol ke Maroko Peran- 

tjis. 
Dalam hubungan ini mereka 

mengrangkan bahwa pos2 pen- 

djagaan perbatasan dari  Spa- 

njol telah diperkuat setelah pem. 
besar2 “Perantjis “mengatakan 
bahwa kaum pemberontak Maro- 

ko jang bersembunji di pegunu- 

ngan2. sesandjang perbatasan 

Maroko “Spanjol dan Maroko 

Prantjis mendapat bantuan sen- 

djata dl, dari fihak Spanjol. — 

UP. 

  

  

Da an 5 

  

TUKAR MAHASISWA 
AS — URS$S 

Diumumkan dj Moss 

antara Sovjet Uni dan Ame 

Serikat telah tert, I 

djuan untuk mengadaka! 

karan m siswa2 

  

   

    

    

   

dilakukan oleh Nikolai Miki: 

dari Kementerian urusan IL 

dikan URSS, dan Carlon Smith, 

selaku wakil dari New York Na- 

tional Arts Foundation. 

Dalam persetudjuan 

Uni 
     
   

      

   

  

    ngirimkan se 

mahasiswa ke A 

kuti pendidikan seni: 

no, njanji se 

nja AS m 

dengan dju 

Sovjet Uni. 
  

PEARSON. KE STALIN- 
GRAD DAN KRIM 

Bertemu dgn Bulganin 

& Khrushchev. 

Menteri LN Kan 

Pearson, Selasa jl. be 

Meskou dengan pesawat 

  

   

  

    

menudju Stalingrad dan Krim 

dibagian Selatan URSS, demiki- 
an Radio Moskou. e 

Ya telah mengadakan pem! 

  

raan2 dengan menteri URSS. 

V.M. Molotov. Di Krim ia akan 

bertemu dengan Buiganin, ketua 
dewan menteri URSS “dan N. 

Khrushchev, sekretaris pertama 
CC Partai Komunis £ 

jang sedang bertjuti. — Rtr. 

“HASAN TIRO Di 
PINANG ? 

  

  

  

  

    

    
dja mengaba 
djang keterang 
harian tsb. | 5 

Pinang (Malaya) AG. Mutiara 

Menteri Penerangan NI” 

Atjeh dan Hasan Tiro 

kian NI” di Ar 
Menurut berita iku, 

Peristiwa"? jang 
kabar itu dari ora 
kembali dari 

    

   

di 

1       

   
   pulau 

“anggota maksud dari kedua 
pemberontak Daud  Beureueh    
dkk, itu jaiah untuk. membeli 

sebuah pemanijar radio untuk 

dibuat sebagai alat propaganda 

|TII diluar negeri. — Ant. 

Dies Natalis Sek. Tinggi Theologia 2 
  

Mahasiswa Theologia tak 
dapat isoleer diri 

MALAM Selasa jang lalu diadakan 

Sekolah Tihggi Theologia Djakarta jang 

sung digeredja Paulus Taman Sunda Kelapa Djak 

Dewan Kurator, Guru? besar dan dosen? para angrota? 1g3 

perajaan Dies Natalis 
jang berlang- 

Selain 
Sekolah 

   £ pertama    

    

sad 
ta. 

Tinggi Theoiogia dan para mahasiswa S.FJI,, tampak hadir di- 

antara para undangan al. Ketua Dewan Kurator Universitas 

udonesia Mr Suwandi, Ketua Dewan Kurator Perguruar Tinggi 

Islam Djakarta, wakil? dari Komisariat Agung Belanda dan dari 

kedutaan Filipina dan beberapa 

Sedunia. 

Dr J.heimena, Ketua Kurator 

Sekolah Tinggi Theologia atas 

nama Dewan Kurator menerang 

kan apa arti Theoiogi, dan tu- 
djuan daripada Sekolah Tinggi 

Theologia di Djakarta. 

Selandjutnja Leimena menge- 

mukakan: tiap  pengadjaran 

Theologia  sebenarnja berkisar 

pada masalah: Bagaimana ma- 

nusia dapat mengenal Illahi, 

maka djawaban dari Geredja 

atas pertanjaan itu adalah: Da: 

lam Tuhan Jesus kami menge- 

nal Allah, sebagai Bapak jang 

penuh dengan anugerah, kebe- 

naran dan pengasihan. Theologi 

jang diadjarkan Geredja ditwiju 

kan kepada keselamatan manu- 

sia (sebagai oknum) dan dunia, 

Dialoog dari Allah dengan ge- 

redja tentang dunia mengenai 

pula dunia Inionesia dan dunia 

Asia. Demikian Leimena. 

Apa jang dikemukakan Lei- 
mena dalam pidatonja pada po- 

kok2nja sebagai berikut: 
Theologi dan dengan demikian 

Sekolah? Theologia dan maha- 
siswa2 Theologia tak dapat me- 
agisolir dirinja dan tak dapat 
melepaskan dirinja dari-pada 
masalah2 dunia dan masjarakat 

dalam mana ia berdiri, hidup 
dan bekerdja. i 

Tudjuan dari pada Sekolah2 
Theologia di Indonesia (Asia) ia 
lah pada udjudnja mentjiptakan 

suatu  Theologi jang Indonis 
(Asiatis). Theologi jang diper- 

dapat dari benua Eropa dan 
Amerika adalah bahan2 jang 
berharga dalam hal mentjipta- 
kan apa jang tersebut tadi. Da- 
lam hubungan ini dapat dikemu 
kakan bahwa salah satu usaha 
dari Sekolah Tinggi Theologia 

di Indonesia adalah membantu 
dalam persiapan Konperensi Pen 
didikan Theologia seluruh Asia     Tenggara, jang akan diadakan 
di Bangkok dalam bulan Pebru- 

ari jang akan datang. 
  

anggota dari Dewan Geredja 

Kemudian Prof. Pouw Ie Gan, 

guru besar Sekolah Tinggi Theo- 

logia:tsb. memberikan wedjang: 

an Inaugurasi:nja dengan ber- 
kepala ,,/Penti j pandangan 

tentang ' djahatan jang sesuai 

dengan Alkitah bagi. pelajanan 

Ialam geredja Kristen di Indo- 

nesia””. 
Pembitjara jang terachir ia- 

lah Ketua Rector S.T-T. Djakar: 

ta sebagai laporan tahunan S.T. 
T. jang a.l. menerangkan bahwa 

Sekolah . Tinggi 'Theologia ini 
mempunjai taraf akademis. Pe- 

jadjaran ilmu Theologia seluruh 

nja memakan ' waktu 5 .tahun, ' 

ialah 2 tahun Propaedeuse dan 

3 tahun theologi, sesudah "mana 

diadakan udjian sardjana muda. 

   

  

ja 

    

Dewan Pengadjar S.T. ter- 
diri dari 5 guru besar biasa, 6 
dosen liar. biasa, 1 assisten 

dan kemudian, “jakni dalam 

sernester JII tiba dari luar ne- 
geri ahli bahasa jang mendjadi 
dosen tetap untuk bahasa, Ibersi, 
Junani, Latin dan lain2. Djum- 
lah mahasiswa sekarang ada 45 
orang, termasuk 8 wanita, 'se- 

muanja berasal dari 19 geredja 

di Indonesia. “ 3 

Dalam tahun peladjaran 54/55, 
2 orang mentjapai gelar Bacca- 
laureat. Theologie, 8 orang men- 
tjapai udjian propaedeutis, 20 

orang lulus dalam udjian bahasa 

Iberani, sedangkan 5 orang lagi 
berhasil menempuh  udjian fil- 
safah. -— Ant. 

  

SU NND IA, 
FE OMA Marah ah Pai    

1 Ketika 

Indonesia (Jogja) baru? ixi..di- 
putar fium, lajar putih fiba2. tu- 

dihalaman . Bank 

run terhembus: angin. tapi pe- 
mutaran film. djalan “terus .de- 
TAMA SA andai Lauk terabok suhas 
gai lajar putih. 

 



     

      

  

  

   

  

TANGGAL 8 jl. ajaksa agung tih. terima putusan dari mahka 

mah agung jang isinja : perkara Sosrodanukusumo tidak akan 
diteruskan kepersidangan mahkamah agung. Alasannja: penun- 
tutan terhadap Sesro kurang tjukap hukti-buktinja. 

Selandjutnja 

jang n 

  

   

  

Teng Ptk 

“menaruh sangkaan, bahwa 
Pn Sosrodanukusumo Ap terdjadi sebagai akibat intrise 

dan teliti guna menge- 
ohnja ajaa | latar "Ben ag intrise ini. 

N ' 

engan kata? aini: | Sosrodanukusumo tidak dianggap salah, 
dianggap tidak perlu diwadj 1 

  

kemuka. persidangan 

“tinggi. Kan Mn perlunja :iadakan penjelidi- 
kan untuk menget tahui la 

Sosrodanukusumo i! ' 
sumo barus dibersihkan dari 
Kena dirinja. : 

Kana" asing untuk 
tingan kalangan luar TS Ha 2 
bangsa dan Papa 

ta 

   
   

  

rise jang telah menimpa 
keharusan: Sesrodanuku- 

  

pa 3 moda jang telah dilemparkan 

.memang berat PN 
mendjatuhkan 

“terima uang Suap dari 

.A - A-guna kepen- 
dituduh Sia 

Hi: 

    

Maka adalah kewadjiban Pemerintah harus mengambil 
tindakan? untuk menja takan kepada umum : tuduhan jang di- 
lemparkan kepada Sosro tempo hari ternjata tidak berbukti. 
Jang pertama-tama berkewadjiban harus mendjalankan rehabi- 
litasi itu ialah pembesar? jang tempo hari melantjarkan tudu- 
han itu, jaitu functionaris jang, memimpin kementerian kehaki- 
man: menteri jang sekarang mewarisi 
menteri jang lama. 

kewadjiban itu dari 

Kewadjiban itu harus: dilaksanakan segera, sebab menjang- 
kut rasa keadilan, dus tidak dapat. ditunda-tunda !. Disamping 
itu, masjarakat kepengin tahu 
latar belabangs dntrise itu! 

Nania penlelidikan mengenai 

  

  

Jth. Redaksi KR: 

Saja tidak ssnkamtah penda- 
pat sdr. Mawardi - Wedi - Klu- 
ten jg di K.R. tg 8-10 jl, tentang 
BEBAS RAHASIA”, bahkan 
sangat memperkuat hal itu. Ada 
baiknja kalau bilik pemungutan 
suara lebih mendapat perhatian, 
asal para petugas masih bisa 
memberi peringatan ataw petun 
djuk pada pemilih jang belum. 
mengerti. Sebab masih banjak. 
kekeliruan jang terdjadi. Waktu 
ig lalu, ada seorang pemilih su- 
dah membawa surat. suara ma- 
suk kebilik suara. Disitu hanja 
lingak-linguk, suratnja tidak di- 
buka, lihat gambar partai jang 
banjak sekali didinding sebelah- 
nja. Achirnja. ia keluar 
njoblos surat suaranja, dan te- 
Trus keluar dimasukkan dikotak. 
SUATA, 

Saja ingin mengadjukan. pen. 

dapat lain. 
Sebelum hari pemungutan su- 

ara dahulu, di Alun? Klaten, di- | 7 
adakan rapat umum oleh suatu 

Dari. salah. satu desa. partai, 
orang2 banjak jg ditekan supaja 
mendatangi rapat tsb, dengan 
antjaman, kalau tidak mau da- 
tang, keluarganja akan tjelaka, 
padahal. waktu itu isterinja S6- 
dang bunting. Dan lain2 lagi jg 
bersifat intimidasi. 

» Sange gedjala2 itu, 
dalam pemungutan suara jang | 
lalu ada intimidasi dari golong- 
an2 jg ingin rakus, tanpa memi- 
kirkan undang2. dan “perasaan, 
pokok menang. Ternjata banjak 
hal2 ig diluar dugaan. terdjadi. 
Dalam undang? P:U. fatsal 120- 
121 sudah ada antjaman: :bagi 
mereka jg: tidak “djudjur. Tapi 
memang agak sukar membuk- 
tikan intimidasi2 itu, tentm lebih 
rahasia. lagi. Djadi harus ada 
kesadaran dan “keberanian jang 
Lena aaa Ona 2 lanus 

tanpa: 

tentu | : 

kepada ig berwadjib kalau dian- 
tjam, dsb. 

Oleh karena itu, tafsiran BE- 
BAS RAHASIA tidak hanja ter 
letak dibilik suara sadja. Jang 

terpenting, rakjat harus betul? 
bebas dari perasaan diantjam, 
didiandji, dan ditekan. Rahasia 
dalam. tiara. memberikan suara- 

nja jg tidak diketahui oleh. si- 
APAPUN. 
Mudah2an tukang intimidasi2 

itu “mendjadi perhatian P.P.I. 

dan bawahannja, serta jg ber- 
wadjb. 

£ - ISNGADI 
Gondengwinangun - Klaten. 

x 

“Perlu diselidiki dang 
# diambil tindakan W | 

Membatia: Tadjuk Rentjana 
KR ttgl 12-10-55 ,,Perlu diselidi- 
ki” sungguh saja sangat terta- 

rik dan membenarkan . ketera- 
ngan Bung Natsir. karena da- 
lam kenjataannja memang ada 
Kerjarangan atm pergili ikan s 

Habajai - bukti ai TPS Gondo- 
kusuman Tengah II ada tiga 
orang wanitt akan memilih ka- 
rena sudah mendaftarkan diri 
tetapi belum menerima kartu 

pemberi tahuannja maka mere- 
ka minta nomor sadja kemudian 

. diberi nomornja dalam setjarik 
i kertas. 

Achirnja mereka datang ke- 
"pada ketua TPS. menundjukkan 
nomernja itu, ternjata hak me- 
i reka telah dipergunakan orang 
Hain," terbukti dalam daftar se- 
Lega A mereka belum. memi- 

  
na laka saja amat setudju apa | 
| bila Pemerintah. segera melaku- | 
kan penjelidikan agar dapat di- | 
ambil. tindakan jang sewadjar- 
nja. - Y 

Akib 
Timuran 58 A Jogjakarta. 

  

  

2 

Suara E ers: : 

“Sumpal 

  

mulut 
»PEDOMAN” menulis ada surat kabar jg. tidak suka kepada 

kita mentjoba. menggabarkan. kepada pembatja2nja, bahwa sesu- 
dah pemi ilihan umum ini, kita tidak, boleh lagi bersuara. Koran 
P.K.I. misalnja menggambarkannja dengan sebuah karikatur, 
dimana mulut ,,Pedoman” dan ,,Keng Po” telah disumpal dengan 
sumbat botol. 

Perbuatan koran komunis itu 
hanjalah tambah membuktikan 
apa jg selalu kita peringatkan 
pada pembatja kita jaitu bahwa 
sekali P.K.LI. berkuasa dinegeri 
kita ini, maka golongan lain jg 
tidak mau membebek pacanja 
akan disingkirkamnja. 

Dalam pemilihan umum jang 
pertama. ini, pihak komunis be: . 
jum. lagi mendapat keunggulan $ 
juar biasa, namun. dengan mem 
proklamirkan dirinja berbitjara : 

atas nama ,,Rakjat Indonesia”, 
dia telah menjumpal mulut kita, 
begitulah maksud gambar kari 
katur jg disiarkannja itu. Pem- 
batja bisa bajangkan sendiri, | 
djika sekiranja tadinja PKI. - 
keluar sebagai partai: no. 1 dim 
pemilihan umum, maka nistja- 
jalah karikatur itu “akan ber- 
laiman rupanja, misalnja na 

kira sudah diaritnja. 

" Memarg, tidak selalu slah 
bagi pihak jg terkena, apabila 
membatja “pendapat jg diutara- ' 
kan oleh sesuatu surat kabar 
terlalu berterus terang sifatnja 
Tapi hal jg demikian bukanlah ' , 

an alasan ' jantas harus didjadik 
buat mentjiptakan Satu hetze 
terhadap koran tsb. 'misalnja 
sdengan , menuntut supaja dibe- 
rangus”, atau mengandjurkan 
supaja pemuda? bertindak ter- 
hadapnja”. 

Djika kaum komunis dan ka- 
an an itu memang berke- , 

penar, supaja .,,Pedo- | 
Telan dani Keng Po tidak lagi. 
bersuara, sesudah pemilihan 
amum ini kita djalan jg paling 
tepat ialah : Ka persaingan 

“sehat, 1 memegang 
azas2 demokrasi. ' Djika 

surat2 kabar mereka memang - 

makin hari makin ternjata di- 
sukai rakjat, dan Pedoman ser- 
ta Keng Po. tidak lagi, maka 
tentulah 'achirnja kedua koran 
belakangan ini terpaksa tutup 
sendiri - karena perusahaannja 
rugi, dll. 
“Demikian Pedoman, 

PANITYA TOURISME DI 
KULONPROGSO 

“Di Kulon Progo sekarang te- 
“lah dibentuk sebuah panitya jg 

j . Maksudnja mengusahakan pem- 
bentukan badan tourisme, me 
.ngingat daerah . ini mempunja , 
'objek2 jang dapat menarik ka 
“um touris. 

lain pantai selatan dan Pasir- 
“wendit dimuara kali Bogowon- ' 
to. 'Banjak orang berdarma wi- 
sata kesana dari luar daerah. 
Kepada Pemerintah daerah 

Istimewa Jogjakarta telah di- 
mintakan bantuan? untuk ter- 

  

  
: | Jaksananja badan tersektik, 

BUKU WINDON DAERAH 
  

JOGJAKARTA 
— Sudah selesai. 

Telah selesai ditjetak buku 
windon pemerintah Republik . In : 
donesia untuk daerah Istimewa 
Jogjakarta,  banjaknja . 
buah, ditjetak kertas halus dan | 

|tebainja. 888 halaman. Selain 
| memuat tentang. perdjuangan 
dalam iapangan politiek, ekono- 

mi dan perdjuangan, Ojuga ber 
isikan gambar? .8- 
lama 8 tahun jang lalu. 
Buku ini diterbitkan. oleh Ke 

menterian Penerangan dan ditje 
tak Moe engan Pa Jogjakarta 
dan segera oleh an akan | 
dikirimkan ke Dj 

        

5.000 | 

  

Surakarta 

PERATURAN SEWA MO- 
BIL DJENAZAH 

Mulai 17|10 jad. DPRDS K.B. 
Surakarta akan melangsungkan 
sidangnja jg ke-14 tahun ini, 

bapa mengambil atjara : 
bitjarakan Peraturan 

Ba entang pemakaian mo- 

bil djanazah jang baru selesai 
dipesan. Mobil djenazah tsb. di 
sediakan untuk melajani kebu- 
tuhan umum, dan menurut ren- 

tjana peraturan itu besarnja se- 
| wa pemakaian adalah sbb. : 

Untuk pengangkutan keku- 
buran dalam wilajah Kota, ter-. 
masuk kuburan2 diluar kota jg 
dikuasai oleh daerah: Rp. 150,— 

sampai Rp. 200,— 
Untuk pengangkutan  keku- 

buran diluar wilajah Kota, ti- 
dak termasuk kuburan2 jg di- 
ikuasai Daerah, selain tarip tsb. 
diatas, ditambah. dgn Rp. 4,50 
sampai Rp. 5,— bagi tiap kilo- 
meter pulang-pergi terhitung 
dari batas kota, sekurangnja 10 
km pp. 

Untuk mengarkut djenazah 

tidak untuk dimakamkan  (di- 
dalam kota) Rp. 15-— sampai 
Rp. 100,—: djika djenazah jang 
bersangkutan  djuga diangkut 
kekuburan dengan memperguna 

kan mobil djenazah: Rp. 50,— 
sampai Rp. 15,— 

II. Atjara kedua membitjara- 
kan “usul Prijodiprodjo dkk. 
agar DPR memutuskan minta 
kepada Pemerintah Pusat, sebe 
lum ada peraturan perimbang- 
an keuangan, diserahkannja se- 
mua atau sebagian dari padjak2 
jang dipungut oleh Pemerintah 
pusat, misalnja: padjak pemba- 

ngunan, padjak potong gurung, 
padjak peralihan ketjil, padjak 
rumah tangga (kendaraan -ber- 
motor), padjak verponding Indo 
nesia (padjak perumahan). 

III. Usul DPD jang akan di- 
bitjarakan: penjerahan Kantor 
Agraria, Kadaster | Register dan 
Biro Penjelesaian Golongan Ke- 

tjil (semuanja tidak termasuk 
tugas otonoom) kepada Kemen- 

  

  
  

. 

KN Kansa 

King dan. Gueen jang terpilih dalam masa perkenalan 
IKASRI Jogjakarta tahun 1955 adalah sdr2. Achmad Jasin 

(Oker) dari Komering Palembang, dan sdr. Admirah 
(Inspirasi) dari Solo. (Foto: S8. Prap.) 

Pemeriksaan  Djody: 
  

Bong dikeluarkan dari 
tahanan 

Dengan persetadjaan menteri 
kehakimeun 

HARI SELASA Mahkamah Agung dibawah pimpinan Mr 

Satochid Kartanegara melandjutkan pemeriksaan perkara Mr 
Djody Gondekusumo dalam sidafg selama 4, djam mulai pukul 

09.00 sampai dengan 13.30 si , dengan mendengarkan ketera- 

ngan? dari saksi2 Bong Siang Thjong, Bong Kim Tjhong, Sudar- 

madji dan Supadi.   terian Kehakiman dar . Dalam 
Negeri, karena keadaan kekuat 

an keuangan Pemerintah dae- 
rah tidak mengizinkan untuk 
melangsungkan membeajai per- 
belandjaan dinas2 tsb. 

VI. Atjara2 lainnja: usul2 pe 
robahan tentang peraturan pem | 
bantaian padjak  rekiame dan | 

padjak kendaraan tak bermo- '! 
tor: jakni mengenai kenaikan2 | 
tarip. — (Kor). 

Magelang 

PABRIK KERTAS 

Sidang DPRDS Kab. Mage- 

lang sibuk membitjarakan soal 

pendirian paberik kertas besar 

di Mungkid, kab. Magelang, ma 

ka tgl. 12/10 jl. telah tiba di Ma 

nang dari Direksi Bank Industri 

Negara. Ia telah bertemu dgn 

Bupati Magelang Arwoko serta- 

Residen Kedu Sukardji. Keda- 

tangannja di Magelang, adalah | 

berhubungan dengan rentjana 

mendirikan paberik kertas be- 
sar didaerah tsb.   Dari anggauta DPDS kab. Ma | 
gelang Suroto, jang bersama2 | 

| Awod Abudan selaku delegasi 
| DPRDS kab. Magelang mengha 

  
t 

Objek2 itu antara ' 

i 

| 

i 
| 

! 

  

| dap Pemerintah Pusat beberapa 
waktu jl. diperoleh keterangan, 
“ketjuali paberik kertas, djuga 
akan didirikan paberik pulp 
(ampas). Menurut surat  jarg 

|telah diterima dari Mr Suma- 
| nang, maka pendirian paberik ' 
tsb. bisa atas beaja B.LN., se- 
hingga fihak Pemerintah mem- 
punjai milik atas perusahaan 
tersebut. Sebagai langkah ke- 

Gua setelah paberik berdiri, Mr : 
Sumanang menjatakan perusa- | 
haan itu dapat berbentuk seba- 
gai perseroan terbatas, karena 
ditindjau - dari beberapa sudut 
-adalah menguntungkan. Sedang 

dikemudian hari, kepada umum 
dipat diberi kesempatan mem- 
beli aandeel. 
Menurut anggauta DPD Mus- 

tadjab, maka tanah tih tersedia 
seluas 9 ha. Utk mengatur dja- ' 
lannja pembelian tanah, telah 
diadakan  Panitya jg diketuai 
Bupati Arwoko. Tanah tersebut 
adalah milik Kertowihardjo, lu- | 
rah Mungkid. —- (Kor). 

PRINGSOASMORO 
BEBAS 

kereta landjutan sidang2nja 
, Pengadilan Neg2ri Magerang 

& 12/10 jl. melandjutkan pe- 
meriksaan atas Pringgoasmaro 
serta 4 terdakwa lainnja, jaini 
Darsis, Musdin, Ngabit dan ma- 
ngundihardjo. 

Dalam sidang tsb., hakim Su- 
i giman mendengarkan keterang- 
an2 para terdakwa serta saksi. 
Dalam perkara tsb. 'Mr Tan 
Tjwan Swie dari Semarang ber- 
tindak sebagai pembela Pringgo 
asmoro sadja. . . 

Seperti diketahui, tuduhan jg 
-dilantjarkan terhadap terdakwa 
'Pringgo- adalah mengenai per- 
buatan penggarongan, mentjuri, 
membantu perbuatan pengga- 
rongan atau menjuruh melaku- 
kan perbuatan2 tsb. 
Adapun jg mendjadi korban 

dalam. pembunuhan itu, adalah 
seorang bernama Amat King 
Kong jang dahulu berdiam di- 
desa Redjowinangun Magelang. 

Djaksa, Rachmat dalam, resi- 
guitoirnja menjatakan pembe- 

basan: terhadap terdakwa. Pring 
goasmoro. dan Daris, dar terha- | 
dap terdakwa2 Musdin,. Ngabit | 
dan Mangundihardjo dituntut 5 | 
tahun Pa Kata dipotong dalam | 

Tatan hakim mengambil ' 
vonnis sama seperti apa jang 
dituntutkan oleh Djaksa, 

Perlu diterangkan, bahwa ter- 
dakwa2 diatas “ditahan sedjak | 

| tahun 1950, 

gelang dari Djakarta Mr Suma | 

Inja revolusi di Tiongkok diba- 

Terdakwa Mr. Djody dan sak (waktu visum dan permintaan 

“si Ie Van Tjhong tetap pada ke- Hidjin untuk menetap di Indone- 

'terangan2nja dalam sidang jg: |sia, kesemuanja diarus oleh sau- 
(jalu kemudian atas pertanjaan | daranja (adiknja), Bong Siang 

bembela Mr. Suprapto, saksi Ie | Tjhong 
| Yan Tjhong mengakui, bahwa ia kerdja dengan 
(pernah minta sebagian upah dari Van Tjhong. 
| saksi Notopuro jang seperti su- Saksi menjatakan atas perta- 

|dah dikabarkan telah mendjadi |njaan, bahwa ia tidak pernah 
(perantara dari: Subagio untuk (menjatakan kepada Bong Siang 

menerima Rp. 40. 000. dari Bong | Tjhong untuk menetap di Indo- 
| Siang Tjhong, tetapi menurut (nesia, dan ketika ditanja lagi, 

| Te Van Tjhong sampai sekarang 'apakah suka menetap di Indone- 

ia belum menerima upah jang |sia serta apa maksudnja, saksi 
diminta. itu. mendjawab, suka “tinggal di 

Indonesia, karena saudaranja 
(dan perusahaan orang tuanja jg. 
telah meringgal dunia berada 
Gineseri ini. 

Selandjutnja saksi 
kan tidak mengetahui apa2 ten- 
tong usaha adiknja (Bong Siang 

Tjhong) tjara bagaimana per- 

pandjangan. visum dan lain2nia 

diuruskannja, dan ketika ditanja 
oleh ketua sidang apakah per- 

nah mendjadi penjelidik atau 
mengerti soal2 gerakan dibawah 
tanah, saksi. mendjawab: 

dak". 
Ketua sidang: 

nah diminta djadi pelapor 

Saksi: Bong Siang Tihong per 
nah menanjakan apakah ia mau 

djadi penjelidik, tapi saja tidak 
mau. 

Mengenai keterangan Bong 
Kim Tjhong seperti diatas ini, 

Bong Siang Tjhong atas permin 

taan ketua sidang memberikan 
pendjelasan, bahwa pertanjaan 

Per Ie 

    

Keterangan Bong stang | 
i 21 Tjhong. 5 AH, 3 2 

| sKeterangan2- jang diberike 
| oleh saksi Bong Siang Tjhong 
| Slasa pagi ini agak berbeda 
dengan keterangan2 saksi Ie 
Yan Tjhong jang. dalam sidang 
jang lalu menjatakan, bahwa :2 

(mendjadi perantara untuk ,,men 

|tjarikan djalan” guna mempero: 
leh perpandjangan visum bagi 
Bong Kim Tjhong, semata- mata 

| dengan maksud .,,menolong ke: 
|palan" (kawan), sedang Bong 
| Siang Tjhong dalam sidang hari 
jini menerangkan, bahwa sudah 

lama sebelum Bong Kim Tjhong 

datang ke Indonesia sudah ada 
perdjandjian- dengan “Ie Vati 
Tjihong untuk merguruskan per- 
mintaan idjin menetap di Indo- 

nesia:dengan-upah F.p. 22. 500.— | 
Menurut . Bong Siang Tjhong, 

perdjandjian dengan Ie Van) 
Tjhong :itu dibikin ketika Bong | 
Kim Tjhong masih berada di 

Hongkong, dan karena djandji «, oleh Notopuro untuk mena- 
Ie Van Tjhong belakangan ter- | jakan hal tersebut kepada 

| njata tidak tjotjok, jaitau Bong | Bong Kim Tjhong. 

| Kim Tjhong tidak dapat idjin'| Saksi Notopuro membenarkan 
| menetap tapi hanja short visit: keterangan itu dan mengatakan, 
Visum maka ia terus mendesak su pahwa pertanjaan itu dimadju- 

| paja Ie Van Tjhong mengurus 
' terus, dan achirnja diperoleh dja 
(lan dengan Suabagio dengan pe- 

|rantaraan Notopuro, tapi beaja-' 
(nia (upahnja) bukan lari Ro.22. 

| 500.— melainkan Rp. 40.000.— 

| seperti sudah kita kabarkan. 
Saksi Bong Kim Tjhong. 

Saksi Bong Kim Tihong da- 

lam keterangan?nja mempergu- 
.nakan bahasa Tionghoa jang di- 
| salin kedalam bahasa Indonesia 
| oleh djurubahasa pengadilan, 

| Lim Foeng Yoen, dan pada po- 
| koknia Bong Kim Tihane ma 

Apakah per- 
on 

sesudah ia diminta oleh Subagio 

jang menurut  keterangannja 

membutuhkan 

jang mengetahui gerak-gerik 
aksi subversif Kuomintang. 

Saksi Sudarmadiji. 

Saksi Sudarmadji, kepala Kan 

tor Imigrasi Djakarta, dalam 

sidang ini ditanja apa sebabi- 
nja dilakukan penahanan terha- 

dap Bong Kim Tjhong dan di- 
djawabnja hahwa ini adalah pe- 

kerijaan routine. sesudah dike- 

    

Usaha ini kepada kalangan 
itu “menimbulkan kesangsian, 

karena penanaman itu tidak di- 
rundirgkan dengan instansi2 jg 
berwadjib lebih dulu, tapi lang- 
sung dengan rakjat. Selain itu 
tanah2 jg dipergunakan untuk 
menanam tebu itu bukan tanah2 
jg semestinja tetapi asal tanah 
sadja. Hal ini disebabkan, kare- 
na tanah2 jg baik, seperti tanah 

kelungguhan dls. oleh pemilik 
lidak disewakan, karena dikira 
penghasilannja tidak akan me- 
ngunturgkan. Selain itu diduga 
usaha ini akan menghambur2- 
kan uang sadja, kalau diingat 
bahwa uang sewa per ha. seba- 
njak Rp. 2.150.— 

Tebu rakjat jg didjual. 
Dalam hubungan ini mengenai 

tebu rakjat jg kini didjual di- 

mana2, oleh kalangan itu dite- 
rangkar. bahwa. pendjualan itu 
akibat dari terlambatnja pabrik 
gula Padokan. Oleh sebab itu 
oleh Jakti diambil tindakan2 
untuk memberi: kerugian kepa- 
da rakjat. Seperti menurtt per- 
djandjian semula tebu rakjat jg 
disediakan untuk pabrik Pado- 
kan itu, oleh Jakti akan dibeli, 

jaitu tiap mata Rp. 0,025 (se- 
henggol) sedang tiap2 batang 
1g akan dibeli 7 mata, dipotong 
voorsehot kerdja dan uang dja- 
sa tanah. Tapi setelah ternjata 
pabrik itu terlambat. 1 tahun, 
tebu itu tidak djadi dibeli. Se- 
Sigsai kerugian pindjaman diha- 
puskan, sedang tebunja dikasih     

jang dalam hal ini be-: 

(menerangi | , 

s3 | 

|itu dimadjukan ketika ia Jimin- ! 

seorang pelapor ' 

kan kepada rakjat dengan di- 
beri kerugian tiap2 ha Ik. 5000 

rupjjan. 

KONPERENSI KE-VII 
PPSG 

Persatuan Peladjar Sekolah 
Guru (P.P.S.G.) Daerah Jogja- 

karta pada tanggal 23, 24/10 jad. 
ini akan mengadakan konperen- 
si jan ke VII, bertempat di S. 
G.B.I. Negeri Djetisardjo Jogja. 

Hal2 jang akan dibitjarakan 
diantaranja : 

1. Pertanggungan djawab Pe- 

ngurus Daerah selama 2 th. 
2. Pergantian Pengurus. » 

12 Membitjarakan '" pelaksana - 
an Hasil2 Konggres ke IV di 

Solo bulan Mei jang telah 
lalu. 

4. Dan lain-lain. 

| Perlu djuga diterangkan, bah- 

wa anggota PPSG ini meliputi 

peladjar2 dari tingkat pertama 
(S.G:B. dan tingkat Tinggi, se- 

perti: SGB, SGA, PGA Perta- 
ma, PGA Atas, SGHA |PHIN 
Gan lain sebagainja). 

| Berkenaan akan adanja kon- 

'perensi itu maka telah dibentuk 
| Panitya sebagai berikut : 

Dewan Perantjang terdiri da- 
ri: Sir. Imam Sujoso (SGHAIP 

HIN), Sdr. G. Sartono (SGA Ne 
geri I) dan Sdr. Santo Tukimin. 

Ketua2 Panitya : Sdr. Rach- 

| mat (SGHA |PHIN), Sir. Su- 
| gijarto (SGA Negeri II) 

' Sdr. Djajusman (SGA Muham- 
madijah). 

Secretaris Sar. J. Suwar- 
dijo (SGA Negeri I), Sdr. Muh. 

| Hisjam (SGA Negeri II) dan 
| Sdr. Sulastri SGB II (Putri). 
|. Keuangan : Sdr. Sujono (SG 
|B Negeri Ij dan Sdr. Sri Zubai- 
| dah SGB II (Putri). 

ANGKA2 DARI SLEMAN. 
Menurut tjatatan resmi dari 

P.P. Kab. Sleman, maka hasil 
' lengkap dari pemungutan suara 
| duwilajah kabupaten tsb. adalah 
: Sbb. : 
| PNI 47.570, Gerinda 36.762, 

PKI 35.855, - Masjumi 30.872, 
Partai Katolik 6.066, Radja Ke- 

yprabonan 153, Pensiunan 191, 

| Partai Murba 154, Kumpulan 

| Pemilih Bulan Bintang 159, Per. 
| satuan Indonesia Raya (PIR) 
| 

! 

| 

kan kira? dalam bulan Djanuari, ' 

  

DARI beberapa pihak didapat keterangan, bahwa kini di- 
Gaerah Jogja Selatan oleh golongan? tertentu telah mulai diada- 
kan penanaman tebu rakjat. Untuk keperluan itu golongan? TN 
telah menjewa tanah kepada rakjat 200 ha. S8 

dan | 

  

donesia 44, Ikatan Pendukung 
Kemerdekaan Indonesia 492, 
Major Mr Rajen Muhono Sosro- 
diprodjo dkk 177, Tani Makmur - 
167, Persatuan Pegawai Polisi 
Republik Indonesia 1256, Partai 
Nahdatul Ulama (NU) 26.773, 
Partai Sosialis Indonesia 238, 

Partai Buruh 2566, P,S.LI, 545, 
Partai Acoma 145, Parindia 82," 
Komite Pemilih Rakjat Seluruh 
Indonesia 284, Perserikatan Be- 
kas Pegawai Negeri Indonesia 
(PB PNI) 730, Partai Rakjat 
Indonesia 268, Parkindo 1267, 

Partai Rakjat Indonesia (PRN) 

1317, Partai Permai. 655, R:Su- 

toto 443, Sumantri "ikk 113, Par 
tai Wanita Rakjat 262, M.Pra- 
wirosubroto 196, M.Soedirowijo- 

to 170, Djakatirtana 948, R.Soe- 

radjiman 164, Hadiprebowo 180, 

Notokusumo. 220, R.R.Margodi- 
hardjo 72, H.Soejono. 47, Raden 
Maktal Dipadirdja 91, Raden 
Soedjono Prawirosoedarmo dkk 
81, Wirowihardjo 102, Pak Darso 
213, Front Bebas 73, N.J.S.Tja- 

kraatmadja 89, Djumlah pemilih 
jang terdaftar 244.229, sedang 
jang aktip 212.003 atau jang 

menggunakan hak pilihnja 
93 Oo. 

MENINGGAL TERGILAS 
TRUCK 

Kemarin pagi djam 06.15 di 

djalan Kalasan terdjadi ketje- 

lakaan jang membawa korban 

DPR Daerah Ist. Jogja dig 
dungnja djl. Malioboro 16. 

tk Djam 18.00 dihalaman 

  

  
|iDjaw. P.P, & K. Kepatihan di- 

Kesangsian 'terhadap 'pe- 
. nanaman tebu rakjat 

Uang ratusan ribu akan dihamburZkan 

adakan pertandingan bulu tang: 

  

  

ES KOTAPRADJA: 
Segera dibentuk. 

dalam sidangnja belum lama ini 

telah memutuskan segera 'akan 

es Kotapradja dan selandjutnja 
| diminta pengesjahannja kepada: ' 
netaris. Dalam pengurus “itu 
Yuduk baik orang? dari Peme- 

rintah maupun dari partikelir,' 
mengingat paberik es ini bersi-: 
fat perusahaan tjampuran. ““' 

Setelah dibentuk NV ini maka 

bagainja. 

Seperti diketahui, modal 

tuk paberik es ini Rp. 3.3 djuta. 

MALAM. PERKENALAN 
SAAPH. JOGJAKARTA 

Tanggal 15 Oktober 1955 jg. 
akan datang keluargi Peladjar 

si” (SAAPH) Jogjakarta akan 
mengadakan malam perkenalan 
antara peladjar2 lama dan baru 

karta. 
Penitya jang bertugas menje- 

lenggarakan Malam- Perkenalan 
tsb. dengan sdri. Ismijati selaku 
Ketua dan sdr. Arifien sebagai 
Sekretaris. 

kenalan itu akan dilandjutkan 

dengan malam gembira, antara 
lain dengan Tablo, Njanjian2 

dan Iain2 sumbangan peladjar2 

gai suku bangsa.     seorang meninggal dunia. Se- 

orang tua umur 81 tahun ber- 
nama. .pa' Kartodimedjo jang 
djalan kaki dari Timur ke Barat 
telah dilanggar sepeda jang. da- 

tang dari belakang. 

Orang tadi terdjatuh. Dari be 

lakang datang truck Al-2108 
djuga dari  djurusan belakang 

dan  menggilas Kartodimedjo. 
Seketika itu si korban meninz- 
gal dunia. 

Si korban berasal dari Tawa: g. | 
tirtomartani pekerdjaan tani. 

UPATJARA SEKATEN 
TAHUN DAL Di 

'. KRATON 
Besar kemungkinannja bahwa |   

| oleh keluarga. Kraton pada upa- 
| tjara Sekatan jad akan diada- 

| kan upatjara tradisi, karena ke | 
| betulan djatuh pada tahun Dja- | 
wa Dal. Upatjara ini tidak-akan 
berlangsung di Sitinggil, tetapi | 
terbatas untuk keluarga. Kraton: 
di Balai Kentjana. 

Uparjara tradisi ini selain se- 
mua pusaka akan- “dikluarkan | 
dari tempat penjimpanannja,: 
djuga Sri Sultan akan menanak: 

ga dan abdi dalem. 
Upatjara ini akan diadakan 

pada tgl. 12 Maulud jad. 
Seperti diketahui, keramaian 

Sekaten di aloon2 utara akan 
| berlangsung pada tgi. 21 sam- 
pai tgl. 29 Oktober jad. 

GURU AGAMA UNTUK 
SEKOLAH2 LAN- 

DJUTAN 
Di Gunungkidul. | 

Dari kepala Djawatan 
didikan Agama Kab: Gunung, xi 
dul Soemarwan, didapat Gtete- 
rangan, bahwa untuk meremihi 
desakan dari beberapa , 'murid2 
dari sekolah landjutay. Negeri, 
didaerah tersebut atsis 
dak jang berwadjib, kini telah 
tiba di Gunungkidus Seorang gu: 
ru Agama dari Brikittinggi ' (Su 
matera. Tengah untuk dikirim 
ke SMP negerj, SGB negeri dan 
beberapa sekolah landjutan lain 
nja di'Wonosari. Lebih landjut 
diterangkan bahwa guru? Aga- 
ma untuk sekolah rakjat di Gn. 
Kidul hingga kini ada 15 orang, 

  
  

  

Injatakan, bahwa segala sesuatu tahu, bahwa visum Bong Kim | 13.208, Gerakan Pantja Sila 306, dan untuk mentjukupi  djum- 
inja. mengenai kedatangannja | Tjhong sudah lewat waktunja. | Siswoatmodjo alias Pak Sis dkk lah guru2 agama di SR: Gunung serta segala sesuatunja menge- | 10, Baperki 80, Sarsadi Ariohu- Kidul tersebut diperlukan 50 
nai permintaan  perpandjangan (Bersambung hal. 4). | dojo dkk 87, Angkatan Baru In- orang guru, 

Te Tn 
MEDAN | membuka djalan untuk saling 

k Satu kebakaran jang te- $ aa mengerti dam menghargai, dan 
lah memusnahkan 50 pintu pe- 1 : inilah jang menjjadi unsur kuat 
rumah penduduk, telah ter- Si Pet dan persaha- 

iadi ' , 1 di nan atan”. —-Ant. 
Mean Pn te tenor | JAKARTA wat GIA tg. 11-10 djam 17.00 | BANDUNG. kampung Tandjung Pasir di Ku- 

aluh Hulu dikabupaten Asahan 

Selatan Labuhan Batu. 
Menurut keterangan jang di- 

peroleh, sebagai akibat daripada 
kebakaran ini seorang anak ber 
umur 2 tahun mati hangus di- 

makan api. Kerugian penduduk 

Rombongan Walikota Su- 
diro, jang terdiri atas pembe- 

sar2 Indonesia dan wakil2 RRI, 

dan pers Senin malam tiba di 

New Delhi, Mereka disambut de- | 

ngan hangat oleh Walikota dan | 
anggota dewan pemerintahan 

kota New Delhi dilapangan ter- | 
bang Palam. Djuga pembesar2 | 
Kementerian Luar Negeri dan | 
Penerangan ikut ' menjambut | 

rombongan rersebut. | 

Selama di India rombongan | 
itu akan mengundjungi Agra, 
projek masjarakat Faridabad, 
gedung radio dan tempat2 ber- 

sedjarah dan bangunan2 jang ' 
indah diialam dan diluar kota | 
Deihi. Mereka djuga akan men- | 
djumpai pembesar2 pemerintah ' 

India, wakil2 pers dan kantor 
berita, Kemarin malam Wali- 
kota dan dewan pemerintahan 
kota Deihi mengadakan resepsi 
sebagai penghormatan atas ke- 

datangan Walikota Sudiro, de- 
mikian berita dari Dinas Pene- 
rangan Kedutaan India di Dja- 
karta. 

| ek Dengan menumpang pesa- 

   

sekaran ini jang terdjadi 
kira? djam setengah dua siang, 

baru diketahui ketika api telah 
melondjak. membakari sebuah 

rumah dikampung itu, jang se- 

gera merembet kerumah2 sehe- 
lahnja, sehingga achirnja ham- 

pir seluruh kampung itu mus- 
hali:dimakan api. — Ant. 

PALEMBANG 

  
:k Oleh masjarakat Tionghoa 

jang pro Tiongkok Nasionalis, 
kemarin telah. diadakan upatja- 
ra2 peringatan ulang tahun 
ke-44 Tiongkok Nasionalis”, ja- 
itu tg. 10 Oktober, hari meletus- 

wah pimpinan Sun Jat Sen jang 
dikenal sebagai pari Hwu Tjang. 
— Ant,” 

Bni dk 

4 Ba Nae In an Sa Ga eU na     

kemarin telah tiba delegasi Pe- 
muda dan Peladjar Indonesia se 

sudah. beberapa: bulan lamanja 
meninggalkan tanah air. 

Sesudah mengundjungi Festi- 

val Pemuia dan Peladjar sedu- 
nia di Warsawa, mereka berkun- 
djung ke Moskou dan Lening 
rad, dan kemudian tinggal di 
Tiongkok kira2 sebulan lama- 
nja. Rombongan. dipimpinan 
oleh Joebaar Ajoeb. Dilapangan 

terbang kemajoran mereka an- 

tara lain disambut oleh wakil2 
pemuda dan peladjar serta Su- 
jono Atmo dari Kementerian 
PPK bagian Pemuda. 

Menurut ketua - delegasi, di 
Warsawa mereka diperkuat oleh 
pemuda? Indonesia jang datang 
dari negeri Belanda. Dikatakan- 
nja, bahwa. Indonesia dikenal di 
luar negeri, karena revolusinja' 
dan konferensi AA-nja. Delegasi 
Indonesia mendapat kehormatan 
memimpin pertemuan diantara 
pemuda2 seluruh Asia, 

Joebaar Ajoeh mengatakan se   landjutnja : »Dengan djalan fes.. 
tival bemuda dan peladjar, kita 

  

:K Persiapan2 untuk menga- 
dakan Kongres Kehutanan ke 1. 
di Bandung jang semula diren: 
tjanakan pada achir tahun 1955, 
tetapi kemudian diundur sam- 
pai achir bulan Djanuari 1956, 

| kini sudah mulai dikerdjakan. 
Kongres tsb djuga didjadikan 

latihan berhubung dengan akan 
adanja sidang ,4th Session” da- 
ri Asia Pasific Forestry Comis- 
sion jang akan dilangsungkan 
pada awal tahun 1957. 

Atjara jang sudah ditetapkan 
antara lain ialah memperbesar 
produksi tjara2 silvikultur, rasio 
nalisasi dan: mekanisasi tjara2 
eksploitasi), perlindungan —. hu 
tan, industrialisasi dan lain2. -.. 
Ant. 

& Kementerian Dalam Negre. 
ri umumkan, bahwa pada tgl 9 
Oktober kemarin telah 'herang- 
kat ke Inggeris, R.. Sisworo 
Pringgowiloejo, Patih pada Ke- 
menterian Dalam Negeri,untuk 
mengikuti ,,taxation courses” 
buat selama 3 bWYan, dalam rang 
ka tawaran British Council di 
Bandung. a 

nasi dihadliri oleh para keluar- 

pen 1 

kehen- | 

INSTRUKSI KEMENTERI- 
AN DN. DISERAHKAN 

DPD Pe 
—. Supaja ditindjau. 

Kemarin pagi DPRD “ Jogja- 
karta telah mengadakan sidang 

i untuk membitjarakan 

|peraturan Daerah mengenai 

| uang sidang, uang djalan, uang 
kehormatan, 

| Ketua dll. Kemudian mengenai 
(hai itu dari Kementerian DxN. 

  
| telah disampaikan usul perobah- 2 
lan ttg: 13 Mei 1953 jang pada 
pokoknja memberi kenaikan ke- 

| pada uang representasi Ketua, 
Oleh sidang usul perdbahan.Ke- 

i menterian D.N. itu tydak dapat 
| diterima. Achirnja- setelah di- 

ladakan pemandangan umumi' si- 

Gang memutuskan untuk menje: 
| rahkan soal itu kepada DPD de-" 
hgan maksud supaja ditindjau 

lebih dalam, dan: kemudian: ne- 
“ nentukan pendapatnja. Pendapat : 

DPD itu diharap diadjukan Ke: 

| pada DPRD paling lampat pada: 
| sidang pertama DPRD: dalam 
tahun 1956 jad. 

"PEMBUKAAN K.P.P.M: 
| NOPEMBER 

Menurut Inspeksi Pendidikan 

pembukaay K.P.P.M. tahun adja- 

  

| diundur, Selandjutnja akan 
mulai tg. I Nopember jad. 

| 

) PROTES: ....A 
Didapat kabar dari kalanghn' 

Masjumi, bahwa Kapu Masjumi 
Jogjakarta kemarin telah meng: 
djukan protes kepada PPS Git 
domanan timur. Terhadap-h 
pemungutan suara diwilajah tsb. 
Menurut daftar surat suara jg. 

| diterima oleh PPS Gondomanan 
i timur itu sebanjak 1390 tetapi 
sesudah selesai penghitungan, 

| ternjata djumlah 

1391, djadi lebih selembar . 

  

   

itu djuga telah terdjadi. di PPs 
Umbu!hardjo “utara dan dj 
telah diadjukan protes. 

  

  

  

Nonton mana? 
JOGJAKARTA. : 

REX : .Blowing Wild”, TT, 
Cooper. 

INDRA : ,,Seven Brides. for Se- 
ven Brothers”, Jane Powell, 
Howard Keel. 1 : 

     
    
   

LUXOR : »Nagma”, Nodira,'“ 
j Om. Parkash. Tea 
' SOBOHARSONO : "Seven B 3G 

des for Seven B 
Jane Powell, Howard Kes 

| SENI SONO : 
Treasure Island”, Tab 

| Hunter, Dawn Adams. 

    
RAHAJU: ' Treasure of the 

| Golden Condor", : Cori Et 
| Wilde. 3 
WETAN BETENG : : Batle: ot 

Rogue river”, George. Mont- 
gomery. 

MURBA.: ,Njanjian Pemuda", : 
film Tiongkok, 

KETOPRAK TRIMUDO TOMO 
Iman Tukiur”, (B. Bandar 
rgalim). 

W.O.. SRIE: BUDOJO : 
— Handaru Rekno”. 

SOLO. 

Arie 

STAR: 

hoa. 
SRIKATON : 

P, Ramlee. 
INDRA : Harimau 
BIOS SBIWEDARI our 

Face”, Joel Mc Cray. Nasa 
W.O. SRIWEDARI : »Roro: pai 

mon”, 

KLATEN. 
ROXY : Moonrise   "RIO : Si Melati, 

AA daa tua 

   

: @ 8 aan 

k Djam 10.00 sidang plene 

kis antara P:B:2 dari kantor? 
lingkungan Djaw. PP. & K.' AN 

PENGURUS. NV PABERIK 

DPD Kotapradja Jog ejakarta f 

membentuk pengurus NV pabrik: 

segera akan dapat mulai 'bekei: ' 
dja dengan menjelesaikan offer- . 

tes, memindjam modal dan se-' 

un 

Sekolah Asisten Ahli Pharma- 

bertempat dy Gedung sekolah tsh: 
Djalan Setjodiningratan Jogja- 

Menurut rentjana malam Per 

sendiri jang terdiri dari berba-” 

rentjana 

uang representasi 

Masjarakat Prop. Djawa Tengah 

ran 1955 — 1956 di Jogjakarta 
   

| KAPU MASJUMI. 

itu MENGAN 

barnja kelebihan surat suka 

(Return to 0 

.Kwie Lay”, film Tong. 

»Putus Harapan”, 5 

Tjampa"" apa! 

jm 

1 1 
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ga merek . a r- 

tjaja ea Uni 'Sovjet “tax (B 
Ka MN 'penjelidi |: 

hi 
mikiar uga halnja da 

Haa International eunue 
ndutical Federation di Kopenha- 
gen pada permulaan bulan Agus | 
tus.. Pertemuan internasional ini tiba2 mempunjai arti jang sa- 
ngat penting dengan pernjataan 
'Amerika Serikat bahwa ia her- 
dak Aap, Satelit buatan 
berhibung gn. tahun geophysik | jaitu 1957 — an ba 1958. Banjak hal? 

ngan ini jang asih | 
mengalami tingkatan Meera: 
men. sudah dikemu akan 
delegasi Sovjet. 5 2 
Wa setahun ja 

an pernjataan oleh ahli 1 
ket: Sovjet, prof. “ani 0 Ia mengatakan Sar- 
Gjana2 Sovjet' sudah: melepus- | . kan.roket2 sampai 240 mil, hat 
mana berhubungan dengan pe-: 

hahwa 

| Njelidikan “ perdjalanan diruang 25 
angkasa. Ia mengemukakan 
Wa.-prof. Konstantin Tsiokovsi 
selesai membuat sebuah alat pel 
nerbang roket untuk perdjalan-: an-ahtar-plenit. 
Djuga. dilapurkannia bahwa, 

seorang - insinjur Stenfola, tetan/| 
menetapkan dialan jang: paling! 
enak untuk. kapal antar-planet: 

itu menudiu  kebulan, Mars 
Pn dan: Venus, Prof. Stanyukovich! 

ni rof. 'Pshebinsky sedang: 
iki bahaja2 jang ditim- 

bulkan oleh meteor dalam per- 
n sematiam itu. 

   

  

ng lalu dike- | 

ntirai besi" sudah tersing 
istimewa ,,Ti- 

PN opa Un So- 

"Pertemuan aa 
rial jang diberikan 

ir ini banjaknja bu- 

rov, ketua bagian astronautik 
mp lan Penerbangan Pw- 
menegaskan bahwa Uni So 
sedang 'bekerdja untuk me 
kan sebuah satelit buatan 

Hn ebih besar daripada kepu- 

  

'Injaan Amerika. Keterangan? ie- 
bih Pan diberikan pada kon 

diadakan 

. penat 

Pet emu- 
man Bb! 

: diatuh dengan 

habis. Dengan 

begitu | kes annja. akan 
mendjadi lebih ringan 900 ton. 

ian, kedua bekerdja dengan 
tis-dan membawa. roket 

“den. ketjepatan 4 mil per- 
auon Bagian ketiga kemudian 

kerdja dan menambah ketje- 
an sampai 6 mil sesekon atau 
000, mil sedjam. Pada ketje- 

ini roket itu akan terie- 

  

   

  

     

  

     

   
   
   

   

    

    

   

eliling disekitar dunia de- 
ngan tidak memakai bahan ba- 
kar, 
'Okh karena kapal roket se- 

jam ini. banjak sekali ma- 
kan bahan bakar jang menam- 

h sangat berat keseluruhan- 

    

Paman? 

& 

  

Haa 3 ppt 

2 
ipa Pn: 

Adapun en Bangga enang 

nja adalah : 

ak, TENNIS.   Ket ika memberikar risalah, 

P. perdialanan “stratosfeer 

ari kemudian. kebulan.. prof. 
2 Aan menerangkan . 

»Didalam Ingtrotinhkan soal ini | 
bagian besar akan diselesui- 

kan oleh sardjana Sovjet”. 

Satellit buatan. 

| “Akademi, Umu Pengetahuan 
Soyjet pada musim semi jang 
laju teiah membentuk sepuak | | 

panitia untuk menjehdiki perhu 
5 bungan antar-pianit, jang terdi- 

“ri-dari sardjana, physicisi dan 
astro-physicist. Pekerdjaan per- 

tama panitia itu adalah untuk: 
mengadakan suatu satelit buat- 
an, jang dapat dipergunakan se 
bagai laboratorium jang beker- 

dja. otomatis dan dapat mela- 

jang diruang angkasa didalam 
waktu jang lama. 

sDiKopennagen, anggota. de- 
legasi. Soyjet prof. Sedov, me- 
nerangkan : bahwa projek2 So- 
vjet, untuk. melepaskan satelit 
“buatan sudah dapat diharapkan 
dingin waktu jang tidak Tatan 

g 
Dia dan. pot. Nikotaf. Varva- 

Atletik: 

   

   

  

  
   

    
tik : bea ja 3 # : 

! tik kedjuaraan 
PERLOMBAAN landjutan kedj 
“Selasa sore jl. distadion Ikada deng: 

Single Prija: Djuara:ke I: 
Pris. Amat, II. Lts. J: Oetomo, 
HI. Sersan Kardjoe,-IV. Sersan 

Sarindi. 
Single Wanita: Djuara #ke I: 

Nj. Slamet, II. Nn. Soekanti. 
Double Prija: Djuara ke I: 

Ltd. Soekirno/ Lis. Kristanto, 

Eu dash Oetomo | Kpt. Soedjo- 
no Hoemardani, III. Prds. Amat| 
Kpt. Hassan Abdulrachman. 

Mix Double: Djuara ke I: Kpt 
Soedjono Hoemardani  Nn. Mar 
soepi, IT. Lts. J. Oetomo Nj. 
Yjipto. f 

II. SEPAK BOLA. (Afval 

sys-teem). 
'Djuara ke I: Kesebelasan 

»Staf Divisi”, II. Kesebelasan 
»G.B.T.”, HI. Kesebelasan ,,D.A. 
AD.” IV. Kesebelasan ,,Dja- 
kad”. 

Djuara Segitiga. . 
Ke I: Kesebelasan ,,Banteng”, 

II. Kesebelasan ,,Garuda”, IIL./ 
Kesebelasan ,,Harimau”. 
ui. LOMBA SEPEDA. 

A. Sepeda Biasa: 10 ronden 
lingkaran Stadion, 

Djiara ke 1: Basuki Eday 
waktu: 5,15 menit, II. Hardjono, 

@ akarta 

  

     
   

juaraan. Djakarta dilandjut- 
“tidak membawa 

Surprices. Djuara lari Indonesia. da 200i m. J. Timisela 
dari Peratib Bandung jang kini sedang “mengikuti latihan Coa- 
ching di Djakarta dan turut dal or' perlbmbaan 200 m. 
kemarin itu tak dapat Mana 'aktu rekornja. Ia keluar 
sebagai pemenang pertama dengan waktu 1“ detik sedang 
waktu rekor Indonesia adalah 22,7 detik. 

& 

. Perlombaan lari djarak 10.000 
m. diikuti oleh 8 peserta, tapi 
jang melalu garis finish hanja 

peserta dengan Rival dari 
Latihan Assisten Coach sebagai 
pemenang pertama dim waktu 
39 menit 59,8 detik. Rekor Indo- 
nesia atas nama Anwar. dari 

.M Montjatak waktu 36 me- 

   

  

Sg 3AP Gaja 16,0 
Gerak 16,4 

ar putera : 1. M. 
53 1,70 meter. 2 

suma A0: 

1: la an "menit 361 

. par lembing putera : 1. 
. Surtio TA. 16,93 yaaa ag ia 

| peratib 28,1 detik. "2 

detik. 3. Asro PAD. 43 menit | 

tik. 3. Pandji Saleh Gaja 245 
detik. 

Lari sambung 4 X 40U meter: 
1. LLA.C, 3 menit 50,5 detik. 2. 

Gerak 3 menit 56,1 detik. 3. Ma- 

luku 4 menit 35,1 detik. 

   

  

    4 Tapi, tuan t 
sini, seperempat djam 

tuan. 

4 Tentu sadja !   ing Minggih PAD. 388 der 

s dari tarikan dunia dun ia | 

| dalam rangka pera jaan 'dasa" warsa 

jang 
lampau! Aku bitjara dengan 

Higgins keluar dengan tuan, 

Ke tanaman TPA ba 
han bakar baru. 

Dikendalinkan daekh 
io. 

Tingkatan kedua didalam per 
kembangan ini adalah pener- 

. dangan | kebulan dengan sebuah 

| yoket: dikontrol dari djauh. 
(Mungkin ekali roket sematjam 

|ini dikendalikan dengan radio, | 
|dan diperlengkapi dengan alat2 | dan mengakil 

dari dja- | bat jang' sampai jang dapat dikontrol 

  

AN NORA A Na 

me 
sampai 65 mil sedjamnja. Sebe- 

mumkan bahaja telah lewat,   kan 2 buah kapal ketjil dilaut 

    

uh. Ia mendarat dibulan dan me | lebih dari 1700 buah rumah kota 

lepaskan sebuah 
mobil. ini dikontrol 'djuga dari 
bumi. dan . diperlengkapi de- 
ngan alat2 jang dapat membe- | 

laboratorium 

. ritakan segala sesuatu kedunia. | ' Louise telah membunuh 31 orang | 

dan mengakibatkan Sebuah kamera televisi  me- 
mungkinkan orang didunia men 
peladjari: permukaan bulan. i 
Kemudian akan Silepaskan 

djuga sebuah roket jang mem- 
i bawa menumpang kebulan. Tem 
|pat baik untuk mendarat sudah 
ditetapkan oleh laboratorium 
mobil. Mereka itu merupakan 

stasiun ilmu pengetahuan . jang 
tetap. Roket? jang dikontrol se | 
tjara mekanis dipergunakan un 
tuk. mengangkut bahan bakar 
dan persediaan kepada stasiun 
dibulan itu. Djuga personil di: ' 

aplus dengan roket tadi. 
Diamhil ' kesimpulan, bahwa 

| pada prinsionja sudah tidak ada 
lapi rintangan2 untuk mentja- 

(pai bulan. 
Meskipun semua itu masih men 

|tjapai tingkatan ,,blauwdruk” sa 
| dia. tidak bisa disangkal bahwa 

| Uni Soviet. tidak akan berhemat 
dengan uang dan tenaga. untuk 
berlomba kebulan,. malah lebih 

djauh lagi dari itu. 

  

(Antara Features). 

perlombaan 
. Olah raga hari AP 
00... Semarang 
BARU? ini di Balai Pradjurst Garnizoen Semarang oleh Ketu, 

Panitya Hari A.P. Ke X Garnizoen Semarang Majoor Soe- 
.Yarno, getah dibagi-bagikan piaia2 dan hadiah2 

Jam periombaan2 sport jang diadakan oieh Panitya 
kepada para . 

Angkatan Perang di 

waktu: 5,35 menit, III. Abdul- 

rachman, waktu: 6,00 menit. 
B. Sepeda Bulap: Sprint 200 M 
Djuara ke I: Soedomo dari Jo 

gjakarta, waktu: 15,00 detik, LL. 

Soekirman Jogjakarta, waktu: 

15,01 detik, II. L. Kalasaran 

Djakarta, waktu 15,2 detik, 

C. Sepeda Bultpis ide 
Lange afstand 50 Sa 

Djuara ke I: Eddy de Lonse 

dari Djakarta, HI. Rudy van der 
Heyde dari Djakarta, III. Har- 

tono dari Jogjakar,a, IV. Sjah- 
riar Mahjoedin dari Djakarta. 
V. Liauw Thiang Hoe dari Dja- 

karta. 

Prestasi tertinggi utk Sprint 

200 M dilakukan oieh L. Kaia- 

saran dari Djakarta dalam wak 

tu 144 detik. 
IV. MARATHON 10 KM. 

pjuara keri: “AH: Hoesein, 

murid S.M.P. Kudus, II. Imam 

Soekaniar, anggauta D.P.L.A.D. 

'Terr. IV, III. Moedjijo, murid 

S.T.P. Negeri II, IV. Soenjoto, 

dari Kampung Sekajoe, V. M. 

Moejadi, dari kampung Karang 

anjar Legok, VI. Koesmin, mu- 
rid dari S:M.P. Semarang, VIL. 
Herman, anggauta S.P.K.B. I, 
VIII. Slamet, dari kampung Ka 
rangasem Semarang, IX: Abdul 

rachman, dari kampung Seka- 
joe, X. Soemardi, dari kampung 

Peleburan Semarang, XI. Raci- 
mad, dari kampung Lemahgern- 
pal Semarang, XII. Soegijono, 
murid S:T.P: 1. 

V. BOLA VOLLEY. 
Djuara ke I: Team Bn. 441, 

II. Team Perwakilan Bn. 441, 

UI. Team K.M.K.B: Semarang. 
VI. RENANG. 

a 400 M gaja bebas. 

Djuara ke I: Ltd. Arie Ardju- 
natin dari D.P.D.A.D. waktu 
7,51, II. Kpr. Soepardi dari Bn. 
441, waktu 7,53, III. Smj. Sar- 
djo dari Bn. 441, waktu 8,19. 

a. 100 M gaja katak. 
Djuara ke I: Kpr. Soepardi 

dari Bn. 44i, waktu 1,34, II. Civ. 

Achmad dari Staf Divisi, waktu 
1,42, III. Ltd. -Soetopo dari Staf 
Divisi, waktu 1,48. 

& 100 M gaja bebas crarwi. 

. Djuara ke I: Ltd. Arie Ardju- 
ratin dari DPDAD, waktu 1,34, 

II. Smj. Sardjo dari Bn. 441, 
waktu 1,42, III. Smj. Soechoed 

| dari DPDAD, waktu 1,53.   
rr Wasn't ee 7 couuo THAT 

teh “BEFORE! J 

“3 Sbato As 
ELEVEN- IT ag, YOU--? 
1S ELEVEN, 

kan ada di- Aku TAN kemari Tadi, Kan en Bisa Nie 
sudah kukatakan, bahwa aku 
akan kemari djam 21.00. Se- 

karang ini tepat djam 21.00. -- Tjoba kuselidiki ' 

Aku melihat -- Mungkinkah orang tadi si 
Clay Camel? Menjamar se- 

bagai tuan........ it 

| Tokio. 

'Nora adalah taufan ke-3 jang | 
mengamuk Djepang dalam wak- 
tu 14 hari. 2 Minggu jl. taufan 

luka2-nja ' 

321 orang dan membuat 

Marge membunuh 2 orang dan 
merusakkan . 600. buah : rumah 
dan 3000 acre daerah pertanian. 

— Rtr. 

BANDJIR DI JUGO- 
SLAVIA 

Pasukan? Jugoslavia telah di- 
kerahkan untuk mengungsikan 

rakjat dari bebergpa kota jang 

tergenang air di Bosnia Utara 
dan Kroatia Selatan. Disana 
telah PE AR keadaan da- 

rurat. 
4 Sungai jaitu Sava, Vabas, 

Sana dan Una telah meluap se- 
telah terdjadi hudjan jang terus- 

menerus selama 15 hari. — Rtr. 
  

PARAGUAY SEGERA 
INTERNIR PERON 

Pemerintah 

Paraguay menerima 

resmi permintaan Argentina. 
Sumber resmi Paraguay me- 

pemerintah - Argentina 

ron, bekas presiden. Argentina, | kalah dapat 

: 431m dengan 
kukan setelah permintaan berasal dari Phoenix di Arizona 

luar negeri Paraguay. — UP. 

Lalu lintas di djaian2 “di “To- 
kio berhenti sama sekali pada 
hari Selasa jl. karena kota ini 
diamuk oleh taufan Nora jang 

girembus dengan ketjepatan| 

lum biro tjuatja pada djam 3 

petang waktu setempat mengu- 

taufan itu telah menenggelam- 

batkan hudjan2 le- 
menggenangi 

lebih, 
Gari 200.000 orang tidak beru- 
mah. Beberapa hari lagi taufan 

Paraguay akan 

| segera menginternir bekas pre- 

siden Argentina Peron apabila 
dengan 

njatakan bahwa pemerintah ma- 

sih belum menerima permintaan 
untuk 

menginternir Juan Domingo Pe- 

akan tetapi hal itu segera dila- 
Ar- 

gentina diterima  dikementerian 

|. Puntjak 
muda 

. Sungguh2. 

' Dalam musim atletik jg baru 

sadja dimulai, banjak 'atlit2 
Amerika jang masih muda 'itu 
telah dapat mentjapai hasil2 jg 
sangat menjolok mata, hingga 

| sukar untuk dapat diterimanja, 

bahwa di Melbourne nanti Rusia 

dapat menjebut dirinja dengan 

gelar 1 Negara atletik jg terbaik 

didunia”, Djustru berhubung de- 

ngan Melbourne itu, maka la- 

tihan2 per lombaan atletik telah 

banjak dipropagandakan dinega 

ra2 Amerika Serikat, lebih dari 

pada jang sudah2, dengan hasil 

bahwa atlit2 muda jang baru 

berumur antara 16 dan 18 ta- 

hun, dalam musim tersebut telah 

dapat mentjapai prestasi2 jang 

misalnja lebih baik daripada re- 

kor2 disuatu negara. 

  

Gari 12 orang atlit mentjapai 

hasil lontjatan sampai lebih dari 

2 m tingginja. Diantara atlit2 ini 

terdapat dua orang kakak ber- 

adik : Ernie Shelton jang telah 

dapat mentjapai 2,016 m dan 

kakaknja jang beberapa tahun 

lebih tua Warren Shelton, telah 

berhasil  mentjapai lontjatan 

2,007 m diatas bilah. Pemegang 

rekor-dunia Walter Davis telah 

dapat meliwati bilah itu dengan 

lontjatan 2,133 m, djadi melebihi 

rekorrija sendiri (2,12 m): tetapi 

karena itu hanja suatu demon- 

Strasi sadja, djadi bukannja su- 

atu pertandingan resmi, maka 

prestasinja itu tak dapat diakui 

sebagai rekor-dunia baru. Rekor 

Indonesia 1,89 m atas nama sdr. 
Soedarmadja dlm Asiade I th. 
1951. 

Jim Brewer jg berusia 16 th 
mentjapai tinggi 

kawannja sepeladjaran Ernie 

  

  

d. 50 M gaja katak 

Djuara ke I: 
dari Bn. 441, waktu 0.51,5, 

'DPDAD, waktu 057,4: 

ek X 50 M gaja bebas.   

AY CAMEL -- 

2.54,6,. II, £ Gan 
Pa 54,9, “III. Man Bn. M1, 
waktu 3:09—— 

I. 3 X 50 M gaja berganti. 
Djuara ke I: Regu Bn. 441, 

waktu 2.22,9, II. Regu DPDAD, 
waktu 2.25,7, III. Regu Staf Di 
visi waktu 2.27,3. 

berpakaian. 
Kpr. Soepardi 

. IE 
Prd. Soewandi dari P.C., waktu 

0.55,06,” III: Smj. Soehoed dari 

Djuara ke I: Dan RE DPDAD, 

rasa tertarik oleh nomor jang 
sangat sukar ini, hingga ia dm 
mudahnja djuga telah dapat me- 
liwati batas 4 m dengan presta- 
sinja jg terbaik 4,16 m. Djika 
seorang pelontjat tinggi-galah 
Amerika itu ingin mempunjai 
harapan untuk dikirim ke Mel- 
bourne, maka ia harus dapat 
mentjapai tinggi 450m. Ada 7 
Asing atlit jg telah dapat men- 
Nana tinggi 4,40 m.dalam mu- 

atletik jg baru lalu itu. Bob 
Richards, djuara Olympiade, se- 

karang masik djuga ada dipun- 
tjak sendiri dengan lontjatan 

4,65 m.   Dinegara2 Amerika orang 
  

Delegasi Perantjis kelihatan   
1 CLAY CAMEL" 

MBYBE aa 
UT WHY? 

MADA STILL 
HAS HER 
JEWELS- 

    
Thi SEARCH THE 
GROUNDS--MAYBE 
2, HB'S STILL 

Ag0uT! 

  
dalam gambar ini waktu mening- 

gaikan sidang unum PBB dengan didahului oleh menteri luar 

negeri Perantjis, Antoine Pinay, sebagai protes dimasukkannja 

masalah Aldjazairtah didalam agenda sidang PBB: (PIA-INS). 

AN DRAKE AHLISIHIR (3) 
PENTJURI “ULUNG, : 5 

MANDRAKE --THIS 
NECKLACE -- SEEMS 
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senuunana 

dja memakai permatanja 

nja 
sih ada disekitar sini ! 

tetapi "bai Ik Mandrake... 
gaimana.? Narda masih sa- 

    

halaman- 

barangkali dia ma- 

Sampai sekarang tak kurang ' | 

galah. Brewer: 

dan ia telah dapat memikat: 

Bullard, sampai teman itu me-- 

prestasi atlit2 
Amerika 

(Oleh : DWIDJASOEMARJA). 
KALAU mempeladjari hasil? pertama dari atlit? Amerika, 

kita dapat menarik kesimpulan, bahwa orang? di Ainerika itu, 
tidak menginginkan, kalau kekuasaannja dikalangan atletik di 
Melbourne nanti dapat direbut oleh crack? atletik dari" Rusia, 
walaupun crack? Rusia itu telah mengadakan persiapan? ' jang 

mempunjai banjak harapan ter- 

hadap A. Sowell jg baru ber- 

umur 20.th dan tubuhnja sangat 

tinggi, jang disebut? dapat men 

djadi penggantinja Woodruff. 

Baik Soweli, maupun Woodruff 

mempunjai pelatih sama, jaitu 

C. Olson, jg mentjoba mengin- 

safkan kepada “anak didiknja, 

supaja ia melulu mempeladjari 

lari 400m gawang sadja. ,,Ka- 

mu kelak akan mendjadi atlit 

jg pertama jg dapat .mentjapai 

400 m Jari gawang itu dibawah 

50 at” kata Olson. Sowell ada- 

lah seorang pemuda jg 'sangat 

kuat seperti badja dan 'mempu- 

njai kemauan keras. Sebagai 

pelari terachir dalam. estafet 
4 x 400 yards, telah ditjatatnja 
waktu 45,4 dt baginja. Tak la- 
ma sebelumnja itu.ia telah mgn 

tjapai- waktu. 48,2 dt-untuk lar? 
440 yaris, Sambil lalu ia djuga 

turut. mengambil bagian. dalam 
(lari 880 yards dan mentjatat 
| waktu 1.55.9 di dan ketjuali itu 

ia mendjadi djuara kedua dalam 

lontjat djauh dengan lontjatan 
7,08 m. 

  
Dalam suatu perlombaan di 

Los Angeles. Rafer Johnson jg 
masih muda itu telah dapat me- 

rebut 6 matjam kemenangan 

atas namanja, : jaitu : Tembing 

58,49. m, » peluru 14,09 m, tja- 

yards dgn waktu 14,9 dt, lontjat 

tinggi 183m dan lontjat djauh 

1,39 m. 
kalau Johnson . dianggap men- 
djadi salah satunja tjalon aari 

ketiga orang 
Amerika dlm 
bourne nanti. 

dasa-lomba di Mel 

Mengenai lari djarak pendek, 

orang2 Amerika itu, dapat kita 
katakan seperti sediakala, tak 
akan mendapat kerepotan... Jim 
Galliday telah dapat menjamai 
rekor-dunia 100 yards dengan 
waktu 9,3 dt jg dipegang -oleh 
bangsanja setanah “air Patton 

Pada- waktu ini telah ada. 12 
orang- pelari djarak pendek, jg 
dapat mentjapai waktu 9,6 it 
dalam lari 100 yards. Untuk 
nomor tsb selandjutnja telah ter 
fjatat D. Blair 9,6- dt, Morrow 
2,3 dt, (dengan angin dari bela- 
kang), D. Dorsey 9,€ it, R. But- 
jer 9,6 :dt. D. Blair mempunjai 

ketjakapan istimewa djuga dlm 
sprint jg. agak pandjang. Dalam 
lari 200 yards “dalam lintasan 
jurus ia mentjatat waktu 20,8 dt. 
(Rekor - dunia. dipegang Mel 
Patton dengan waktu 20,2 dt.) 
dimana ia dapat mendahului pe- 
lari ulurg dim lari 400 m. Mash: 
burn itu hanja dengan susah 

pajah dengan selisih 0.1 dit sa- 
dja. Pada djarak 440 yards 
Mashburn mentjatat waktu 46,3 
at. Tetapi apakah .jg dikatakan 
bagi E. Southern, peladjar jang 
baru berumur 17 th, jg mentja- 
pai rekor untuk bagian junioren. 
220- yards dim 20,7 dt. dan lari 
gawang 120 yards dim 14,2 it? 
"Dalam lari gawang 110 m ha- 
aja Charkle Pratt sadjalah jang 
dapat mentjapai waktu. dibawah 
14 dt, jaitu 13,9 dt. 

Boleh dikatakan aneh. sekali 
| bahwa dalam tahun? “jang ter- 
lachir ini tak ada pelontjat2 

| djaah tingkat besar jang mun- 

rangkap tiga dalam Olympiade 
tahun 1936, masih selalu men- 
djadi pemegang rekor dunia de- 
ngan lontjatannja 8,18 m. Apa- 
kah Monte Upshaw barangkali 
seorang jang akan mendjadi bin- 

|tang baru ? Peladjar jang baru 

berumur 19 tahun ini, belum la- 

ma telah dapat melontjat 7.72 
m., bingga ia dapat memperbai- 
ki rekor'bagi junioren jang dipe- 
gang oleh'Owens dengan lontja- 
tan 1,60 m. 

P orang. Franklin Bud Held ma- 

Dalam lempar peluru telah 

ada 15 orang aflit jg mentjapai 

batas 17m. suatu djarak jang 

di Buropa hanja dapat ditjapai 

oleh Skobla, Grikala dan Roland. 

Bill Neiders adalah seorang pe- 

lempar jang mempunjai banjak 

harapan. Achir April jang baru 

lalu ja dapat melempar sedjauh 

17,29m, suatu kemadjuan jang 

menarik perhatian, kalau diban- 

dingkan dgn prestasinja setahun 

jg lalu, ialah 16, 08m. Untuk 

lempar tjakram, maka Fortune 

Gordien masih selalu merupa- 

kan kelas tersendiri, Lemparan- 

aja jang terbaik. sampai seka- 

rang ialah 55,14m. Pemegang 

djuara Olympiade, Sam Iness te- 

lah melempar 54,73m. Lima 

orang atlit lain telah melampaui 

batas 50m. 

Di universitit2 di Amerika itu 

lempar lembing tak banjak di- 

peladjari. Tahun ig lalu hanja 

tiga orang sadja jig melampaui 

70m. dgn lemparannja: seka- 

rang bertambah mendjadi lirna 

sih selalu mendjadi pelempar jg 

terbaik dgn lemparan jg mele- 

bihi batas 80m, jaitu 81,75: 

bahkan ia dapat memperbaiki 

rekornja-dunia jg sedjak 8 Agus 

tus th 1953 tertjatat atas nama- | 

nja dgn lemparan 80,41 m. 

Begitu djuga lontjat djangkit, 

adalah suatu nomor jg dinega- 

ra2 Amerika tak begitu popu- 

lair ! Jim Gamble adalah pelon- 

tjat-djangkit jg terbaik dengan 

lontjatan 15,21m. Dengan ini   
kram 44,27 m, lari gawang 120 

Tidak | mengherankan | 

jg akan mewakili | 

dan. orarg Australia Hoghan.- 

tjul Jagi. Jesee Owens  djuara 

kita hanja memberikan bebera- 

pa tjontoh sadja. Tak boleh di- 

lupakan tentunja, bahwa Ame- 

rika masih dapat membangga- 

kan atlit2nja seperti Lon Spur- 

rier jg berumur 23 th, djuara 

dunia lari 880 yards dan jang 

mempunjai banjak kemungkin- 

an pada djarak satu mil, jang 

kediuaraannja dipegang oleh 
| Wes Santee, jang dalam musim | 
: atletik ini djuga mengalami Ke- | 

| sukaran untuk lari djarak tsb 

| dibawah 4 menit. (Bahan dari: | 
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dan (glends). Alesan penjakit: 
tidak hantjur, sering marah2 

penjakit pikiran (zenuw) tida 

tanggung 10072 BERHASIL.   
Minjak pandjangkan rambut, 

Salp Wasir (ambeien) 

peresangenanane Pil Entjok Linu? 

| 

K3 

A
P
,
 

Agen ? : 

Toko JUNIOR, Dj. 
Zindabad House. 

Toko HAPPY Alun? 15   

LESTI 

KESEHATAN BADAN. 

VIRANOL 
VIRANOL TANGGUNG SEMBUHKAN : 

Segala matjam penjakit seperti : 

urat? seluruhnja, otak (brains 
Ini Pil menambah darah dan Semangat bekerdja. Baik Ne 
tuk orang jang bekerdja berat2, bekerdja dikantor dan jang 
suka sport, dan kasih kuat semua kelendjar2 disemua ba- 

kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, 

ring takut2, sakit pinggang, kurang makan dan semangat 
bekerdja ta' ada, untuk itu kita bikin : PIL VIRANOL jang 

Harga 1 botol Bp. 20,— 
Djuga ada sedia lain2- obat jang bag Aa 

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

2 gram Rp. 10,— dan 5 gram 
No Hair Powder, menghilangkan rambut ..... Ka 

Minjak Telinga, Kurang mendengar 

Salp Exceem untuk kudis, gatal, luka2 

Pil Diabetes (sakit gula) ..... UR anne taaa Oa Mena nasa saya 

Obat dikirim sesudah terima uang Mean kirim 1575. 
TABIB MAWN Tamblong 40 Telp. 4941, Bandung. 

Obat2 “bisa dapat beli disemua Toko Obat TIONGHOA 
diseluruh INDONESIA. 

Toko SOLO, Djl. Sosrowidjajan No. 5 — Jogjakarta. 
Toko Obat TEK AN TONG, Petjinan 81 — Jogjakarta. 
Toko Obat ENG NJAN HO, Patjimnan 75 — Jogjakarta. 
WARUNG MOELJO, DjL.: Judonegaran 179 — 
Toko Obat ENG TAY HO, Petjinan 58 — 

Maliohoro 93 — Jogjakarta. 
Nonongan No. 77 — Solo. 

Toko Obat HOK AN, Dji, Raya 114 — Magelang. 

Toko Obat TIIIAN SENG HOO, Patjinan 117, Magelang, 
Toko Obat ENG TAY HO. Pekodjan 101 — Semarang. 
Toko Obat NGO HOK TONG gang Pinggir 1 — 
Toko Obat SHANGHAI, Pasar Djohar 42 — Semarang, 
UNIVERSAL STARS, Bodjong.6.B — Semarang. 

  

HALAMAN 3 

ADENAJER MENDERITA 
RADANG PARU2 | 

Sedikit?2nja seminggu 
tak boleh bekerdja. 

Perdana menteri Djerman Ba- 

rat, Konrad Adenausr, jang de- 

wasa ini berusia 79 tahun, 'se- 

djak hari Djum'at jl. telah men- 

derita radang paru2  bronehial 

Gan iastidak boleh bekerdja se- 

Gikit2nja selama seminggu, de- 

mikinlah menurut buletin ke- 

sehatan dokternja. 

Dalam pada itu pembesar2 

Djerman Barat mengatakan 

bahwa keadaan kesehatan Ade- 

nauer tidaklah - menguatifkan, 
tapi anggota2 rumah tangga 

perdana menteri tsb.  menjata- 

kan bahwa ketika dokter2 me- 

ninggalkan rumah Adenauer 

maka mereka itu kelihatan sa- 

ngat ,ernstig”. — UP. 

Iran masuk pakt 
Irak - Turki 

Iran memberitahukan kepada 

Irak, bahwa :ia telah memutus- 

kan untuk ikut serta dalam 

perdjandjian pertahanan Irak — 

Turki jang ditanda tangani di 

Bagdad dalam bulan Pebruari 

jang lalu. Inggeris dan Pakistan 

sudah menjertai . perdjandjian 

pertahanan ini. 
Maksud tudjuan perdjandjian 

itu adalah menggabungkan ne- 

gara2 jang berkepentingan da- 
lam keamanan dan perdamaian 

di Timur Tengah. Perdjandjian 

ini adalah untuk 5 tahun. Ing- 

geris menjertainja dalam bulan 

April dan Pakistan dalam bu- 

Lian September. 

Seperti diketahui, Mesir sa- 

ngat menentang  perdjandjian 

Mae itu dan pernah me- 

atakan akan mengadjukan tun 

en supaja Iran dikelyarkan 
dari Lembaga Arab. — Rtr. 

CE 

Buah pinggang. Tn 

badan lekas tjape. makanan 

kepala pusing, muka putjet $ 
4 

bisa tidur, dalam tidur se- $ 

x 

Radium Viranol Tonic Pills. menambah darah ... Rp. 30,— $ 
Pil TSKITTEWB as cinsnnonsrekasnan aa Nan Lb $ 

| Minjak Istimewa ...oooo.oo AN PERDA IA kas Lana Dapat ». 10,— & 
| 38 PE VITAMIN Lecet nnenenetennb nenen nana 2 26 — YK 
| Pil Wanita untuk wanita tua .....o..oooooo.Wc.o.o. ». 30,— 
: Salp Tjantik, menghilangkan hitaman dimuka 

panu. kukul djerawat No. 1 Rp. 20—, No. 2 ,, 10— 

  

tahan rontok ...... 

25,— 

» 

Kudua. 
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INILAH . SATU - SATUNJA OBAT 
Bisa menolak rupa? penjakit jang mengganggu kesehatan dibadan, seperti satu mesin, 

bila terdapat kekurangan satu Perkakas, tidak bisa digunakan lagi, apa bila tidak di tian 

bah perkakas jang kurang. Begitu djuga antara lelaki dan wanita. Bila tergunggu kese- 
hatannja bisa menimbulkan rupa? penjakit. 

KADAR AVORICI OUS TABLET, 

Ta Ma rupa2 penjakit, seperti : 
suka lupa, pikiran selalu terganggu, lekas marah, lekas tjase, kurang tid k - 

| kan, orang wanita kain kotor tidak tjotjok, sakit pinggang, muka ' "putjat, Naa luna 

dan lain - lainnja OBAT KUAT RADAR AVORIOIOUS jang bisa menambah jang ada ku- 

Harga untuk Lelaki, A 

Wanita. B 

Pendapatan paling baru. 

Radar Avoricious Tablet 
Nana? rambut hitam TN patih 

1 aa 

  

kalung ini ..... 

rupanja aneh, Ini...... bukan rang didalam badan dan menolak penjakit, 

Lelga watak kepunjaanku...... ! 
senaoensegoarenakakanone 

senenenannananaen nan eanangaenasaa ga 

ZJANG BERHARGA. 

Obat kuat jang dinamakan : 

nier (gindjs/), djantung berdebar - debar, 
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| Bitjara orang dipinggir dja- 
Ian: 4 partai jang sekarang 

ada sudah tjukup : NU, JU |istana negara, Setelah mende- 
mi, PNI, PKI. : 
NU — djagat (tandagambar- 

| Delegasi panitya persiapan in 
'ternasional untuk Konp. maha- 

siswa, se Asia - Afrika kemarin 
menghadap Pres. Sukarno di- 

ngar pendjelasan2 delegasi dan 

diadakan tanja djawab, Presi- 

nja bola dunia). Djagat ditera- | (eh menjatakan sambutannja jg 
ngi oleh bulanbintang (Masju | angat dan bersedia membantu 
mi). Banteng  (PNI) mendjaga, 

keselamatan. Peluprif, (PKI) is: | siswa se Asia- Afrika tsb. 

Rupanja the Taka in the street 

| betul? sudah tjapik perang Par 
“RADIO 

Harga pasar betul? membi- 
: 

Djadi keturunan | harga tjuma 
| sebentar kita 

KAMIS 13 OKT. "55. 
JOGJAKARTA. 

06.30 Varia Senin Kamis, 13. 

45 Njanjian Kusbini, 14.10 Hi- 

dangan Siang, 17.00 Gending2 

untuk Kanak2: 1740 Suara 

Kata si mBah Ly Untung sn Omme Kolsoum: 18.06 Jazz Sim- 

dig, patek dan trachoom turun '” | rony: 1815 Untuk Keselamatan 
Ma CA enak mBah ! 

PEMOSOKAN SARBU- 
“ MIKSI BERACHIR 

Tea 18.30 Njanjian Tiong- 

hoa: 19.40 O.H. Rajuan Samo- Wa Berabe 

BERABE dra: 20.15 Bunga dalam imbau- 
an: 20.30 Siapa- Tahu? 21.15 

Mimbar Islam, 21.30 Puspara- 

gam, 22.10 Rajuan Tak Ber- 

sjair, 22.30 Petikan Sedjarah. 

12 Oktober 1955 aksi pemo- SURAKARTA. 
an rtama jang di gokan tingkat petaka “-ni- 
oleh kaum buruh Mi- | 319 Konser piano: 14.10 Ra- 

lakukan 
1 

njak kelapa anggauta SARBU 

MIKSI terhadap N 

briek 1 
No. 12 Jogjakarta - kelak Tn" Varia Djawa Tengah, 18.15 Pe-' 

achir. 5 5 

“Dalam waktu jang tidak la- 

V. Oliefa- 

06.10 Genderan oleh P.K.S.: 

juan siang oleh O.K. Irama Ma- 

sa: 17.00 Dunia anak, 17.30 Ru- 

angan pemuda pemudi, 18.05 

ngadjian Al @ur'an: 18.30 La- 

gu2 Melaju, 19.30 Imbauan ma- 
Men ena Nai kedua 

ma lagi aksi tingkat kedua | In. 1945 Mimbar Islam: 20.30 
jang lebih Iuas dan berat akan 

dilakukan sampai ada penjele- 

saian jang memuaskan. . 

5. 

KONPERENSI DINAS BIRO 

REKONSTRUKSI 

. NASIONAL Tn 

g 95 — 26 Oktober '5 

Mn ae Djakarta akan diadakan 

Konperensi Dinas Biro Rekon- 

struksi Nasional (BRN) seluruh 

ndonesia. 
113 

: Konperensi ini hanja dihadiri 

oleh semua Gubernur atau Wa- 

kil-nja dari seluruh Indonesia, 

termasuk Kepala atau Wakil 

Kepala Daerah Istimewa Jogja 

karta dan Wali Kota Djakarta 

Raya atau wakilnja, serta se- 

mua Kepala Bagian Rekonstruk 

si tingkat Propinsi. : 

Sebagai mas'alah2 pokok jg 

akan dibitjarakan. dalam Kon- 

perensi ini ialah antara lain, me 

nindjau hasil2 penjaluran bekas 

pedjuang dan usaha2 Rekon- 

struksi Nasional, usul2 | saran 

menudju -penjelesaian 'bekas pe 

djuang menurut Peraturan Pe- 

merintah No... 16/1954 dalam 

waktu jang pendek. 

Perkara Djody 
(Sambungan hal. 2). 

Bingkisan penjiar: 21.15 Keto- 

prak oleh Karawitan Studio. 

: SEMARANG. 

(Siaran AP. dj. 18.15 — 19.00). 

06.30 Suara Kentjan, 13.15 

Hidangan beberapa Orkes, 14. 

an Suara Kanak2: 17.30 Ruang 

Sastra: 1815 Hidangan Corps 

Musik R.I. 14 Salatiga, 19.15 

Tindjauan Mingguan Ekonomi, 

19.30 Mendjelang Malam, 20.30 

Rajuan Malam, 21.00 Mimbar 

Islam: 21.15 Santiswaran dise- 

ling Motjopat. 

sk 

  
DJUMAT 14 OKT. 1955. 

JOGJAKARTA. 

07.30 Sam Saimun dgn Irama 

Trio: 12.00 Chotbah “dan Sholat 

Djum'at, 13.10 Ruangan Wani- 

ta: 1410 Hiburan Siang oleh 

ORJ: 17.00 Taman Nasjiatul 

Aisjiah: 18.15 Dunia Olah Raga: 

18.30 Peladjaran Njanji, 19.15 

Tindjauan Tanah Airs 19.40 

Hammond Organ Dharnoto: 20. 
15 Krontjong Baru & (Stambul: | 

21.10 Uraian Pan. Pem. Umum: | 

21.20 Obrola Pak Besut, 21.30 

Ujon2 Monosuko 

SURAKARTA. 

06.15 Pengadjian Al @ur'an, 

12.15 Chotbah dan sembahjang: 
Menurut saksi Sudarmadji, se 

sudah Bong Kim Tjhong dita- 

han, datangiah Notopuro kepa- 

danja untuk minta supaja Bong 

dibebaskan, jang didjawabnja, 

14.10 Rajuan siang, 17.00 Kara- 
witan dwi raras: 18.05 Varia 
Djawa Tengah, 18.15 Kridoraga 
dalam minggu ini: 18.30 Lagu2 
Sumatera: 19.30 Irama Indo”: 

Dea bidak mung urus Sia: 20.30 Sekitar Pulau Maluku 
menga! Naa Teerasi Pi 21.15 Sandiwara Radio, 22.15 

dengan Lisa pie 2 Irama Krontjong oleh ROS. 
sat | 1 

Djuga ketika menerima &e- 

sakan dari Kepala Muda II Dja- 

watan Imigrasi Pusat, Supadi, 

supaja Bong Kim Tjhong dibe- 

baskan, saksi Sudarmadji tetap 

pada pendiriannja, mengingat 

perpandjangan waktu terachir 

bagi visum Bong Kim Tjhong 

sudah lewat waktunja. 
Ketika ditanja oleh ketua si- 

dang, bagaimana pendapatnja, 

ketika ternjata Bong Kim 

Tjhong toch dibebaskan oleh 

Kepala Asrama Imigrasi di Tg. 

Priok, saksi mendjawab, bahwa 

ia mengerti sulitnja kedudukan 

kepala Asrama itu, karena ia 

sebagai kepalanja langsung me- 

nolak pembebasan, sedang ke- 

tua Muda II Djawatan Imigrasi, 

Supadi, mendesaknja dengan 

alasan sudah ada idjin dari Men | 

teri untuk memperpandjang v- 

sum Bong Kim Tjhong dua bu- 

lan lagi. 
: Par Saksi Supadi. 

, Saksi Supadi, Kepala Muda II 

Djaw.Imigrasi Pusat, pada .po- 

koknja diminta keterangan2nja 
tentang tjara2 perpandjangan 

visum dan tentang dibebaskan- 

nja Bong Kim Tjhong dari ta- 

hanan. Supadi mengakui, bahwa 

sebelumnja ia membitjarakan 

dengan Sudarmadji dan kemu- 

dian memerintahkan langsung 
kepada Kepala Asrama Imigrasi 

untuk membebaskan Bong Kim 
Tjhong, karena sudah ada per- 

setuijuan Menteri Kehakiman | 

untuk memperpandjang visum 

Bong Kim Tjhong dua bulan lagi. 

Saksi djuga menerangkan, 

bahwa ketika mengetahui visum 

Bong akan diperpandjang dua | 

bulan lagi, ia menanjakan ke- 

pada Menteri dan menerangkan- | 
nja, bahwa sebenarnja perpan- 

djangan terachir 1 bulan adalah 

' » untuk penghabisan kali: Menteri 
mendjawab dengan kata2 ,,Sab- 
do Pandifto Ratu” jang diartikan 

dalam bahasa Indonesia sbb: 
Apa jang sudah diutjapkan tak 

dapat ditarik kembali. 

bahwa sebagai pegawai, ia me- 
rasa harus melaksanakan kepu- 

tusan2 Menteri, dan tersangka 
Mr Djody pada achir sidang me 
nerangkan, bahwa ia tidak ingat 
lagi apakah ia pernah mengu- 
tjapkan ,,Sabdo Pandito Ratu” 
seperti diterangkan diatas dan 
mengenai keterangan saksi2 la- 
innja, Mr Djody menjatakan ti- 

—. dak mengetahuinja. — Ant. 

lesuh dan lem 

| 

“Saksi Supadi menjatakan, 

AA AAA AAN AAA 

IM Tablet luar biasa p Mulom.makan 2 bidyi Untuk pekerdja bengkel 

besuk pagi pulih segar sopir taksi bun 

ah. sehat gagah dan kuat. selotun dan tu 

SEMARANG. 
(Siaran A.P. dj. 18.15 — 19.00) 

06.30 Pengadjian dan Tafsir 

Al @Gur'an: 12.00 Chotbah & 
Sembahjang Djum'at, 13.15 

Warna - Warni Siang, 17.00 Pe- 

ladjaran Beksan, 18.15 Dari & 
Untuk Afizg. A.P,, 19.30 Ruang 
Wanita, 20.30 Irama. Indonesia 
Populer: 21.00 Rudjak Uleg Se 

marangan: 21.15 Petilan. 

pe 
(Perobahan? bisa terdjadi). 

  

  

Black Hair 

mudan dipakai. 

    
menghilangkan tjapek 

MA AAA AA AAA AAA MA 

'guna melaksanakan konp maha-. 

       
   

mx PORTER. HALL 
JAMES SEAY 

WELAM COTTREL 
wa 

SENBEREN Ina detil e 

PULAU EMAS : Sumber perse- 
lisihan, 

SEORANG WANITA jang ber- 
. djuta - djuta harganja. 
  

10 Krontjong Aseli, 17.00 Padu- |       

  
Lebih tjepat dari Suara 

Dalam '/, djam 
Rambut putih mendjadi hitam. 

TJAP POTRET BINTANG EMPAT. 

Kalau tidak hitam uwang dikembalikan. 

Sudah mendapat ratusan SURAT PUDJIAN. 
Buktikan sendiri, Tidak perlu tjampur air dll. 

2. Harga Rp. 25,— Tambah ongkos kirim 1575. 

Bisa dapat beli di rumah? Obat diseluruh Indonesia » 
Agen? : bisa lihat teks dari Amirosol & Amiro 

Pomade. 

PUSAT PENDJUALAN : 

AMIRODIN 
Depan Kusumojudan 95A 

00000666 LLLLLOLLLLLLL LOLA ALLLLLA 

SSSSSSSESSESSSSSSSSST AH 
Kesempatan melamar sebagai 

TYEra TE 
hanja sarupai tgl: 15-X-1955 

Keterangan di Kantor : 

JAJASAN DJASA 
TERUNA PUSAT 

Rekl. / Penamp. Bekas-Pedjuang 

Peladjar 

Djl. Tukangan : 80 Jogjakarta, 

Telp. 995. 

MAAN MA LA 

KABAR PENTING 
Tarief Keriting Rambut 
turun banjak : 

Rp. 30,- Rp. 35,- 
Lekas2 tjoba. Kerdjanja tang- 

gung baik. Tentu menjenangkan 

para langganan. 

Kapsalon ,.KO" 
(Toko FEN). 

Tugu kidul 125 — Jogja. 
AAA NA 

GEESSSSSASSASGSSSSSSIL 

PERNJATAAN 
Kami murid S.M.U.P. ,,Pantja 

Sila” (Gesikan) di Bantul, ber- 
gembira. dan berterimakasih di- 

serahkannja Sekolahan tsb. ke- 
bada. Badan Hukum Muhamma- 
dijah, semoga lekas beres dan 
teratur. 

Kami murid 
SEKOLAH tersebut. 

  

  

! Kasmir Pomade Super 
1 5 1 
| Guality. ! 

/ / 
' Menghitamkan rambut putih ta- / 

/ han runtuk dan kuatkan akar2 ' 

! rambut. Gunakanlah  selama- ! 

! nja Kasmir Pomade supaja ram- , 

, but putih djadi hitam perlahan2 j 

, dan tidak merusakkan pakaian j 

' tidak luntur. / 

t 2 / 
! : Harga 1 botol Rp. 30,—. ! 

/ 'Obat2 dapat dikirim sesudah menerima uang dengan pos !/ 

! tambah ongkos kirim 1546. ( 
! Tabib MAWN, Tamblong 40, , 

j Telp. 4941  — Bandung. j 

1 

Dream Oil 

  

PA AAA RA Mn an AA AN YAN BNN IE NN LL EYE IN 

  

  

BEGITULAH MELIHAT! — 

Satu kawin, Sekeluarga kawin sekaligus. 
Kisah Pertjintaan jang sangat lutju! Antara 7 Pemuda 

ganteng?, dengan 7 perawan manis -manis. 

(7 TH. keatas. aa 

PREMIER BE, 

Djam: 

SEVEN BRIDES 
for | 

.SEVEN BROTHERS " 
4 £ Jane POWELL  — Howard KBEL. ” 'Y 

TUDJUH SAUDARA. 
UNTUK : 9 

TUDJUH PENGANTEN 

BEGITU  TJINTA ! 

Teks INDONESIA. 
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VOORVERE. | Ps. tempat djam : 11 si d. 12 SIANG. 

SEELSSESSSESSSSSSS SSESSGIGGIL SESGGGSSGGGS 

    
PERHATIKANLAH ! 

RADIO MATJAM2 MERK dengan HARGA LAMA: 

Grundig, Wega Samba, Kreft, Blaupunkt dil. Djuga sedia 

LT @ 

SEGERA AKAN TERIMA: 

Radio Philips dengan Harga Baru. 
Type 326 U (Kefjil) dulu Rp. 625,- Kini Rp. 1.400,- 

326 Blatterii) ». -. '625- uu $ 1.400,- 

“ " 3 | 50,- " “ 4.900,- 

MASIH ADA PERSEDIAAN : 

Radio AC/ DO. 

PATJINAN 7-T ELP. 750 JOGJA 
3   

      G
G
 

    MENGUTJAPKAN BANJAK TERIMA KASIH. 

Kepada Bapak? | Ibu? | saudara? | teman? sekalian jang telah 

menjumbangkan bantuan moreel maupun materieel pada 

waktu perkawinan anak kami: 

Rr. F.J. Sumarsih P. 
dengan 

R.M. Sutojo S. 
pada tgi. 9 Oktober 1955 di Tugu Kulon 97, Jogjakarta 

dengan keadaan selamat. Pun pula harap mema'afkan segala 

kekurang - kurangannja. 
Hormat kami : 

R. PRINGGOWIDJOJO). 

G
G
 

2 Xx 4 »
   

  

  

di Semarang : 

di Magelang : 

di Sukabumi : 

Penerimaan pengikut terbatas. 

King-s B.A. 

PENGUMUMAN S.G.I.B. No. 10. 

KURSUS INGGERIS 
Kursus2 tertulis jang diselenggarakan oleh Serekat Guru2 
Inggeris Beridjazah menudju Udjian2 “Pitman, Cambridge 

dan AGTE jang nilainja telah diketahui umum dan dapat 

diikuti oleh siapa sadja jang berbahasa Indonesia dari ting- 

katan permulaan atau landjutan dibawah pengawasan #8u- 

ru2 jang beridjazah penuh. Kursus2 kami : Preparatory 

Course E1, Continuation Course E2 Correspondence Course 

E3, Cramming Course C3X, atau jang dipertjepat : EIX, | 

E2X dan E8X. Kirimlah 75'sen (meterai) untuk keterang- 

an2 lengkap kepada S.G.I.B. — Kotakpos 217 Bandung. 

Mereka jang ingin mengikuti kursus lisan dapat berhu- 

bungan dengan pusat2 pendididikan jang bekerdja sama de- 

ngan kami jaitu 

Seteran Dalam 17 dan Gg. Warung 70, djam 

16.90 - 17.00 tiap hari bekerdja. 

Djambon Wed 421, djam 8.00 - 12.00. 

S. R. Diponegoro III Meteseh 12.00 - 16.00 

tiap hari. 5 

Gg. Kebon Kelapa 9 tiap hari. 

173-10 
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OBAT MATA 

  

   

     
   

Toko ,,PAKISTAN” 
SARONOMARGONO 
ENG TAY HO 
T. O. ENG NJAN HO 
Toko Obat KARUHUN 
Toko Obat TEK AN TONG Petjinan 81, Jogjakarta. 

ENG TAY HOO 
Toko Obat ENG TJE HOO Djl. Nanking 17, Madiun. 

Toko Obat PO NING TONG Djl. Pemotongan 9, Salatiga. 

UNIVERSAL STORES 
Toko Obat JUNON       

SUDAH DAPAT RATUSAN SURAT PUDJIAN 

'Obat AMIROSOL 
UNTUK WANITA & LAKI2. 

Amirosol artinja soal kekajaan, 

Bukan kekajaan Harta, tetapi kekajaan kesehatan badan, 
itulah lebih berharga. : 

Kalau hilang satu tenaga, bisa timbulkan rupa2 penjakit, se- 

perti sakit nier, hati berdebar, kurang darah, lekas tjape, ku- 

rang napsu makan, lekas marah dan lain2. - 

Bila makan obat AMIROSOL bisa mentjegah segala penja- 

AMIROSOL bagi orang jang hamil dilarang makan. 

AMIROSOL 
AMIRODOL Wanita jang sakit keputihan ......... 20 — 

TJATJAP RAMBUT PANDJANG DAN GEMUK ,, 15,— 

TRANGBULAN, hilangkan djerawat dan bersih 

NN San Dea Rp. 25,— 
sn... 

IMPOTENT TABLETS 
muka kembali tjantik ....... essen 2 

menghindarkan keketjewaan «ee 2. 80,— 
SALE AMBELEN (babaons ina (reny ter tangan sasaran ».. 50,— 

Pa en DEA Sana anto ea mhenk ak Ulin Pak Up 

BATU APE, Wetan kek oike Sina enak Oa 
HILANGKAN RAMBUT sasa etetesete ee eena nana no 

KRITINGKAN RAMBUT Li... sagestssteeaenaataaaa ni 20 

SAKIT BATUK (AMIRO SIRUP) mio 1 2, 

Ongkos kirim tambah 15 pCt. 

TERBIKIN OLEH. 

TABIB  AMIRODIN 
Kusumojudan 95 — SOLO. 

ZONDER OPERATIE : 

Tanggung bisa bikin baik. Sakit Ambeien (wasir). Kalau 

minta baik dengan garansi, boleh datang di Kami punja 

rumah, ongkos2 boleh berdarai. 

Tugu Kulon 46 B, Jogjakarta. 
Ngupasan 12, Jogjakarta. 

Petjinan 58, Jogjakarta. 
Patjinan 175, Jogjakarta. 
Jogjakarta. 

Petjinan, Magelang. 

Pekodjan 101, Semarang. 

Bodjong 6 B, Semarang. 
Timuran, Solo. 

  

    
  

SNN Wa Tah “Wa Ta “DM “Ma 9 “Mp “Mp “Mah “Wp RM 

  

MA AAA AA AAA TA 

| Guna para pekerdja kantor Untuk para olah raga 
banjak duduk sakit pinggang jang ingin tetap djuara 

| latih pajah pegal linu Urat kawat tulang besi 

An AR TA EA AA TI Sa MA Ma TA TA TA TA TI TA AA LA TA MA SA TA MAP g Ana AA TA TA TT TA TA AA TT TA TA TT AA TA TA AT aa TALI Te ML AL LL . SMA AA, 

AR HASAN AA MERASA AHA AA AR TN MN NN LAN AN SA AA TA SA AA SA MA AA MAA 

  us aus ban ja ol Mi gu 

YTUN | MAHASISWA A-A MENG i ————— Ja sn ka : 
. HADAP PRESIDEN RA dan SOBOHARSONO MULAI MALAM INI. 

TA TAN Oa NUN 
TERKENAL, PENUH DENGAN 

in 

Om PApKaSH (sADUuT 
NG LUrJU DARI .LAILA MAJNU) | 
ASHOK KOMAR DAN BANJAK 
SE MNGLAN2 LA 

  

    

GLS BGGSSSTGGGSSST YSS SSS SGG SESESSGS SA 

Diminta dengan segera 

seorang untuk ADMINISTRATIE dengan idjazah : 

Boekhouding A dari Bond. 
Para pelamar harap datang pada alamat tersebut dibawah 

dengan membawa idjazah2 d.n surat2 keterangan lainnja, 

antara djam : 8.00 - 12.00. 

JAJASAN PEKAN PETANI Xx 
174-10 Malioboro 85 — Jogjakarta. y 

SLSESLSLLSELLLSSSSTESSSLSSSSTSSTASTGATSSGS 

HELLO GOS GGS, 

Sedjarah Perekonomian 
Sedunia 

Oleh : Suroyo Warsid. 

2 Pee Ia BL Rp. 17,50 

& TIOPEG (Aan pasa Unlua 15 Jo 2 

» 2 
X 

» 4 

2 Toko Buku ,,K. R.” $ 
» $ 
5 Tugu Kidul 42 — Jogjakarta. X 

SESSLSSLSSSSESSSSSASSSSSSSSEESESSSSSSSLSSSLSGS 

SASAK 
S3 $ 5 5 A,

 

SGESSSSSSSSSSSSSSSGSSSSSSESSSSSSH 

.. 129 

,Surat Pudjian 
Kami M. Marto. ,,Perusahaan Tahu” Kp. Sonet no. 238 

Semarang. Kami telah lama menderita sakit kepala berasa 

panas & pusing. Tiap2 hari ingin marah2 dan tida suka ma- 
kan. Kami sudah ichtiar obat beberapa matjam obat jang 
telah kami pake, tapi sia2 sadja. : 

Pada suatu hari Kamis ditolong oleh Sdr: Kaspan di- 
kasih dua botol obat ,,Amiross1” jang dibikin oleh, Tabib 
AMIRODIN, Kusumojudan 95 A Solo. Sesudah kami makan 
itu ea Pe kami sembuh sama sekali. 

emudian kami mentbilang terima kasih 
Tabib AMIRODIN. : Pa 

Hormat kami 

M. MARTO. 
“Perusahaan Tahu”. 

Kp. Soned No. 236 Semarang. 

PLASA KS 5 S3 S3 S SSEGSSSGGGGSESCGSSSSSSSSSSSSSS SS SSS 

SELLER EL SLELL 
BUKTIKANLAH SENDIK:  KEMUSTADJABANNJA. 

  

Satu?nja obat kuat untuk kelemahan otak, urat2 sjaraf, 
djantung dan buah pinggang Paling mandjur untuk lemah 
perut, makanan tida hantjur betul, perut kembung, masuk 
angin, djantung berdebar, kaki- tangan dingin, kesemutan, 

sakit pinggang, kentjing manis, badan suka sakit2, tjapai, 
lemas, pendek napas, pusing, suka marah2 djengkel hati dan 
kusut pikiran, suka lupa, kekuatan penghafal kurang, ku- 
rang semangat kerdja dan lain sebagainja. 
Harga per d00S woo. Se En ak Rp.. 20,— 

: POTENSOL 
Untuk lelaki jang merasa lesr (keterangan lebih djelas 
dalam doos atau boleh minta dari pendjual). 
Te Ta 1. Sikenyanan ena Naun neha tana katana nana akan dana Rp. 30,— 

utk wanita ji i 1 Tia 
PERENOE Maa TN Lamar Sasa La 25 APHRODIN Uber senrahunenanansansagasanonaa ” , 

unnevann annnasanan dana ansenaanana Penta Kama kO, 

DC CREA 
Tanggung menghilangkan tan- 
da? hitam, djerawat, kukul dan 

panu. Beri tjahaja dan. membi- 

kin tjantik paras mukanja. 
Per doos ...... Rp. 15, — 

NO-HAIR CREAM, 
Tjepat menghilangkan rambut 
dan tida berbahaja dan gampang 
dipake ia 

Per doos ......... Rp. 10,-— 

ATOM HAIRDYE. 
Untuk menghilangkan rambut 

putih. Tanggung tida LUNTUR 

dan kwaliteitnja istimewa. 

Per doos Rp. 10—3: Rp. 15,—, 
Rp. 25,—. 

  

DC POMADE 
Untuk menghitamkan rambut 
putih. Bukan haarverf tapi ha- 
nja POMADE biasa & Rp. 30,—. 

GONOCIDAL membersihkan sa- 
luran kentjing, membasmikan 
kutu-kutu penjakit Rp. 25,—, 

Dapat dibeli ditiap Toko Obat 
TIONGHOA dimana - mana. 

DC ,,PHARMA" Ltd. 
Djl. Ternate No. 12 Bandung. 
Djl. Pintu Air No. 24 Djakarta. 

  

. Agen2 di Djawa Tengah : 

Toko Pakistan Tugu Kulon 46B: Toko obat Tek An Tong, 

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 Peko- 
djang Semarang. 
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Film INDIA: 

Teks INDONESIA. 

17 TH. keatas 

  

  

'SAPTU — 
MINGGU. 

MATINEE djam 10. 
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BARU TERIMA : 

BATU RADIO 
aga 

dengan harga baru 

Psh. Tn. ,DEWI SRIP 
Pedan — Klaten." 

SEL EL LEE EN 

S.G.K.P., Pius X 
MAGELANG 6 

masih menerima murid jang 
beridjazah. : 

l. S.K.P.N. lulus '53/54 dan 
55 bag. G. : 

2. S.M.P.N. bag. A.B.C. lulus 
54 atau '55. t Sg 

Uang sekolah Rp. 50.-—- 
Uang asrama Rp. 115-— 

  

KEHILANGAN. 
Pada tgl. 20/9-55 didalam kereta 
api Jogja — Djakarta : 

1 Tas kulit 

pakaian dan surat2 penting 
Jarg menemukan harap serah- 

kan pada : 

WONG SIAN LOEK. 
Beskalan No. 2 — Jogja. 

Akan diberi hadiah. 
  

  

  

Falling hair inevitably leads 
to BALDNESS if not checked 
in time Use ABC-TEN. It 
contains all the vital elements 

essential to healthy growth .of 
hair and stimulates the dormant 

hairroots into a vigorous, gro- 
wing activity. ABC-TEN stops 
falling hair, eradicates dandruff 

and grows new and healthy 
hair, even on bald- patehes 

"Rp. 50,— p. bottle. 

ABC-9 Obat buat hilangkan 
gatel2 ketumbeh. diba- 
gian kepala dan bikin 
kuat rambut ka 

Harga Rp. 25. 

ABC-8 FACE LOTION untuk 
hilangkan dona?2, ku- 

ning?, panu? djerawat, 
kukul, item?" dimuka 

dan bikin tambah tjan 
tik. — : 
Harga Rp. 35.— 

|ABC-7 Obat GEMBIRA PIL 
untuk makan. 

Harga Rp. 10. 

ABC-6 Bikin gemuk badan 
dan kuat. : 

Harga Rp. 25,— 

ABC -5 untuk sakit Pinggang, 

bikin bersih nier, 
Harga Rp 155 

"& 

ABC-4 B.U.T. Puder, Hilang- 
kan Djerawat, kukul, 
item?, dan panu?” 
Harga Rp: 25228 

ABC-38 GONOSAN EXTRAET, 
untuk sakit disaluran 
kentjing. «1 , 
Harga Rp: 25... 

ABC-2 ASTHMA BENGEK 
Harga Rp. 20— 

ABC-1 Spesial untuk Wanita 
supaja dapat turunan, 
bulanan tidak accoord 
atau tidak dapat bulan 
Harga Rp. 75,— 

Ongkos kirim 15 Ws“ R 
World Famous Prof. Tabib     FACHRUDIN . 

Djl. Topekong No. 2 — 
Phone 2939 (KB 

MEDAN “ai 

  

MN ARK 

Harga'1 pak 75 sen - Poor pendidal , 

terdjual diwarung? int Tok Pa 

ditoko? dan dimana”. dl ALAN Kam OM 

RM 
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