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Sidang mendapat perhatian 
besar dari pihak organisasi2 pe- 

anggota petugas PPS dan TPS. 
P3 dari instansi2 sipil, mili- 

sr, Nampak hadir Kepala Dja- 
atan Pertanian Rakjat KRT 

Taniprodjo, Wedono Prodjodar- 
mono dari PP Kabupaten Gu- 

unung Kidul Letnan II 
AL. . #5 
& Saksi jang didengar. 

4 pemeriksaan ini telah 

   

  

      

“Hak pilih & hak dipilih ditjabut 
4 Oleh ! Wartawan ..K.R. sendiri). 

' SIDANG PENGADILAN NEGERI DI WONOSARI (&.K.) 
YARIN JANG DIPIMPIN OLEH HAKIM S. WIRJATMO 

KSA SARDJIMAN TELAH MEMERIKSA PERKARA 

# HAKNJA SEBAGAI PEMILIH DAN DIPILIH DITJA- 

UTAN SUARA TANGGAL 29 OCTOBER JANG LA- 
AH MELANGGAR UNDANG? NO. 7 PEMILIHAN 
FASAL 123, JAITU MEMBERIKAN SUARA LEBIH 

SATU KALI SEBAGAI PETUGAS JANG MENERIMA 
1 DAN DIPERGUNAKAN UNTUK MENTJOBLOS 

LAH SATU TPS DAN MENTJOBLOS LAGI DI TPS LAIN 
GAN KARTU PEMBERI TAHUAN, 

“ 

  

KETJAMATAN WONOSARI 
3 BULAN PENDJARA SrF- 

DIPERSALAHKAN DALAM 

didengar keterangan 5 orang sak 

si, Giantaranja sdr. Sastrosukar- 

to, Ketua TPS Kalurahan Ke- 
rek, ditempat itu Sumantri mem | 
perikan suaranja jang pertama, | 
sdr. Siswosubroto Jan Martoru- 
5ilo masing2 Ketua dan anggota 
TPS Kalurahan Wonosari, disa- 

na terdakwa memberikan suara- 
nia jang kedua. Lebih djauh sak 
si sdr. Hardjosuwirjo anggota 
PPS jang bersangkutan dan Ha- 

disiswojo anggota Staf PDM se- | 
bagai petugas keamanan. Dalam 

     

Bekasi mei 

Purwokerto 

2. INERAMAH PII 
3 'i Peladjar Islam Indonesia 

ib. Purwokerto didapat kabar, 
Oktober 1955 di Pur. 

o diadakan tjeramah ten: 

ja. Para pembitjaranj 
tangkan dari Djakarta al. 

Kor. Pa 

NABI" | 

  
. Di Baiai Muslimin Purwokerto 
yaru2 ini telah dilangsungkan 
rapat Panitya Maulud Nabi jg. 
diselenggarakan oleh PII. 

| Rapat dihadiri djuga oleh 
Kepala PGA dan Kepala SMP 
Muhammadijah Purwokerto. | 
Untuk meriahkan peringatan 
hari Maulud Nabi jang djatuh 
pada tgi. 2829 Oktober nanti 
akan diadakan pertandirgan2, 
malam kesenian dll. Sementara ' 
itu Panitya hendak mengundang 
2 orang dari PB — PII Jogja 
guna menjaksikan perajaan hari 
peringatan Maulud Nabi di Pur 
wokerto. — Kor. Pan 

Panjumas. 
Rp. 5000,— UNTUK DES 

— SIKUMPUL 
| Pada tgl. 12-10 1955 Residen 

Banjumas Judodibroto, diiringi 

oleh beberapa Kepala Djawatan 
niveau Kabupaten Bandjarnega- 

ra, telah menjerahkan uang ha- 

diah sebesar Rp. 5000,— kepada 
desa Sikumpul Katjamatan Kali 
bening, sebagai desa nomor 1 
dalam daerah Kabupaten Ban- 
djarnegara. : 

Ketjuali uang Rp. 5000,— dise 
'rahkan pula idjazah desa nomer 
1, jaitu dengan nilai 6!1j14 se- 

dang desa nomer dua dan lain- 
nja mendapatkan nilai jang ku- 
rang dari sekian. . 

Bojolali 
HASIL UDJIAN KURSUS- 

KADER MASJARAKAT 
BAG. A 

Baru? ini oleh Panitya Pen 

didikan Masjarakat Ketj. Simo 
Kab. Bojolali telah diadakan 
udjian bagi pengikut2 Kursus | 
Kader Masjarakat Bag. A di 
'Ketj. tsb. Djumlah murid se- 
inua ada 23 orang, sedang jang 
mengikuti “udjian  hanja 17 
orang. Dari djumlah ' 17 orang 
pengikut udjian ini jang dapat 
lulus ada 15 orang. 

Bahan2 jang diudjikan ialah | 
Budipekerti, Ekonomi, Sedjarah, 
'Susunan Pemerintahan, Bahasa | ?" Su n emerin an, Ba sa | Katakan sbb. : 

Kabupaten Simelungun : Dju- Indonesia, Kesehatan dan Vak 
Praktis. Te 

HAMA ARTONA ME- 
Co... RADJALELA 

Oleh Djawatan Pertanian Rak 
jar Kab. Bojolali kini sedang di- 
'adakan pemberantasan hama 

Artova jang telah meradjalela 

"didesa Gondangsari Ketj. An- 
“dong Kab. Bojolali, Djumlah po 
-hon kelapa jang telah diserang 

   

ada, & 80 batang. Dengan adanja 
aberantasan hama tsb. diha- 

Wilajah DJATENG 

per£ Islam ' Daerah Surakarta, S 
Per eaUNAA KARNA aya TO JT Talak” 

Sarakarta 
KEPALA PERINDUSTRIAN 

SOLO ,,DIAMBIL". 
Berita terlambat diperoleh 

dari kalangan jang sangat me- 
ngetahui menjatakan bahwa Ke- 
pala - Djawatan Perindustrian 

pada 
: “diatnbil” | 

oleh jang berwadjib pada ajam 
24.690. tengah malam. 
Diduga soal penangkapannja 

it tidak sadja berhubungan erat 
dengan peristiwa Abdullah (Ke 

   

tua Koperasi Batik ,,Batari” jg | 
ditangkap bulan Agustus jang 

lalu mengenai ketjurangan? dim 

pembagian cambrics), akan te- 
tapi djuga mengenai soal2 lam 
jang bersangkutan dengan tu- 
gas2 perindustrian. 
“Dalam hubungan itu perlu di- 

tjatat keputusan sidang DPRDS 

Kotabesar Surakarta pada achir 

bulan September jl., jang me- 

njetudjui usul Suwarjo dkk., 
supaja Pemerintah Propinsi Dja 

wa Tengah menjerahkan tugas 
Perindustrian pada .autonoom , 
sehingga kabar mengenai ditang 

kapnja Kepala Djawatan Per- 

industrian daerah: Surakarta tsb 
'bukar merupakan berita jang 

mengedjutkan bagi masjarakat 

kota Solo. — (Kor.). 

2. ULANG tahun ke IV SMA. 
Siswa akan diperingati dan “di- 

rajakan dengan pelbagai pertun- 

djukan  digedung “ Wajang -   
Orang Sriwedari pada tgl. 23 

10 dimulai djam 18.30 — (Kor). 

Landjutan hasil2 resmi semen- 

tara ini akan tiap hari diumum- 

kan olen Panitia Pemilihan Su- 

matera' Utara untuk hari2 jad. 

| Menurut keterangan Udin 

Sjamsudin, djurubitjara Panitia 

Pemilihan Sumatera Utara, ha- 

sil2 resmi sebenarnja baru akan 

diperoleh apabila oleh PP Suma- 

tera Utara telah diadakan pe. 

meriksaan2 tentang  laporan2 

dari pemungutan suara jang Ki- 

| 3i boleh dikatakan telah masuk 

“emuanja dari ketjamatan2 di 

“Simaters Utara terketjuali dari 

| Nias dan Atjeh. 

Berkenaan dengan hasil2 res- 
'mi sementara jang diumumkan 
oleh PP Sumatera Utara itu, di- 

mlah pemilih jang memberikan 
suaranja ialah 208.057. Dari 
djumlah ini diantaranja | PNI 
"memperoleh 54.807 suara, Mas- 
jumi 37.222, Parkindo 35.856, 
PKI 34.739, Partai Buruh 5.315, 
Katolik 3.175, PSI 3.172, N. U. 
1.673, Murba .1.042, Gerakan 

| Pembela Pantjasila 936, PSII 
916, PRN "780. Selainnja diba- 
wah 150 suara. 

Pulo Rakjat : Djumlah pemi- 
lih jang memberikan suaranja   n, pohon2 "kelapa disekitar 

tsb. dapat diselamatkan. 
        

    

    
Masjumi 1.385, PSIT 489, Par- 

9.304. PKI 4.319, "PNI 2.363, 

  

Su manik 2 

pemeriksaan itu terdakwa Su- 

mantri tetap pada pendiriannja, 

bahwa niatnja mentjoblos dua 

kali itu, hanja untuk mengon- 

trol sampai dimana ketertiban 
petugas TPS dalam pemungutan 

suara. Dikatakannja, bahwa mak | 

sud jang utama dari perbuatan- 

nja itu jalah untuk mentjegah ' 

nentjoblosan 2 kali atau ketjura 
ngan. Dan, katanja, djika usaha 
ria itu berhasil, maka dalam 
menghadapi pemungutan suara 
unuk konstituante jang akan 
datang nanti, ketjurangan bisa 
Gitjegah. : 

Alasan ta' bisa 
diterima. 

Menurut keterangan selandjut 

nja hasil pentjoblosannja itu se- 
| mula akan dibitjarakan dalam si 

dang PPS dua hari sesudah pe- 

mungutan suara tetapi sebelum 

sempat membitjarakan hal ini, 
oleh jang berwadjib telah di- 

ambil tindakan mengenai perbu- 

|atannja itu. 

Waktu Hakim menanjakan Ke 

| pada terdakwa apakah tindakan 
nja itu sebagai petugas telah 

membatja Undang2 bahwa pen- 

tjoblosan 2 kali menurut 'un- 

Gang2 itu tidak diperbolehkan, 

terdakwa menerangkan, bahwa 

soal itu Sudah diinsjafi. Maka- 

nja oleh terdakwa sengadja dila 

kukan sedemikian rupa, hingga 
djangan mempengaruhi hasil pe 
mungutan suara, jaitu mentjo- 

blosnja sengadja supaja tidak 

berharga. Ia tusuk 4 lobang. 

Atas pertanjian rtakim, apa- 

kah tidak dipe-adjari lebih Jan- 

djut bahwa sekalipun tindakan 

Semikian- itu ijuga- salah -dan 

apakah tidak iiperhitungkan le- 

bih dulu akibaz2nja, achirnja ter 

dakwa men'arakan, bahwa dja- 

lan fikiranyja tidak sampai Se- 

djauh itu. 
Keterarigan2 saksi jang dide- 

ngar daiam sidang itu, pada 

umumrja memberatkan ter- 

Cakwa. . 
Reguisitoir. 

Dalam reguisitoirnja Djaksa 

menjatakan, bahwa menurut pe- 

meriksaan2 Jidalam sidang ter- 

njata terdakwa dalam perkara 

ini sebagai petugas PPS ' telah 

melanggar Undang2 no. 7' fasal 

123 jang seharusnja sebagai pe- 
tugas sudah mengerti peraturan 

itu. Oleh sebab itu apa jang di- 

kemukakan oleh terdakwa da- 

lam sidang itu tidak dapat di- 
terima. KA : 

Selandjutnja berdasarkan Ke- 
salahannja itu. Djaksa meniinta 4 

hukuman 6 bulan pagi terdakwa. 
Tetapi karena terdakwa belum 

pernah dihukum. dan sebagai Ke 

pala Djawatan Pertanian Rak- 

jat Wonosari selalu menundjuk- 
kan kedjudjurannja, maka acihr 
nja Hakim mendjatuhkan kepu- 
tusan seperti tersebut diatas. 

Hasil2 resmi sementara dari ber- 

bagai PPS Sum. Utara 
PANITYA Pemilihan Propinsi Sumatera Saptu siang telah 

mengumumkan untuk pertama kali hasil2 resmi sementara jang 

diperolehnja dari PPS2, diantaranja 

Simelungun, PPS Lubuk Pakamdikabupaten Deli Serdang, PPS 

Pwau Rakjat dikabupaten Labuhan Batu, PPS2 Kota Bindjei 

dan Babalan dikabupaten Langkas. : ! 

dari PPS2 dikabupaten 

kindo 81, Partai Buruh 43, IPKI 

22 dan N. U. 10. 55 
Lubukpakam : Djumlah pe- 

milih 23.087. PKI 7.979, Masjumi 
4.830, PNI 4.629, Parkindo 1.931, 
PSII 1.167, N. U. 456, Partai 
Buruh 251, PSI 158 dan IPKI 
125. Selainnja Sibawah 100. 

Kota Bindjei Djumlah pe- 
milih jang memberikan suara- 
nja 4.023. Masjumi 1.949, PNI 
446, N. U, 378, PKI “118, dan 

Parkindo 104. 
Babalan : Djumlah pemilih 

10.684. Masjumi 4.258, PNI 
2102» PKL 1137p “Ng Us 712179 

dan PSI 911. 

Di Atjeh Selatan Perti 
unggul. : $ 

Hasil2 sementara pemungutan 
suara dikewedanaan. Tapaktuan 
dan Bakongan di Atjeh Selatan   jang diperoieh ,,Antara” ialah, 

bahwa partai Perti memperoleh 
22.108 suara, Masjumi 2.522 
dan PSII 897 suara, Hasil2 se- 
mentara dari partai2 lainnja 
masih belum diterima. L 

Dapat dikabarkan, bahwa ke- 
wejanaan Tapaktuan dan Bako- 
ngan meliputi'203 tempat pemu- 
ngutan suara dengan djumlah 
pemilih iang terdaftar sebanjak 
64.828, sedang jang tidak hadir 
memberikan  suaranja | ialah 
3.953, |   

  

“setengah abad. Selama ini 

ber 1905 dirumahnja dikampung 

3 

(Gambar Bill Miller). 

Bil Muller, diuara olympiade 

Amerika jang berada di Indone- 

siu untuk memberikan latihan? | 

atletik, kenvarin dulu telah men | 

dapat tanda penghargaan dari 

para pemuka dalam dunia atle- 

tik diseluruh Indonesia bertem- 

sat di Gedung Oleh-Raga Dja- 

karta, 
F3 

Miller akan tinggal di Indone: | 

sia hingga achir bulan. Oktober, 

dan mengadakan perdjalanan ' 

ke Medan, Surabaja, Palembang 

dan Jegjakarta. EKem udjaa akan 

meekendje kat perkundjung den 

nja KE ena dengan Tajur 

HARIAN UMUM 
OLEH BADAN PENERBIT KEDAULATAN RAKJAT (ANGGOTA S.P. SJ 

Pgerabiraannja 

. Jusuf 

“Batu terachir 

Kemarin pagi di Pasar. Ming- 

gu Djakarta, telah dilakukan 

upatjara perletakan batu ter 

achir dari Gedung Pusat Pen- 
.didikan. . Kooperasi jang. diusa- 

hdkan oleh Gabungan Kooperasi 
Batik Indonesia . jang berpusat 

di Djakarta, Perletakan batu 
terachir tersebut dilakukan oleh 

Gedung Pusat Pendi- 
dikan Koperasi. 

“wakil Presiden Mohammad Hat- 

ta, selaku Bapak Kooperasi In- 

ddnesia. Dalam amanatnja wakil 

presiden menekankan pada pen 
tingnja. djiwa Kooperasi jang 
menanamkan rasa kekeluarga 

an. Disamping menjatakan ke 

terhadap diben- 

tuknja gedung tersebut wakil 
(presiden mengharap, agar ge- 
dung tersebut djuga diiverleng- 
kapi dengan perpustakaan dan 
alat2 pendidikan lainnja. . Jang 
terpenting menurut wakil pre- 

'siden, pendidikan ' kooperasi ini | 
hendaknja dilakukan setjara 

| continue. Achirnja wakil  presi- 
Gen. membentang “ setjara ring- 
kas/ perkembangan  kooperasi 
berbagai negara di Eropa. 

'Sebelum wakil presiden telah 

berbitjara pula ketua GKBI, A. 

Djunaid, Prof. Ir Teko, menteri 

Perekonomian I.J. Kasimo. Ge- 

dung Pusat Pendidikan Koope- 

rasi itu telah dibangun sedjak 

permulaan tahun ini dengan 

“biaja 2 djuta rupiah. Gedung 

itu nanti akan dipergunakan un- 

tuk mengadakan kursus jang 

agak tinggi untuk pegawai2 

'djawatan dan pengurus2 Koo- 

peras Disamping itu djuga 

akan diadakan kursus2 setjara 

Karaasi jang dipimpin oleh   jang sama. 

Hari Minggw tanggal 23 Okto- | 

ber jad. ia akan mengadakan | 

demonstrasi atletik di Kridoso- i 

0 Jogjakarta. 

Setengah ab 
an Islam d 

Organisasi Ban rakan “@Interna 

sional, - Administrasi Bantuan 

Luar Negeri Amerika Serikat 

dan Perserikatan Kooperasi In- 

|ternasional. 

ad pergerak- 
i Indonesia 

KIJAI HADJI SAMANHUD
:I, pendiri dan ketua Serikat Da- 

gang Isiam jang didirikan di Sc 10 tgl. 1 

suatu pesannja semalam mengan djurkan 

. bangsa Indonesia supaja rukun 

memelihara kemerdekaan dengan 

Andjuran ini diutjapkannja da 

lam satu perajaan jang diada- 

kan oleh Peladjar Islam Indone- 

sia di Balai Pradjurit Nusantara 

untuk memperingati 50 tahun 

Pergerakan Islam di Indonesia. 

Perajaan ini ramai dikundjungi 

oleh kalangan kaum Muslimin 

Gan pemuka2 Islam, dan dianta 

ranja tampak Wakil Perdana 

Menteri H, Harsono Tjokroami- 

noto. 
Uraian Tamandjaja. 

Tamar Djaja, dalam uraian- 

nja tentang setengah abad per- 

gerakan Isiam di Indonesia, me 

ngatakan bahwa pada tgl. 16 

Oktober 1955 ini cjukuplah per- 

gerakan Islam Indonesia berusia 
be- 

ium pernah tanggal im diperi- 

agati. Sebelum Budi Utomo la- 

hir tgl. 20 Mei 1908, telah djauh 

lebih dulu lahir Sarikat Dagang 

Islam, jang dipelopori oleh Kija- 

3i Hadji Samanhudi di Solo. 
Diterangkannja, bahwa K.H. 

Samanhudi jang kini telah beru- 

sia 87 tahun, tgl. 23 Djuni 1955 

datang ke Djakarta hendak ber 

ijumpa dengan Presiden Sukar- 
no, dan pemimpin2 Islam, serta 
hendak berziarah kemakam H. 
A. Salim teman seperdjuangan- 

nja. Kini ia telah mendapat ban- 
tuan pensiun dari Pemerintah 

R».750 sebagai penghormatan 

atas djasa2nja selaku perintis 

dan pelopor gerakan Islam. 

Pembitjara menerangkan, bah 

wa menurut K. H. Samanhudi 

S.D.I. dilahirkan tg. 16. Okto- 

Sundakan, Solo, dengan delapan 
orang temannja, jaitu Sumowar- 
dojo, Wirjotirto, Roewandi, Djar 
mani, Sardjosumarto, Sukir, Su 
roprasonto, dan Martoikoro. Se- 
bagai ketua dipilih K. H. Saman- 
hudi, Tudjuan Sarekat itu ialah: 
mengutamakan sosial ekonomi, 

mempersatukan  pedagang|sau- 

dagar baik persaudaraan mau- 

  

  

Atjeh Selatan ini terdiri dari 

3 kewedanaan, jaitu Tapaktuan, 

Bakongan dan Singkel dengan 

pemilih2 jang terdaftar sebanjak 

83.165. Dikewedanaan Singkal 

pemungutan suara itu tidak da- 

pat dilangsungkan pada tgl. 29 

September jl, berhubung persia-   
nga m3 Ketika itu Del 

6 Oktober 1905, Galam 

kepada saudara?nja 

dan bersatu. Dan supaja mereka 

sebaik-baiknja. 

mempertinggi 
bumiputera, 

agama dan 

pun perdagangan, 

deradjat nusa dan 

dan  memadjukan 

sekolah2 Islam. : 

Dan pada tahun 1906 diada- 

kan kongres pertama di Solo. 

Waktu itu S.D.I. meluas keluar 

kota Solo, tjabangnja telah ba- 

njak. Dalam kongres pertama 

ini nama S. D. IL. ditukar men- 

djadi Sarikat Islam (SI), “de- 

ngan. diketuai oleh Kari Sak 

manhudi. 

Selandjutnja oleh Tamar Dia- 

ja diuraikan perkembangan Sa- 

rikat Islam “dan beberapa ko- 

ngresnja, sampai kepada Kkong- 

res jang ke-16 jang diadakan di 

Surabaja dibawah pimpinan Ki- 

jai Hadji Umar Said Tjokroa- 

minoto. 

Dikatakannja, bahwa untuk 

mendjadi bukti mengenai kong- 

res jang terdjadi disekitar 1906 

--1914 jang masih dibawah pim 

pinan HH. Samanhudi, fotonja 

masih disimpan baik2, dan dapat 

dilihat dirumah R. Gunawan, 

Kramat Djakarta (Rumah Pia- 

tu Muslimin). 

Sehabis Tamar Djaja berpida- 

to, Kijai Hadji Samanhudi, de- 

ngan dipapah dan dengan suara 

lemah membatjakan pesannja : 

Bapak merasa senang dengan 

peringatan 50 tahun berdirinja 

Serikat Dagang Indonesia jang 

mendjadi Sarikat Islam. Andju- 

ran bapak kepada saudara dan 

anak2 diseluruh Indonesia, ialah 

supaja rukun dan bersatulah, 

dan peliharalah kemerdekaan se- 

baik?nja”. 

Dalam kata sambutannja, Wa 

kil Perdana Menteri II, Harsono 

Tjokroaminoto, menjatakan bah 

wa, Islamisme dan nasionalisme 

itu tidak berbeda. Dikatakannja 

bahwa didalam Islam djuga ter- 

kandung nasionalisme dan poli- 

tik. 
Disini dapat saja tegaskan, ka 

ta Harsono, bahwa nasionalisme 

dan politik itu adalah hak Islam, 

atau boleh dikatakan anak kan- 

dung Islam. Djadi tidaklah be- 

nar tindakan orang jang memi- 

sgahkan Islam dari nasionalisme. 

- Demikian Harsono Tjokroami- 

noto. 

Sesudah itu beberapa pemuka 

Islam mengutjapkan sambutan, 

jang mengandjurkan supaja tg. 

16 Oktober ini tetap diperingati 

tiap tahun, terutama oleh kaum   pan untuk pemungutan Suara 
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Wibisono : 

| Pemandangan umum Parlemen : 

Sakirman: Modal asing 
bagaimana! 

Soal KSAD dim waktu singkat 

SIDANG pleno terbuka parlemen kemarin pagi melandjut- 

kan pemandangan umum babak pertama atas keterangan Pe- 

merntah mengenai program k8binet. Jang berbitjara ada 5 ang- 

gauta jakni Ir Sakirman dari PKI, Dr Abidin dari PIR-Hazairin, 

Hudji Rusli Abduliwahid dari Perti, Sudiono Djojoprajitna dari 

Murba dan Mr Jusuf Wibisono dari Masjumi. 

Pidato Ir Sakirman terutama 

djaksanaan pemerintah dilapa- 
ngan ekonomi dan keuangan: Di 
sesalkan, bahwa daiam ketera- 

cginnja Pemerintah tidak me- 

njinggung2 soal modal asing. 
Fraksi PKI tidak menjetudjui 
keterangan Pemerintah itu dan 
menghendaki agar kabinet me- 
:/jerahkan kerabali mandatnja 

kepada presiden. 
Dr Abidin dari PiR-Hazairin 

sebaliknja tidak sependapat. 
bahwa kabinet sekirang ini ha 
rus demisioner. Pembitjara men 

dengarkan keterangan perdana 
raenteri Burhanuddin Harahap, 

bahwa kabinet ini akin menje- 
rahkan mandatnja setelah par- 
lemen jang baru nanti ter- 
bentuk. 

Pembitjara Hadji Rusli Abdul 
wahid dari Perti menjesalkan, 
bahwa pemerintah. dalam kete- 
rangarnja tidak menjinggung2 
soal penjelesaian keamanan. Di- 
tanjakan tentang kabar2 jang 
menjatakarni bahwa pemerintah 
bermaksud hendak memberikan 
amnesti umum kepada gerom- 

bolan2 bersendjata. 

Selandjutnja berbitjara Sudi- 

jonodjojoprajitno dari Murba jg. 

tidak menjetudjui pula keterang 

an Pemerintah tersebut, Untuk 

mengembalikan Irian Barat ke- 

daiam wilajah Republik Indone 

sia pembitjara berpendapat per 

lu diwudjudkan peradamaian Na 

sionai atas disar anti imperi- 

alis. Fraksi ini belum menjata- 

kan sikapnja terhadap kabinet 

Burharuidin. 
Pembitiara terachir Mr Jusuf 

Wibisono -dari. Masjumi. menjata 
kan, bahwa dalam waktu jang 
singkat diharapkan pemerintah 

dapat menjelesaikan soal peng- 

angkatan KSAD. baru. Sepan- 

djang pengetahuannja Pemerin 

tah sendiri dergan resmi belum 

menjatakan herdak  memberi- 

kan amnesti umum kepada ge- 

rombolan2 bersendjata. 

Mr Jusuf Wibisono berpenda- 

pat bahwa parlemen jang seka 
rang ini dapat mengambil kepu- 

tusan2 jang mempunjai akibat 

djauh, apabila memang - dipan- 
da 8" perlu. Keputusan2 ini nan- 

tinii dapat dirobah atau diba- 

keputusan? cersebut ternjata ti- 

dak disetudjuinja. 
Dalam sidang 

hadir, 123 
pagi kemarin 

anggota, dipimpin 
oleh Wakil Ketua I Mr A:M. 
Tambunar. Pihak pemerintah 
Inyakili oleh menteri PPK Prof. 
Suwandi: dan: menteri negara 

Drs Coemala Noor. — 
Kemarin malam sidang terus 

dilandjutkan. 
  

2 OVEN TEMBAKAU TER- 
BAKAR HABIS 

Rp. 40.000 djadi abu. 

Minggu jl. djam 10 pagi, 2 

buah oven tembakau milik Sdr. 

Endrosoedarmo, jang terletak di 
desa Krandon KI. Pepe Ketj. Ke- 

tandan telah musna dimakan api 
| beserta daun2 tembakau kering 
nja. 

Menurut penjelidikan timbul- 

nja kebakaran karena brum- 

bungan (saluran) api petjah aki 
bat keijatuhan dolk ketika oven 

tsb sedang dalam taraf pemba- 
karan daun2 tembakau basah. 

Brumbungan2 api tsb. tidak 

terbuat dari bahan2 besi, tapi 
terbikin dari tanah liat, hingga 

mudah sekali rusak atau petjah. 

Kerugian jang telah dialami 
pemilik Ik. Rp. 40.000 jang an- 
taranja terdiri dari 2 buah oven 

seharga Rp. 15.000 dan temba- 

kau kering dari kwaliteit No.1 
sjd No. 5 sebanjak 4 ton, dengan 
taksiran Rp. 25.000. 

Lebih landjut sdr. Endro te- 

rangkan, bahwa tembakau 'ke- 

ring itu, setelah selesai pengo- 
pennannja akan diserahkan ke- 
pada Perkebunan Rakjat Indone 
sia Tjabang Surakarta sebagai 
pengganti pindjaman modal. — 

(Kor). 

A.S. BIKIN MESIN PEM- 
BUAT GELOMBANG 

Jang 'terbesar didunia. 
Para insinjur tentara Amerika 

Serikat telah membangun mesin 
pembuat gelombang jangi terbe 
sar didunia jang makan beaja 
$ 700.000. 

Mesin pembuat golombang tsb 

akan menemukan tjara2 untuk 

melindungi daerah2 pesisir dari 

bentjana2 badai2 hebat, demiki- 

'amlah diumumkan oleh tentara     
Amerika Serikat. — Rtr. 

memuat kritik2 teteadip kebi- : 

'Djendral2 NAIO me- 

talkan oleh parlemen baru djika : 

      
   
    

    

    
Ml pa siaga.   

  

Etjeran 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,80 
. 

HARGA LANGGANAN. 
sDalam dan Luar Kota. 

Sebulan . ......... Rp3 14,— 

(Tiap Saptu GRATIS Madjallah 
kanak - kanak SKAWANKU") 

  

....Rp. 0,65 
  

ADPERTENSI : 

  

TAHUN XI — NOMOR 18 

  

njatakan perang 

Terhadap kerdjasama in- 

ternasional. 

Para pemimpin NATO adalah | 
sebagai pemain peranan span 
ningverhoger dari pada perang | 
dingin serta perlombaan persen | 

djataan, hanja 2 minggu sebe- 

lum konperensi Djenewa tingkat 
menlu darj 4-Besar, demikian tu 

lis ,,Pravda” Harian Sovjet Uni 

Minggu jl. 
5, 

Dinjatakan selandjutnja bhw. 

menteri2 pertahanan negara2 

NATO dalam konperensi di Pa 

ris baru? ini, kembali mende- 

ngungkan langgam perang di- 

ngin jg lama, dgn menjatakan 

bahwa ada antjaman2 jg. Ida- 

tang dari Sovjet Uni, dalam ke 

tika perspektif2 untuk perlutjut 

an persendjataan telah mentja- 

pai kemadjuan2. 

Djendral2 NATO njata- 

kan perang 

Dalam hubungan ini Pravda 

jang tidak akan dapat melihat 

bahwa pekerdjaan staf militer 

sematjam itu dalam hubungan 

persiapan2 kkonperensi 4 Besar 

di Djenewa jad. ini, sama sekali 

tidak memudahkan tertjapainja 

bersetudjuan2 antara Barat dan 

Timur. : 
, “£ 

— Tetapi dalam- pada “itu, demi 

kian Pravda selandjutnja, umum 

dalam arti luas tidak pula ti- 

dak mentjitat bhw Djenderal2 

NATO telah menjatakan perang 
terhadap kerdjasama internasio | 

nal, terhadap versahabatan lebih 

landjut, serta terhadap djiwa 
Dienewa. Rtr. 

mengadjukan pertanjaan, siapa | kepada rakjat. 
hasiswa 

  

20 SARDJANA MUDA 

Menurut pengumuman Fakul- 
? 

tet' Hukum Gan re getahuan 

Masjarakat Djakarta, maka ki- 

ni pada fakultet tsb, telah lulus 

udjian sardjana muda 20“orang. 

Mereka Hu adalah: Go Hian 

King, Kwee Giok Hwa, Albert 

Rudolf Khouw, R. Adj. Trima- 

Iyah " Gandasubrata, Tubagas 

Achirin Atmadjakoesoema, Oe- 

man Sahidi, Radjani ' Simatu- 

pang, Padmo Wahjono, Tio 

Sin Lie, Koestantinah Soekar 

to, Bachroemsjah R.O., Nj. Soe- 

karti Satjadibrata, ' Tapi Omas 

Simatupang, Nusjirwan ' Tirta- 

(atmadja, - Mulia Dachlan Sire- 

  

    

gar, Nj. Murtiningsih Soenardi, 

Soewondos Adi Soed ojo, Diao 

Soen Pian dan Pauline - Fanny 

Kho. 
sta 

| MAHASISWA: WADJIB 
BERI SUMBANGAN 
KEPADA RAKJAT 

| 
| 

| 

| 
|. Semalam dilapangan Bulak- 
| malam Jogja, telah liadaka 

l 

I | 
| 
| 

  
    

    

    

       

  

malam perkenalan ant: 

siswa lama dan baru € 

kultas Sastera  & Ke 
dan Fakuitas Paedagogil .N. 

Gadjah Mada jar mengikuti 
| malam perkenalan tadi a.l. Prof. , 
| Drs Sigit dan Prof. Dr Zoetmul- 

der. 
Prof. Drs Sigit dalam kata 

sambutannja a.l. nienegaskan, 

(bahwa didalam malam  berse- 
nang senang itu perlu. diambil 

pengertian jang baik. Apa jang 
perlu diingat oleh para maha- 

siswa ialah rakjat sudah banjak 

memberikan pengorbanan kepa- 

da universitasnja, Sumbangan 

jang besar itu sudah sewadjar- 
nja diimbangi dengan tindakan 

dan perbuatan jang bermaninat 
Dewasa ini-ma 

kurang memberi ina- 

bangan tindakan. baik. terhadap 

rakjatnja. 

Sesudah rupatj 

kuitas Sastra & 

Fakultas 

malam perke 

ngan hidan: 

Seperti 

  

    

      
   

    

     

    

      

   

arz 

Pa 
XL 

  

    njai tradisi 2? Si 

Gah dimulai 195 

| tidak ada testing 
Sementara itu di Fa- 

| kultas Tehnik dia a ma 

lam perkenalan d an atjara 

nja sendiri. 6 S   
  

17 Negara hadiri Konp. 
Kolombo 

Untuk bitjarakan soal perekonomian 

MENTERI2 dari 17 negara telah bersidang pada hari Senin 

kanarin untuk membitjarakan masalah? jang bersangkut paut 

dengan perekonomian jang dianggapnja sebagai suatu alat jang 
penting ,untuk menahan kemadjuan komunisme di Asia”. 

17 Negara : tersebut 
anggauta dari Rentjana Kolom- 
bo, yang mula2nja hanjalah ing- 

geris, Australia, Kanada, Cey- 
Ion, India dan New Zealand. Ke 
mudian negara2 Burma, Kambo 
dia, Indonesia, Laos, Nepal, Fi- 
lipina, ” Muangthai,  Vietram, 
AS, Pakistan dan Djepang. Ke- 
anggautaarnja 2 matjam: nega 
ra2 pemberi bantuan dan nega- 
ra2 penerima bantuan (negara2 
Asia ketjuali Djepang). 

Jang mendjadi pokok pembi- 
tjaraan2 korperensi ini ialah : 

1. keputusan untuk diperpan- 
djang atau tidaknj. masa ber- 
lakunja Rentjana Kolombo jang 
sadinja akan berachir pada bu- 
lan Djuri 1957. 

2. kenjataan jang tidak da- 
pat dipurgkiri lagi bahwa Ren- 

| tjana. Kolombo belumlah mem- 
perbaiki tingkatan hidup rakjai 
dilingkungannja. Dalam hal ini 
digunakannja terpiga atom utk 
irdustri  dinegara2 Asia akan 
mendapat pertimbangan2 pula. 

3. kemungkinan pembentukan 
miatu sekretariat tetap. 

Tentang perpandjangan 
masa berlaku, 

| Pedjabat2 jang teiah memper 
siapkan konperensi itu di Singa 

pura jakin bahwa masa berlaku 
nja Rentjana Kolombo itu akan 
diperparidjang,  hanja Iamanja 
perpandjangan itu jang belum 
mendapat persetudjuan. 

AS dan Karada menghendaki 
Suatu masa tertentu jakni anta- 
ra 5 26 tahun. Sedangkan New 
Zealand menghendaki masa ber 
lakunja lebih dipersingkat jakni 
8 a 4 tahun, keputusan ini diam 
bilnja dengan mempertimbang- 
kan penghasilan nasionalnja. 

Australia dan Inggeris meng- 
hendaki masa perpandjangan ig 
tidak terbatas. 

Tenaga Atom untuk 
Industri. 

Djurubitjara Kanada menga- 

takan bahwa. Kanada akan mem 

berikan kepada India suatu reak 

tor atom dalam rangka Rentjana 

Kolombo serta melatih ahli2 ilmu 

alam dan ahli2 teknik sebagai 

suatu langkah untuk membawa 

Asia kedalam abad atomnja. 

sa kt Una 

adalah : 

  

ih me- 

g& praktis f 

bangunan2 
atom di Asia 

Demikiar pula AS 

(ngambil langkah2 jan 

mendirikan 
ch tenaga 

   

  

— kemungkinan besar. di. Cey- 

dan membantu orang2 
cak 

        

ratunja 
P1 ran Umi 

in atom dengan tja 

melatihnja. 

      
ltr 

ra $ 

Sekretariat tetap. 

Usul untuk mendirikan sekre- 
tariat tetap ini guna mengkoor- 

dinir pekerdjaan. Rentjana  Ko- 
lombo timbul dari Australia. Te 

tapi sedjauh kini. tidak menda- 
patkan hantuan banjak dari ne- 
gara2. Asia. jang menghendaki 
stidak ada tjampur tangan da- 
lam plarnirg dalam negeri me- 
reka. — Rtro UP: 

Harga emas. 

  

  

Jogja 14-10-1955, 

22 krt: no.1 djual Rp. 53— 
beli Bl, — 

22 krt. emas pasar 

djual 9 52, 

beli 2». 50— 
Semarang 11-10-1955. 

24 krt. djual 3, — 
beli »..bb90 

22 ikrt. djual » 53, 
beli no bl,-— 

Djakarta 11-10-1955, 

24 krt. djual TAN ag 
beli Ndao 

Surabaja 17-10 1955. 
BAN WOMAN et DO p 5 

beli D0, — 
Pasar sedikit ramai. 

TOKO Har MG soG3n: 

  

  

    

    

        

HUDA, 
HAL 
nama Suatu 

milik bersama 4 matjam partai 
ialah Aidid : Masjumi punja Ai 
did (Malang), PKI punja Aidid 
(Djakarta), PSII 

(Djakarta), PNI 
Uklaten). . 

: jang djadi 

punja.  Aidid 
punja.  Aidid   
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KEDAULATAN RAKJAT 

    

Penta AN 4 
  

TADJUK RENTJANA» 2 

Dean dan 

    

   

  

eri Wonosari (Jog 
antri pera 

  

teruskan! 
ja) telah ambil pu- 

telah mentjoblos 
Pe. Suara epapo hari. 

- 

a Banana itu am 
au menjadi antjar?2 untuk pengadilan 

nari sidpeuk sah penting H athas dari segi preventief: untuk 

selandjutnja orang tidak akan berani »kontrol” seperti 
jang dikemukakan Sumantri itu dalam pembelaannja, malah 

orang pasti akan bertindak lebih sungguh? lagi. 

Dilihat dari sudut juris prudentie putusan itu pun amat 

pe 
Me 

“ 

karena dalam perkara? matjam itu untuk selandjat- 
sudah punja antjar?. 

aa kita Serukan: aa serta pedjabat? lain jang ber- 

sangkutan djanganlah ragu? ambil tindakan terhadap petualang? 

Jan inn bo BnAp ang Hoa Kita jakin apa jang ter- 

@djadi di Wonosari itu bukan peristava jang satu-satunja. Tang- 
  

kap petualang? matjam itu, 

  

ke hadapan pengadilan. 

Dengan demikian ana suara untuk konstituante nanti 

pasti lebih dapat Dean Denga hukum dan undang? jang 

berlaku ! : 3 

P. 6. P. ka" belaka 
1-10 -55 

MEMBATJA harian: KE. R. tgl. 

18-10-1955 disitu termuat berita 

bahwa P.G.P. baru akan didja- 

jankan mulai 1-10-1955. dengan 

index Rp.81— Bagi para pega- 

wai ehususnja hal ini disambut 

dengan rasa gembira (?) Teta- 

pi kalau kita tindjau berdasar- 

kan pengalamen-2 jang labu, un- 

tuk pegawai chususnja dan bu- 
ruh pada “mumnja, berita itu 
malah sangat buruk baginja. 

(Sebab apa ? Lihat kenjataan- 

nja ! 

Beras sekarang telah naik da- 
ri Rp. 2,75 mendjadi Rp. 3.20 

Kita harus ingat putusan2 si- 

dang Kubinet2 jang lalu, hasil 
dan pelaksanaan putusan i 
gaimana ? Kabinet A.4. djuga 
aan memutuskan bahwa P.- 

GP. baru bariaku mulai 1 Djus 
1955. 

Tetapi prateknja bagaimana? 

Hanja harga? jang naik, Ba 

Suara Pers: 

Menghadapi 
Sk. ,Marhaen” Makassar “tulis : 

  

Makin terang gambaran per- 
imbangan kekuatan politik Ya- 

lam ai Dengan menganalisa 

situasi baru ditanah air kita ini, 

dari sekarang Kita beri gam- 

baran, bahwa kabinet baru jang 

akan ymengg: gantikan kabinet 

Burhanuddin Harahap ini, jang 

seharusnja selekas mungkin Ga- 

pat disusun oleh: DPR -pilihan 

rakjat akan mempunjal "pang 

sbb.i 

1. Kabinet jang Pa oleh 

PNI, NU dan PKI -- dimana 

Masjumi beroppesisi. - : 

2. Kabinet jang didukung oleh 

PNI, Masjumi dan NU — di 

mana PKI beropposisi. 

3. Kabinet jeng didukung oleh 

Masjumi dan NU. — dimana 

PNI dan PKI beropposisi. 

Melihat konstellasi dan bentuk 

koalisi jang tiga diatas im, Ma- 

ka terang sekali, bahwa Masju- 

mi mempunjai kedudukan ter- 

djepit. Kalau 1 fasjumi masih te- 

tap dengan strategi politiknja 

mau menjingkirkan- PPNI karena 

dianggap PNI kerdja sama dgn. 

PKI selalu, sehingga hanja mau 

kerdjasama dengan NU dar a- 

liran agama lainnja, Maka. ka- 

binetnja akan menghadapi rong 

rongan opposisi jang luar biasa 

hebatnja. Tetapi kalau ia pardai 
menarik hati PNI, dengan mele- 
paskan tuduhan2 salah jang di- 
miliknja sekarang, sebab me- 
mang PNI dapat kerdjasama de 
ngan segala aliran idiologi da- 
Jam negara, maka disitu masih 
ada kemungkinan sedikit untuk 
dapat bergerak. Mann sk. 
,Marhaen” Makassar. 

Sesudah pemilih umum. 
Memberi komentar ttg pemi- 

lihan umum di Indonesia ',,Sin 
Po” mengatakan bahwa dari ten 
teramnja suasana selama pemi 
lihan umum baik sebelum atau 
sesudahnja, dapat menundjuk- 

kan jang warga Indonesia mem 
perhatikan disiplin dan ketente 
raman dan taraf kehidupan ser 
ta pengetahuan politik adalah 
tidak rendah, Reputasi Indone, 
sia jang bersifat internasional 
ini jang telah meningkat oleh 
konperensi Asia-Afrika, “akan 
diteruskan kemadjuannja oleh 
selesainja dengan berhasil 'pemi 

“lihan umum, kata harian ini. 
3 

TINDJU": 

CARL ,BOBO" OLSON 
| — SUGAR RAY 
4 ROBINSON 

Tg. ajaa jad. 
Menurut . Reuter, djuara 

dunia tindju “kelas-Tengah Car! 
Bobo” Olson telah menanda- 
tangani kontrak pertandingan 
lawan bekas pemegang gelar- 
dunia itu, Sugar Ray Robinson. 
aan itu akan berlang 

adah 15 babak di Chica- 
-i lum "“u tgl. Al11 jad. 

ja menurut berita 

    

P.G.P. tetap hanja sebagai beri- 
ta sadja. 

Alasan jg kuat dari Kabinet 
Talia lalu tak mendjalankan P. 

GP. jang telah diputuskan itu, 
memang danat dipertanggung- 
idjaacuabkan, karena Kabinet itu 
Jalu menjerahkan mandaatnja 
“kepada Kepala Negara. 

Djadi. meskipun harga telah 
ncik, putusan Kabinet malah 
berentakan, dan oleh Kabinet 
BH. ditindiau kemudian diputus 
kan lagi untuk berlaku mulai 
1-10-1955. 
Apakah putusan itu akan da- 

pat didjalankan dengan segera? 
Kalan kita tindjau masallah- 

nja, mungkin putusan P.G.P. 

baru ini dalam. mempraktekan- 
nja harus memakan waktu ber- 
bulan2, dan paling tjepat ber- 
minggu2. 
Apakah dengan memakan 

waktu jang demikian itu, putus- 
an Kabinet 'tu tidak akan beren 
takan lagi? 

P. Soemardi 
Djl. Kintelan No. 44, 

Jogjakarta.   
situasi baru 
data” lain, kata harian 

tersebut jang tsilah mendapat 

perhatiannja jang sangat besar, 

adalah karena dengan melalui 

korperensi Asia-Afrika dan Pe- 

milihan Umum, maka politik lu 

ar negeri Indonesia jang bebas 

.merdeka dan aktif tlh berkar da 

lam dan tak dapat digojang la 

:gi, sebagai telah terlihat dari 

kenjataan selama kampanje .pe- 

milihan umum, tidak ada partai 
atau person, ketjuali satu dua 

orang jang tidak berarti, jang 

setjara langsung atau tidak, me 

nentang politik ini. 

Achirnja koran tsb. menjata- 
kan pendapatnja bahwa Indone 

sia sesudah pemilihan umum 

akan mendjadi lebih stabil dalam 
kehidusan politik”“dan sebab itu 
akan membantu lebih banjak un 

tuk mempertahankan perdamai- 
an. 8 

: Magelang r 

' tersebut. 

| sungkan 

    

Wilajah DJATENG | 
  

HARIMAU ,TUTUL" 
2... BESAR 
Mau bermalam di Pesang 
grahan Sudirman. 

Se-ekor harimau tutul jang se 
djak tgl. 15-10 malam sudah 

berada dikota Magelang untuk 
.melantjong”, telah bermalam | 
dikota dan rupanja mau ,,me- 
nginap” di Hotel tentara atau 

rahan —,,SUDIRMAN” 
gi Djalan Badaan, tetapi sudah | 
,Merima” tidur disebuah ' pohon 
terletak dimuka Pesanggrahan 

Seorang opsir' tentara jang 
berdiam didekat pohon tsb. wak 
tu pagi2 tgl. 16 10 kemarin ba- 
ngun keluar dari rumah dan me 
meriksa apakah gerangan se- 

bab2nja andjing2 sama meng- 
gonggong, mengetahui dengan 

terperandjat se-ekor harimau 

tutul besar sedang berada  di- 

atas pohon. Setjepat ikilat, fi- 
|hak KMK diberi tahu dan de- 
ngan tjepat pula KMK menge- 

rahkan 7 orang  bersenapan 

untuk ,,berperang” melawan ha 
rimau itu. Waktu sekali dilepas 
kan tembakan dengan. pistol, 

harimau masih tetap mempu 
njai kekuatan “untuk adakan 
penerkaman, sehingga sekaligus 
7 senapan tsb. dibunjikan dan. 

harimau djatuh mati kebawah. 
Padjang badan harimau tsb. 
ada 90 cM., pandjang ekornja 
70 cM,.dan tinggi badan Ik. 15 
meter. 

Diduga harimau itu datang 
darj lereng2 G. Sumbing. Kor. 

PEMBUKAAN RESMI RU- 
MAH GADAI MUN- 

TILAN 
Hari ini tgl. 18/10 mulai djam 

9.30 pagi, di Rumah Gadai Ne- 

geri di Muntilan akan dilang- 
upatjara . peresmian 

pembukaan Rumah Gadai  tsb., 
setelah gedungnja jarg baru se- 
lesai dibangun, jang akan men- 

dapat kundjungan  Pembesar2 
Pegadaian. dari pelbagai tempat. 

Dalam upatjara tsb. setelah 
diadakan pergguntingan pita 
Gan pembukaan ' oleh Panitya 
upatjara, akan berpidato wakil 
Gari pemborong jang kemudian 
diikuti atjara penjerahan kuntji 
oleh wakil pemborong pada In- 
spekteur pegadaian Negara Dja 
teng Selatan. Sebelum diadakan 
selamatan dan penutup, maka 
terlebih dahulu diadakan pida- 
to2 sambutan oleh pelbagai Pem 
besar. — (Kor). 

Klaten 

MENGGEDOR DAN ME- 
NGANIAJA 

Rp. 9620,— amblas. 
Pala malam Djum'at jtl, se- 

kira Cjam 1.00 tengah malam, 
rumah pak Wirjosoemarto desa 
dan kelurahan Senden Ketj. Ke- 
tandan Klaten, telah didatangi 

oleh kawanan grajak dengan ke 

kuatan Ik. 10 orang. 
Dengan djalan merusak pintu, 

pendjahat2 tsb. terus mengani- 
aja tuan rumah dan terus mengi 
katnja. 

Dalam operasinja selama Ik. 

30 menit ini, kawanan grajak te- 
lah bisa menguras ludas barang2 
milik tuan rumah jang a.l: beru- 
pa barang2 perhiasan dan pa- 

kaian2. 
Menurut taksiran jang berwa- 

Gjib, kerugian jang diderita oleh 

tuan rumah ini sebesar Ik. Rp. 
9620,— (Kor). 

  

Yun malam. 

- Menurut pengawasan dari Pa- 
sar Bubar ternjata bahwa bagi- 
an jang aktip dari lava 54/55, jg 
berada disebelah atas bagian 
timur, tapi kini beralih kesebe- 
lah tenggara. 

Sehingga guguran2 jang tadi- 

nja membahajakan sektor Gan- 
dul, kini beralih ke sektor Woro. 

Diatas Woro ini terbentuk kini 
sebuah lavadom, jang mengelu- 
arkan guguran rata2 200 kali 
sehari. 

“Pemeriksaan puntjak melalui 
Pasar Bubar dewasa ini sangat 

menjeberang djalan guguran ke 
i Woro. Tgl. 13/10-1955 sewaktu 
rombongan berada ditepi Pasar 
Bubar terdapat guguran besar 
melalui Pasar Bubar ke Woro 
aisertai dengan awan panas gu- 

guran, jang mengakibatkan hu- 
djan abu disekitar Pasar Bubar 
Gadjah-mungkur dan Pusung 

| London, 

Pengamatan temperatur pada 
Komplex Woro menundjukkan 

sedjak achir bulan September 
1955. ( 

wasa ini mempunjai 7 KAA, 
ialah: Woro Pasar Bubar, 

IL Apu II, Trising, Senowo 
dan achir? ini, apabila terdapat 
guguran besar, djuga Senowo II, 

| “Pembentukan laya kini masih 
terus terdjadi, Isi lava 1954 dan   

G. Merapi 
Isi lava 6 djuta m3 — Sebagian pendu- 

dak Djaakah mengungsi 

sukar, karena Pemeriksa harus, 

1955 menurut taksiran dewasa 

rata2 kenaikan temperatur 32”C 

Guguran2 lava 1954/1955 de- 

.paj batas hutan 

  

giat | lagi 

PUSAT Pendjagaan Gn.Merapi melaporkan tg. 16/16 ji. bah- 
wa tanggal 13/10-1955 telah diadakan pemeriksaan dipuntjak 
Merapi oleh ass.Geoloog Surjo beserta pengamat Sdr, Suptandar 

dan djuru potret Djadjuli. Rombongan bermalam didekat pun- 

tjak, guna mengadakan pengamatan dari dekat, baik siang mau- 

ini telah melebihi 6000.000 m3. 
Pusat guguran “utama terle- 

tak diatas Apu II. Dari tempat 
ini terdapat guguran, jang ter- 

banjak dan sering disertai awan 

panas guguran. Guguran jang 
berasal dari pintu Apu II terse- 
bar dilereng Gunung kedjurusan 
Apu II, Trising dan Senowo. 

Belakangan ini sudah mentja- 
sehingga me- 

ngakibatkan kebakaran rumput 
dan semak belukar. 

Pusat guguran Apu I, pada 
tanggal 5|10-'55 mengeluarkan 
awan panas guguran, jang men- 
tjapai 1,5 km dari puntjak. 
Djadi Lk. 2,5 km dari Pentjar 

nduwur. 

Penduduk Pentjar nduwur dan 
Pentjar ngisor (Djerakah) te- 

lah pindah ketempat jang letak- 
nja Lk. /) km dari Pentjar 
ngisor. 

Desa baru ini, jang dinama- 
kan Bangunsari, karena Jetak- 
nja didalam satu djurusan de- 

ngan djalannja awan panas, ha- 
rus segera dipindah ketempat 
diluar daerah bahaja. 

Berhubung dengan banjaknja 
guguran? berapi, jang memba- 
kar semak? belukar dibatas hu- 

| tan dan banjaknja awan panas, 
jang telah masuk dalam djurang 
djurang, maka penduduk jang 
mentjari rumput diperingatkan 
'supaja mendjauhi kali? besar 
Apu TI, Apu TI, Trising, Senowo 
dan batas hutan, si 

  

  
Adaa dan HA SS SULE BUS LNG SO em 

! 

geris Lord Reading maka oleh Menteri 
Agung Gde Agung telah diadakan diamuan 

  

S5 2 Ia Ie TER 3 
sma da 

Untuk menghormati. Menteri Negara Urusan Luar Negeri Ing- 
Luar Negeri Anak 

makan bertempat 
di Hotel des Indes. Gambar: Menteri Luar Negeri Anak Agung 
Gde Agung ketika berdjabatan tangan dengan Menteri Lord 
EU tampak sebelah kiri Nj. Anak Agung Gde Agung. 

Rumah dibangun dalam 

(IPPHOS). 
2 

00 Si djam 
Wakil Presiden & Menteri PU X& T 

: menjaksikan 

WAKIL PRESIDEN Moh. 
Umum dan Tenaga Suroso dan Bupati Tjiandjur 

Hatta, Menteri Pekerdjaan 

jl. menjaksikan demonstrasi pembangunan sebuah rumah rak 
jat jang selesai dalam 51, 

strasi tersebut dilakukan 

djam di Tjimatjan, Puntjak. Demon- 

oleh Jajasan ,,Pembangunan Ekono- 

mij Rakjat”. Jang diselesaikan dalam 515 djam itu jalah mendi- 

rikannja, dengan bahan? jang sudah disiapkan lebih dulu. Ru- 
mah tersebut adalah sebesar 7 X 6 m0, terdiri dari 5 ruangan, 
berdinding 13 baru, 2'g kaju, beratap geting, berubin bgton, se- 
mua dengan biaja Lk. Rp. 14.000. 

Dalam . sambutannja Wakil 
Presiden pada pokoknja menge- 

mMukakan baiknja sistim beker- 

dja gotong-rojong atau koopera- 

tif jang telah didemonstrasikan 
dalam pembangunan rumah itu, 

sehingga biajanjapun djauh ku- 
rang daripada djika usaha ter- 

sebut dilakukan tidak dengan 

tjara tersebut. Tjara bekerdja 
itu dengan pengalaman? selan- 

Gjutnja masih dapat disempur- 
nakan lagi, sehingga dapatlah 
pekerdjaan jang serupa dilaku- 

kan dalam waktu jang lebih 

pendek. 

Wakil Presidenpun mengan- 

djurkan diadakannja spesialisasi 
dan pembagian pekerdjaan. . 

Pembangunan Ekonomi Rak: 
jat” tersebut adalah suatu jaja-: 
san jang diselenggarakan oleh 

bekas pedjuang bersendjata, dan 

usaha pembangunan rumah rak- 

jat ini adalah hanja sebuah da- 

ripada usahanja. Dalam hubung- 
an ini Wakil Presiden menjata- 
kan, bahwa perkataan,.,.hekasi. 
itu Ban dalam Tn 

bahwa. para pedjuang itu kini 
tetap pedjuang, tetapi kalau du- 
lu pedjuang untuk mempertahan 
kan kemerdekaan dengan ber- 

tempur, kini pedjuang untuk 
pembangunan tanah air. 

Setelah wmenjatakan luasnja 
lapangan usaha jang dapat di- 
lakukan Wakil Presiden kata- 
kan, bahwa tjita2 kita jang be- 

sar untuk membangun hanja 

dapat ditjapai kalau kita sendiri | 
jang bekerdja, demikianpun bah 

wa kekajaan alam kiza jang ter 

pendam hanja dapat bermanfaat 
bagi kita, kalau kelajaan alam | 
itu kita usahakan. 

Sambutan Menteri 

Suroso. 

Menteri PU dan T Suroso da- 
lam sambutannja a.l. menjata- 

kan, bahwa sedjak beberapa 
tahun jang lalu pada Kemente- 

teriannja ada Djawatan Peru- 
mahan Rakjat jang bertudjuan 

membuat rumah2 rakjat jang | 

sehat. dan murah. Tetapi kini 

hasilnja masih mendjadi soal. 

Dikatakannja, bahwa rumah 

sebesar 7 X 6 m? jang pemba-   
ngunannja tahun jang lalu me- | 
merlukan biaja hanja Rp. 16.000, 
kini memerlukan Rp. 25.000. 
Jang dimaksudkannja ialah ru- 
mah seluruhnja dari batu..Jang 

penting ialah, supaja rumah 

jang dibangunkan itu murah, 

sehat dan tahan lama. 
Menteri mempertimbangkan, 

sampai dimana tjara bekerdja 

jang telah dilakukan oleh ,,Pem- 

bangunan Ekonomi Rakjat” ini 

Japat ditjontoh. Dapatkah ru- 

mah seperti jang telah diba- 

ngunkan itu tahan 15 tahun ? 
Pada achirnja ja katakan, 

djika rumah2 seperti itu sudah 
dapat merata, mendjadi stan- 

Gaard minimum perumahan rak- 

jat, sudahlah baik sekali. s 

Sambutan diberikan pula oleh   Direktur Biro Rekonstruksi Na- 

MEDAN 
Lk Dalam minggu ini telah 
terdjadi: pemogokan2 spontaan 

dibeberapa afdeling perkebunan 
Good Year Dolok Merangir dan 
perkebunan Timbang Deli kepu 
njaan Grumit & Reidt  berhu 
bung dengan persoalan beras. 

Menurut pihak Djawatan Hu- 
bungan Perburuhan di Medan, 
Kestiitan2 beras kini kembali 
terdapat dibeberapa perkebunan 
berhubung persediaan2 beras un 
tuk perkebunan2 jang terga- 
bung dalam Avros untuk bulan 

   

“ini masih kurang dari alokasi 
| biasa jaitu sebanjak lebih ku- 

sional- Niti Kartasasmita dan 

oleh Bupati Tjianijur. Pendje- 

lasan mengenai usaha2 Jajasan' 
Pembangunan Ekonomi. Rak- 

jat” diberikan oleh pemimpin 
umumnja, Harun Umar. 

Dapat ditjatat, bahwa disam- 
ping tempat didirikannja rumah 

tersebut terdapat sebuah tempat 

pengerdjaan kaju, dengan bebe- 

rapa mesin gergadji, mesin se- 

rut, bor dsbnja. Pembangunan 
rumah tersebut dilakukan dalam 

515 djam oleh lk. 30 orang, se- 

dang segala sesuatu jang telah 
dikerdjakan lebih dulu, termasuk 
dinding2, pintu2 dan djendela2, 
telah dikerdjakan dalam 10 hari 
oleh 20 orang. — Ant. 

PENARI? BALI KE TJEKO 
Hari Selasa ini, akan berang- 

Kat satu rombongan penari2 da- 

ri Bai. jang terdiri dari Ik. 30 
orang, ke Tjekoslowakia untuk 

mengadakan pertundjukan2 tari 

ViSN Ag LG 

Bi SA Pnnoue rom! Yorigan pena- | 
ri2 Bali ini diselenggarakan oleh 

pemerintah Indonesia atas un- 

dangan pemerintah Tjekoslowa- 
kia, dalam rangka penjelengga- 

raan persetudjuan kebudajaan 

antara kedua negara tsb.— Ant. 

1 njatakan menolak 

hari Minggu 

  

djak 1 Oktober jang lalu. 

Menurut keterargan, pengo- 

peran tsb. tidak disetudjui oleh 
para guru dan para muridnja, 
dan para guru tidak mengakui 
keputusan tsb. serta menjata- 
kan berdiri sendiri dan menju- 
sun pengurus baru. 

Guna melaksarakan keputus- 

an pengurus lama, oleh fihak 

Mohammadijah telah diadakan 

pengumuman kepada para mu- 

rid. akan tetapi belum dapati 

berhasil karena para murid me- 

pengoperan 

tersebut. 

Dari fihak Koordinator SMP 

daerah VI telah dikirimkan wa- 

kilnja, guna mengadakan penje- 

lesaian: hanja  diandjurkan, 

agar segala sesuatu jang dipan- 

dang baik, baik oleh fihak Mo- 

harmmadijah maupun oleh fihak 
guru didjalankan, sehingga ha- 
sinja akun dilihat, siapa jang 
benar2 menguasai sekolah isb. 

dan berhak atas sekolah itu. 
Kemudian dari fihak Moham- 

madijah memutuskan untuk me 
nutup sekolah tsb. untuk semen 
tara waktu, dimulai hari Kamis 
jl, dengan djaian menjegel pin- 

tu2 sekolah dan selandjutnja di- 
adakan pendjagaan oleh pemu- 
da2. Sebaliknja fihak guru2 me- 
mutuskan uftuk tetap membu- 
ka sekolah tersebut, sehingga 

pintu2 jang disegel tsb. dibuka 
djuga. 

Persoilan tidak hanja sampai 

disitu. Ternjata hari Senen ke- 

marin murid2 tidak dapat ma- 

suk sekolah, karena pintu2 se- 
kolah sudah disegel, sedang pen 
djagaan dari fihak Mohammadi- 
jah lebih diperkuat. Para pela- 
djar terpaksa harja berkumpul 

disalah satu halaman, se- 
dang sebagian djuga mengada- 
kan pendjagaan gedung sekolah. 

Pagi itu djuga para guru mau 
pun pengurus  Morammadijah 
serta pengurus jang lama, di- 
minta datang dikantor pulisi 
sanak diminta keterangannja. 

bh Unturg insiden tidak terdjadi, 
berkat pimpinan dari kedua fi- 

hak. 
Diharapkan perkara ini sege- 

ra dapat perhatian jang berwa- 
djib dan diselesaikan. mengingat 
sudah dekatnja udiian  pengha- 
bisar, bagi klas III dan-hari   

DPP Pemuda PSII: 
  

Awaslah terhadap likwi- 
dator4politik rakjat 

SETELAH menindjau hasil sementara pemilihan umum 
jang berlangsung tg. 29 September jl. sebaimana telah diumum- 
kan dipelbagai surat kabar, maka ketua D. P. Pusat Pemuda 

F.SJLI. sebagai pemegang pimpinan pergerakan? pemuda jang 
Gibawah pengaruh P.S.LI. mengandjurkan dengan Perskominike 

kepada Rakjat, pemimpin? partai politik pada umumnja, bahwa 
hasil pemilihan umum jang mungkin dipandang 

kan bagi partainja itu hendaknja djangan dipandang 
mengetjerya- 

sebagai 
sesuatu keketjewaan jang terlalu amat besar, asalkan partainja 
itu tidak melupakan peranan jang seharusnja “diperang oleh 
sesuatu partai politik, ialah membina revolusi bagj kesedjahte- 
raan rakjat dan bangsa keseluruhannja, menumbangkan sampai 
kepada akar?nja segala penindasan dalam ngak apapun djuga. 

Lebih djauh diperingatkan da- 

lam . Kominikenja itu, bahwa 
Partai2 pada umumnja teruta- 
ma Partai2 Islam (beragama) 

hendaknja waspada djangan 
sampai perdjuangan politiknja 
anti penindasan dan pendjadjak 

an itu dapat  dilikwidasi “oleh 
aliran. sektaris jang, djusteru 
dengan menggunakan sentimen 
nama agama itu mengadjak ke- 
pada matjam persatuan2 atau 

front2nja jang tidak terang ben | 
tuk serta haluan perdjuangan- 
nja ketjuali sektaris, mengatjau 
belaka. 

Dalam kominike tsb ditegas- 
kan. djuga dengan terang2an, 
bahwa achir2 ini senantiasa di- 
dengung2kan hembusan adjakan 
adjakan persatuan dikalangan 
kaum Muslimin (kaum beraga- 

ma) jg katanja untuk melawan 

TANA 

golorgan jg dam tidak ber 
agama. 

P.S.IJ. adalah suatu partai 
politik jg mendasarkan perdju- 

|angannja atas sebersih2 dan se- 
murni2 tauchid, dan mempunjai 

| bentuk perdjuangan serta pen- 
| dirian politik jang tertentu. Ma- 

Ka. dari itu tak murgkin PSII 
dapat dilikwidasi pendirian ser- 
ta perdjuangan politiknja itu ke 
Galam bentuk2 persatuan sek- 
taris jg tidak berkstentuan per- 
Z Nan itu (reak- 
sioner) 

Setiap kem Muslimin: jang 
Sadar harus Istigomah Yberpen- 

diria:), istitho'ah (thaat pada 
hukum pendiriannja) dan isti'a- 
nah (tenang, tak mudah gojah 
oleh seruan2 merdu jang sebe- 
narnja hanja- bertudjuan meli- 
kwidasi merijurngan revolusio- 

. ner itu). 

H AIR 
  

pembawa beras untuk buruh2 
perkebunan di Sumatera Timur 
menjimpang datangnja dari wak 
tu2 jang ditetapkan, - : 

Kenaikan harga2 beras dipa 
saran ketika ini dj' Medan jang 
telah meningkat lebih dari Rp. 
5,- per kg. menurut harga etjer 

an, sedikit banjak ada djuga hu 
bungannja dengan kesulitan2 be 
ras diperkepunan ini. -— Ant. 

ea 
rang 6500 ton tiap 'bulan. Beras, BUKITTINGGI 
untuk perkebunan ini dida- | 
tangkan oleh Jajasan Urusan | 
Bahan Makanan, | 

Menurut pihak Djawatan Hu- 1 Dalam pertemuan d 
bungan Perburuhan itu jang | bertur Sumatera Ter 

pedjabat2 lainnja telah dibitja- | mendapat telepon dari pihak 
Avros, pihak pengusaha merasa 

chawatir akan timbulnja pula 

pemogokan2 diperkebunan pada 
| minggu2 jad. ini, apabila kapal2 . 

ku 
Met Ditoi “DE oat 0 Mu ba Hn en ana 

Dewasa ini sedang berada 
di Bukittinggi Mr M.Nasrun da- | 
ri Kementerian Dalam Negeri. 

an Gu- 
ah dan 

rakan soal2 jang menjangkut 
daerah otonoom tingkat ketiga, 

jang harus disesuaikan dengan 
keadaan daerah serta adat isti- 

adatnja. — Ant. 

Pemerintah Sumatera Te 
ngah telah mengeluarkan biaja 

Rp 25.000.— untuk merawat dja 
lan beras antara Lb. Basung dan 

Batu Kambing dikabupaten 

Agam. Sementara itu telah dike 

luarkan pula otorisasi sebanjak 

Rp. 398.000.— untuk perbaikan 
djalan2 dalam kabupaten 50 Ko 
ta Pajakumbuh, — Ant. 

i 
$ 

DJAKARTA 
Tgl. 16-10 malam mulai kl. 

djam 02.00 ' terdjadi kebakaran 
dikomplek:s bioskop ,,Capitol” di 

|ajalan Pintu Air, Djakarta, 
Hingga berita ini ditulis keba 

karan masih terus berlangsung 
, Gaitu pukul 04.35). Pemadam ke 

  

Pan sedang sibuk mendja- 
lankan tugasnja, 

  

Ketegangan” di SMP 
Pantjasila Bantul 
Guru2 daa murid2 ta' "jaga 

# pengoperan 

DIDAPAT berita bahwa di S.M.P. Pantjasila Bantul pada 

hari Senen kemarin tampak ada ketegangan, jang perlu menda- 
pat tjampur tangan fihak jang berwadjib. Ketegangan tersebut 
adalah kelandjutan dari keputusan Per 

“kan sekolah tersebut kepada Mohammadijah Tjabang Bantai se- 
arus untuk mengoper- 

ulangan umum kwartaal perta- 

ma bagi semua peladjar. 
  

MESIN2 PG PADOKAN 
MINGGU INI 

Dikirim ke Jogja. 

Tentang mesin2 untuk pabrik 
gula Padokan lebih landjut dida 

pat keterangan, bahwa. setelah 

beberapa hari berada di Tandj. 
Priok, mesin2 itu kemarin tlh. 

tiba di Surabaja. Berhubung “de 

ngan itu Kepala Daerah Ist. Jo- 
gjakarta S.P. Hamengku Buwo 

no kemarin . telah bertolak ke 
Surabaja untuk menerima me- 

sin2 itu. Tentang pengang- 

kutan2 kabarnja semua telah 
siap, sehingga dapat diharapkan 

mesin2 itu “dalam minggu ini 

djuga dapat dikirim ke Jogja 

karta. 

Dalam hubungan ini didapat 

keterangan, bahwa selain me- 

sin2 itu oleh Jakti djuga telah 

dibeli s@kuah mesin dieselage- 
graat dan sebuah beton meng- 

molen (alat untuk mentjampur 
beton), jang dipamerkan di Pe- 

kan Raya Internasional di Dja- 
karta baiu2 ini. Djumat tgl. 21 

Oct, jad. Sultan ditunggu kem- 

bali di. Jogjakarta. 

KOPERASI PEGAWAI 
NEGERI 

Fak. Pertanian “U.N. 

Gadjah Mada. 

Dalam Rapatnja jang diada- 
kan belum lama berselang ini 
antara pegawai2|pekerdja2 Fa- 
kultas tsb. telah disetudjui ber 
dinnja Koperasi Pegawai dan 
Pekerdja dilingkungan Fakul- 

tas Pertanian Universitas Ga- 
djah Mada jang meliputi para 
dosen, assisten, pegawai dan pe- 
kerdja. 

Pada tingkat permulaan ini, 
Koperasi tsb. akan bergerak 

dalam lapangan koperasi kredit 
dan koperasi konsumpsi. 

Pengurus terdiri ketua : sdr. 
Ir Sugiman, wk. ketua: sdr. Ir 
Sunjoto, penulis : sdr. Arbagi 
Purnomo, bendahari: sdr.. Mar- 
djan Kartoatmodjo, sedang sau- | 

dara2 Subono dan - Samidin At-' 
mowihardjo masing2 mengetyti | 
seksi Koperasi Kredit 

Koperasi Konsumpsi. Selaku Pe | 
nasehat duduk sdr. Ir. Svdarso- 

no sedangkan Prof Iso Rekso- 

kesediaannja 

dung. 

2 PERSATUAN PEMILIK 
2 BETJAK 

i Malam ini PP.B.. 

sebagai Pelin-   
| 

berapat, 53 
Diberoleh kabar bahwa  di- 

samping Bond Betjak Indonesia 

jang sudah lama berdiri, baru2 
ini di Jogjakarta telah didirikan 
pula Persatuan Pemilik Betjak 
Jogjakarta jang djuga berusaha 
memperhatikan kepentingan2 pa 
ra pengusaha betjak. Nanti sore 
Persatuan Pemilik  Betjak Jo- 
gjakarta (PPBJ.) 
mengadakan rapatnja jang ke- 

dua kalinja al. untuk mengesah 

kan Anggaran Dasar, menetap 
kan pengurus tetap, menetapkan 

kantor tetap dil-nja. Menurut 
kabar, soal kesulitan ban betjak 

| telah meminta perhatian pihak 

PPI. 
Diperoleh keterangan bahwa 

dalam bulan Agustus dan Sep- 
tember jang. lalu kepada para 

pemilik betjak . di Jogjakarta 

dengan perantaraan Toko Tek 
Liong telah dibagikan 400 dan 
600 ban betjak. Disamping itu 
tgl. 22 September jang lalu 
oleh Toko tersebut kepada Bond 

Betjak Indonesia telah diserah- 
kan 200 ban luar dan. 240 ban 
dalam dengan harga Pemerin- 
tah (EZ) untuk dibagikan .ke- 
pada para pemilik betjak. Har- 
ga EZ itu untuk ban luar Rp. 22 

dan untuk ban dalam Rp: 9,—. 

Apa sebahnja kebakaran itu 
masih belum diketahui. — Ant. 

« 

BANDUNG 
# Akibat hudjan lebat terus 

menerus, lereng sebuah. bukit 
dalam desa Tjireunghas Ketja- 

lah petjah dan menimpa kam 

pung Bongas. 17 Rumah tertim 
bun sama sekali oleh beribu-ribu 
ton tanah dan sebegitu dapat 
diketahui sudah ada 16 orang 

jang mati tertimbun. Ketjelaka 
an ini terdjadi djam. 01.00 liwat 

tengah malam. 
Menurut kabar, wetjahnja Je 

reng bukit tsb terdengar .sam- 
pai djauh, 
Berapa kerugian seluruhnja 

belum diketahui. 
Selain itu dikabarkan pula, 

bahwa  djalan ke-oniderneming 
Tjiwangi waktu . itu tertutup 

oleh karena djalan pada 8 tem- 
pat tidak bisa . dilalui. disebah-   
  

kan oleh tanah Langaat pula, — 
Ant, : , 

TNpa & dimana? 

1 Djam 40.00 dis Nang 

lioboro 16 diadakan Sidang ple- 

no DPR Daerah Jegjakartas 

“5 
  

PLONTJO SLUNDUPAN " ' 
Dari Kepala Bagian Keaman- 

an Panitya Masa Perkenalan fa 

kultas HESP didapat keterang- 
an, bahwa dalam masa 'perke- 

nalan kali ini terdjadi penjelun 

dupan. Salah seorang  plontjo 
jarg mengaku namanja S. dan 
Dula mengaku berasal dari SMA 

Kl. nc, ketika dilakukan peng- 
absennan oleh Kepala Regunja, 
jaitu Regu 55 djurusan Pidana, 
ternjata tidak mempunjai surat- 
surat keterangan jig sjah untuk 

mengikuti masa perkenalan. Me 
nurut keterangan iebih landjut, 
S-. ini sebetulnja kini masih 
duduk dalam klas JI “SMA 
dan tidak naik klas II. Berhu- 
bung dengan perbuatannja itu, 
maka sdr. S. tersebut... se- 
malam dititipkan kepada. pihak 
Polisi Seksi I dan hari ini per- 
karanja akan diusut lebih 1an- 

djut. Menurut keterangannja 
sdr. S. itu sendiri, masih ada 
2 orang temannja lagi. jang 
djuga menjelundup sebagai 
plontjo. Soal ini masih akan &i 
selidiki kebenarannja. 

1500 BAJI. 

      

  

MENOLONG 
Bidan Supartinah ber- 
pensiun. 

Mulai Oktober ini bidan a 
inerintah Nj. Supartinah "Pad. 

mowinoto jang bekerdja sebagai 
bidan kuratief untuk daerah ka 
bupaten Gn. Kidul berhenti de 

ngan mendapat pensiun. Ia 'di- 
gantikan oleh bidan Nn. Sahria 
Sabirin. 5 
Menurut keterangan, - bidan 

Supartinah sudah bekerdja seba 

gai bidan di Gn. Kidul 30 tahun 
lebih. Selama itu ia telah: me- 
tolong 1500 baji. Diantara baji 
iang -ditolongnja itu kini 'su- 
dah ada jang mempunjai 4 

Orang anak. 

Selama tugasnja di Gn. Kidul. 

Ni. Supartinah berhubungan: ra- 
pat dengan para dukun2. baji 

dan penduduk, umumnja dan te- 
lah memberikan penerangan2 

hingga achirnja penduduk insjaf 
akan perlunja/ pertolongan bi 
dan diwaktu melahirkan anak. 

GOTONG ROJONG 
MEMBANGUN. 

DJALAN 
Atas kegijatan para. pemuda 

di Kampung Gemblakan-bawah 
wilajah Kemantren - Danurdjan 
Daerah Istimewa Jogjakarta pa 
da Minggu tgl. 16-10 1955 jl. te 
lah diadakan Gotong Rojong 

membangun: djalan2 jang rusak 

akibat hudjan jang lalu. 
Dengan beaja Rp. 80,—,::Go- 

tong Rojong tersebut berhasil 
memperbaiki djl 100 meter 
jang menudju ke Sungai. Menu 
rut kecerangan, kini fihak Pani   

matan Sukaradja, Sukabumi, te: 

  
) 

hadiprodjo masih akan diminta | 

itu akan ' 

SRI Gp AL 

ftya masih terus berusaha ntk. 

mengadakan an nga 
lainnja. 

- PERATURAN DAERAH 
TENTANG. PEMELIHA- 

RAAN BABI 
y Dalam sidangnja belum lama 

ini DPRD Jogjakarta telah me 

nerima baik rentjana peraturan 
Daerah Ist. Jogjakarta menge- 
nai pemeliharaan babi didaerah 

ini, sebagai pengganti residents- 
verordening Jogjakarta tgl. 12 
Oktober 1901 jang dianggap su 

dah tidak sesuai lagi dengan ke 

adaan sekarang. Peraturan ba- 

ru.itu melarang “pemeliharaan 

babi didaerah Jogjakarta tidak 

dengan idzin tertulis dari De- 
wan Pemerintah Daerah Ist. Jo- 
gjakarta atau. Kabupaten. jing 
bersangkutan, Idzin itu hanja 
akan diberikan setjara tertulis 
apabila pemelihara telah meme 
nuhi sjarat2. 

Sjarat2 itu antara lain jalah: 
a. pernjataan persetudjuan, :ter- 
tulis dari para tetangganja jg 
tinggal kurang dari 100 meter 
dari tempat pemeliharaan 'dan 
jang menwunjai persil. b. kan- 

, dang harus dibikin sedemikian 
rupa hingga babi tak dapat, 'ber 
keliaran keluar kehalaman, GC. 

kandang “harus paling sedikit 
tinggi 1.25 m., .&. tempat pe- 
lepasan harus dari lantai, dilke 
lilingi pagar jang kuat, e ting 
gi atap paling sedikit 2 m. dls. 

Peraturan ini mulai berlaku se 
sudah diumumkannja, 

Nonton mana? 
JOGJAKARTA. 

LUXOR : ,,Shirin Farhad" 
SOBOHARSONO : Seven Bri- 

des for Seven ” Brothers”, 
Jane Powell, Howard Keel. 

SENI SONO: "Africa Adven- 
ture”, Tn 

RAHAJU :,Eistrella Sierra Mo- 
rena”, Lola Flores. 

REX : Duel in the Tungie”, 
Dama Andrews. 

INDRA : ,,Carrie", Jennifer F 
Jones. MUI 

WETAN BETENG: “Cruisin 
Down River", 
MURBA.: Cho Siang Ta 

Chung Kuno", 
KETOPRAK TRIMUDO TOMO 

“Iman Tukiur”, (B.- Bandar 
ngalim), Ih W.O. SRIB BUDOJO: Sr 
Makuto romo", Kepepak Of 

  

STAR: Ma Ingia,. ,Awara”, :film, ak SRIKATON : »Crossed Swords” 
Errol Flynn, 

Supir Istime- 
, Brmina TZaenah. 

RLATBK, "1   ROMI 1 Pulo Engkdnto” 
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Magerr Pada tgl. 17 Okt. '55. 
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Ge mel li “20 
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. DIDA 

Tarangah. ini 'iatan 

» pendidikan jang dibutuhkan oleh 
| research-workers itu, mengenai ' 
"Kedudukan mereka ditengah du- 
nia-pengetahuan dan ditengah 
Wenalajak ramai, serta mengenai 
so ang mereka untuk dapat 
5 menunaikan Mewn kobra de- 

Dengan mak mud pertama2, un- 
tuk menimbulkan perhatian pa- 
ra Pn jang berbakat kearah 

“imi, dan kedua, untuk meminta 
| perhatian masjaraxrat dan pe- 
merintah guna status pembina- 

pengetahuan jang pula langsung 
mengabdi kepada kemadjuan ke 

: Genoa ak erna umum. 

| Pendidikan mereka. | 
- 

“Adapun orang2 jang mentjari 
kepuasan hidup dan jang berha- 

sil pula menemukan kepuasan 
itu dilapangan pengetahuan, me 
manglah memiliki bakat banjak 
Sedikit kearah tersebut. Bakat 
ini menampakkan dirinja, pada 
waktu kawan2 itu mulai berge- 

rak aktif didalam suasana penge 
tahuan. Djadi didalam tahun2 
“pertama kawan itu duduk di- 
bangku kuliah Perguruan Uni- 
versiter. Karena djustru dida- 

- Iam suasana pengetahuan itulah 
sdituntut adanja bakat, sebagai 

. Suatu sjarat mutlak, untuk men- 
1 tjapai hasil? jang melebihi Kebr. 

. asaan. 
. Maka. adalah -mendjadi: sabuk 

tingan seluruh masjarakat, bah- 
wa bakat:itu Pn aa 
para dosen untuk “dipupuk “de- 

Gipekerdjakan dikalangan 
ngetahuan, tempat bakat itu 
berkembang dengan leluasa dan 
memberikan faedah sebesar2nja. 

“HARGA PASAR DI 

#laktin bentangkan mengenai 

   

  

   

  

       

    

Mimbar Indonesia, 2. Ae Tang maan »Research dan Uni- 
| Aspek Research” (batja Gadjah-Mada, Mei 

sekedarnja (mengenai tjara dan bentuk 

 MADINOTO — - Fakultas Teh 

  

pa Pemerintah” (batja 

an antara organisasi ter- 
1 MEA Tee kemasjarakatan 

N 

Dan untuk mengawasi agar ka- 

| wan tersebut tidak tersesat me- 
-mangku djabatan jang tidak me 

, mungkinkan pertumbuhan ba- 

kat pengetahuannja, jang akan 
berartikan kerugian semata2 ba- 

gi masjarakat. 
Soal terachir ini tidak boleh 

diremehkan, kata Jean Wiliems 
(direktur Dana Research Bel- 

gia), karena kawan2 jang ber- 

kat besar kearah pengetahuan 
itu biasanja mentjapai hasil2 

jang sangat memuaskan pula di 
lapangan? lain: lalu engganlah 

mereka untuk melepaskan ke- 
'tenteraman hidup jang telah di- 
tjapainja, guna kembali kedunia 
pengetahuan. 

' Pendidikan tjalon2 pembina- 
pengetahuan dimulai di Univer- 
sitas dengan memanggil para 

mahasiswa jang menundjukkan 
kesanggupan jang melebihi ke- 

biasaan, guna  diadjak bertja- 

ikap2 oleh para dosen. Maka di- 
tindjaulah sebab2 jang mendo-   

sm
nu
nn
 

rong si mahasiswa tadi untuk 
mentjapai kesanggupan jang 
istimewa itu. Dan djika dosen 
menduga bahwa dari si maha- 
siswa dapat diharapkan kebak- 
tian jang besar kepada penge- | 
tahuan, maka mahasiswa itu (se 
sudah: udjian-kandidat seluruh- 
nja) dapatlah diperbantukan kpd 
pekerdjaan research di Universi- 
:tas tersebut. Djika prestasi2nja 
memuaskan, dapatlah mahasis- 
“wa ini dibebaskan dari tenta- 
men, rantjangan (ont'verp) atau 
Kolokium jang harus ditempuh 
oleh mahasiswa2 lainnja. 

ts Tersedia aana. 

| Sesudah ia mastjapai deradjat 

Menata “doktoral, Sar- 
.djana), serta sangat djelas ba- 

“katnja kearah pengetahuan, ma- 
: | ka baiklah ta diangkat mendjadi 

ngan saksama, dan untuk la Leak : 
pe- | seorang dosen Universitas itu. 

research-assistant pada salah 

Universitas2 jang kaja, atau jg 
menerima tugas2 research “dari 
Iuar (sebagai kebanjakan Uni- 
versitas di Amerika Serikat) da 
patlah menjediakan gadjih bagi 

| asisten2-researeh ini. Sedang pa 
da Universitas2 lain (sebagai di   

asigg 

  

Nederland). tersedia dana dari 
Org Si-Research, atau dari 
pihak partikelir untuk mengong 
kosi tenaga2 muia ini. Hendak-e 
lah diperhatikan benar2 bahwa 

dana ini tersedia pertama2 un- 
tuk pendidikan dan perkemba- 

ngan bakat asisten2 ini, dan se- 
betulnja bukan untuk pekerdja- 
an-research jang mereka laksa- 
-nakan. 5 

Dinegara2 jang modern, jang 

selain Universitas2 memiliki pu- 

la laboratoria (pemerintah atau 
partikelir) jang melulu diperun- 

tukkan research, maka dana itu 

dapat pula dipergunakan untuk 

memperbantukan research asis- 
tant ini kepaia salah seorang 
ahli didalam laboratoria terse- 
but. Sedang oleh negara2 jang 
kurarig kemungkinan2nja, kare- 

na ,underdeveloped” atau ke- 

tjil, disediakan pula dana untuk 
mengirimkan asisten2 research- 

nja keluar negeri, agar dapatlah 

mereka mengembangkan bakat- 

nja dibawah pimpinan 'ahli2 
jang ternama. Sedang di- 

antara Universitas2 jang ma- 

Laju, dikenal pula perdjandjian2 
“bilateral untuk pertukaran asis- 

ten2-research jang paling ba- 

njak bakatnja. : 
Suatu tjara lain lagi, jang di- 

anut oleh beberapa kementerian 
Pengadjaran dan beberapa Orga 
nisasi-Research, untuk menjo- 

kong perkembangan bakat tena- 
ga2 muda itu, ialah menjedia- 

| kan dana guna persiapan? thesis 

(promotie), dengan sjarat bah: 
wa thesis itu bukanlah thesis 
biasa, melainkan benar? meru- 

pakan sumbangan jang besar ke 
pada kemadjuan pengetahuan. 

Didalam mendidik tenaga2 
muda ini, maka para dosen dan 

nik-Electro Bandung). 

tikan benar? akan watak dan ta- 

biat murid2 jang dipertjajakan 
kepada mereka, Karena djustru 
didalam lapangan pekerdjaan- 

jang penting dan atjap kali 
»beslisseni”. Tiap watak, djadi 
tiap tenaga muda, menghendaki 
perlakuan jang berlainan, meng- 

nan, untuk dapat berkembang 
dengan baik. Dengan perkataan 
lain, djustru untuk pendidikan 
tjalon2 pembina-pengetahuan ini 
diperlukan perhatian jang besar 

atas individualiteit masing2... 
Masing2 watak ini hendaklah 

dipimpin sedemikian rupa, hing- 

telektualnja, disamping otak 
jang tjerdas “dan .luas-panda- 
ngan, disamping tingkat. kebu- 
dajaan jang tinggi dan kedjudju- 

ran besar, dimilikinja pula sifat2 
positif lainnja jang membuat 
kawan itu mendjaii penjelidik 
(investigator) jang dinamis dan 
effisien kerdjanja. Sifat2 positif 
ini dapatlah ditjapai, menurut 

Leonard Loeb, djika mereka ber- 

kenalan baik2 dengan tradisi, 
doctrine dan djalan2fikiran dida- 
lam dunia-pengetahuan, jang 

Sekaliannja tentu  perdasarkan 
ketelitian bekerdja (aceurates- 

se), scepticisme, dan pandangan 

jang kritis. Karena tidaklah 
mungkin terlaksana kemadjuan 
pengetahuan, djika ketiadaan 
dasar2 tersebut. 

Berdasar atas individa. 
Pun kelak, djika kawan: itu 

nja, dan mendjalankan - peker- 

| djawabnja sendiri, hedaklah se- 
lalu diingat dihargai akan sifat2 

indiviJualiteitnja : 

bagai dikatakan oleh Raymund 

rika-Serikat) research itu perta- 
ma-tama berdasar atas masing2 

dan baru kemudian atas jaja- 
san2 atau organisasi2nja.. 

asisten2-research ini, ialah bah- 
wa mereka tidak diserahi dengan 
pekerdjaan mengadjar atau pe- 
kerdjaan2 lain (Descartes : not 

people), sehingga dapatlah me- 
reka memusatkan seluruh per- 
hatiannja kepada tugas jang me- 
reka dapat dari dosennja. Kemu- 
Gian, setelah personalitet — pe- 

| #eetahuannja lebih masak, da- 
pat serta wadjiblah mereka mem 
bantu mengadjar, menZidik adik2 
nja jang baru memasuki gelang- 
gang research. Mengadjar ini 
dapatlah dilakukan diruang ku- 
Hah, ataupun di-laboratoria : se- 

dang teladan jang terkenal ialah 
asisten2-research jang bekerdja 
Gilapangan ketabiban (Universi- 
tas, hospitaal atau klinik). 'Ba- 

gi kawan2 jang kemudian di- 

angkat mendjadi mahaguru, 
maka (mengadjar sambil rese- 
arch) ini merupakan masa-per- 

Otak, watak merupakan faktor ' 

hendaki pimpinan jang berlai- 

ga disamping 'kesanggupan2 in- | 

telah selesai dengan pendidikan- 

karena (se-. 

Zwemer, Dewan Researeh Ame- 3 

individu jang mendjalankannja, 

Prinsip lain dalam mendidik 

KEDAULATAN RAKJAT 

alihan jang sangat berfaedah.. 
Karena mengadjarkan pengeta- 
huan dan mengerdjakan re- 
sear chpengetahuan itu.memang- 

lah dua kewadjiban mahaguru 
jang tidak terpisahkan. Dan is: 

satu merupakan 
bagi jang lain, research adalah 

sumber-inspirasi jang mutlak 
untuk memberikan kuliah jang 
tinggi mutunja, sedang menga- 
djar itu menghasilkan kontak 
dengan fikiran2 muda jang da- 
pat merupakan bantuan berhar- 
ga bagi research. Karenanja, 

maka didalam kongres-Research 
baru2 ini di Milano (Italia) di- 

setudjui sepenuhnja utjapan : 

Science teaching and scienti- 
fic research have always been 

complementary activities, to the 
mutual benefit of both. These 
traditionally associated activi- 
ties find their highest expression 
in the universities, whose functi- 

ons and status in the world of 
science should be zealously guar 

faedah besar | 

Margaret 

kini sedang dipeladjari. 

Berita itu, jang tidak menje 
butkan sumbernja, menjatakan 

  

  

lah alat belaka jang diperguna- 
kan oleh pemimpinnja: ataupun 

lebih malang lagi) menimbul- 

kan kesan dihati tenaga muda 

itu bahwa ia tak tjukup tjakap 

sehingga dapatlah ia kehilangan 
kepertjaan akan kesanggupan- 

.nja sendir,i Pendidikan sedemi- 
kian tentu sadja “salah belaka, 
dan wadjib dihindari oleh para   ded and maintained.   

| Suatu aspex rain didalam men 

didik asisten2-research hendak ! 

| penulis singgung sebentar: hen- | 
daklah mereka mendapat kebe- 

basan selajaknja untuk mengem 
bangkan serta mentjoba inisia- 

tipnja sendiri, dan djanganlah 
kemerdekaan inisiatip itu dipe- 
gang semata-mata oleh dosen 

jang memimpinnja sadja. Kare- 
na tindakan dosen jang diktato- 
rial (kata ini digunakan oleh 

Charles Kidd), dapat memberi- 
kan “kesan kepada tjalon -re- 

, Search-worker itu-bahwa ia ada- 

djaan research atas tanggung | 

having his time wasted by other | 
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pamong perguruan tinggi, dan 
laboratoria. Karena, menurut 
Shapiro, hal ini merupakan sa- 
lah suatu sebab bahwa asisten2- 
research itu achirnja enggan 
akan pekerdjaan dilapangan pe- 
ngetahuan, lalumerantau kela- 
pangan lain sadja. 

Soal Pendidikan research-wor- 

kers ini penulis .ndjau agak 

dalam, karena ini merupakan 

langkah pertama bagi usaha2 
perguruan tinggi Indonesia ke- 
arah ini. 

|" Care6rey ueyemepoy" Iogung 
edue) . dinSww  Susren) 

-Townsend 
Prinsip perkawinannja telah di- 
tentuakan-prosedarnja masih 

tengah dipeladjari 

,Suday Dispatch” mengabarkan pada halaman mukanja 
bahwa perkawinan antara Puteri Margaret dengan Peter Town- 
send telah ditentukan dalam prinsipnja sedangkan prosedurnja 

selandjutnja bahwa dalam ting- 
katan pertama dari perkawinan 
mereka, mempelai mungkin ting 

gal di Kanada jang akan me- 
mungkinkan Margaret untuk 
melaksanakan salah satu dari 
apa jang selalu  diidam2kannja 
jakni mengundjungi AS ,,Ada 
kemungkinan Townsend akan 
diangkat mendjadi pegawai ting 

gi diperbantukan pada Gubernur 

Kanada Vicent Massey", 
harian itu sedangkan puteri ' 
Margaret mungkin akan diang- | 

kat mendjadi Gubernur Djendral 
Kanada”. 

. 

Bukanlah spekulasi jang ko 

song melompong bahwa Marga- 

ret setelah beberapa 

mungkin mendjadi Gubernur 
Djendral pertama Federasi dja- 

' djahan Inggris West Indies jang 
baru”. 

Harian minggu 1tu selandjut 

nja menjatakan bahwa meski- 
pun mempelai itu berdiam di Ka 

| nada ini tidak berarti suatu pem 
buangan sebab mereka bebas 

untuk berkundjung ke Inggris. 
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PiHh kolom mana jang sdr.: 

Dalam waktu dua tahun sir. 

Kesempatan baik untuk mendapat 
Rumah dengan Angsuran. 

BATJA DAFTAR INI DENGAN TELITI. 

kehendaki 

Mulailah hari ini djuga menabung pada j“Bouwspaarbank N. V. KAJA: 

telah mempunjai rumah sendiri dengan zonder diundi. Diberi 

kesempatan menabung Rp. dmn setiap bulan dengan djangka waktu 4 tahun untuk 
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PENTJURI ULUNG 
  

Kalimas Barat 15, Bandjarmasin, Djl : Pelabuan Timur 14. 

: Minta keterangan Lengsung kepada Pusat dengan disertai kiriman uang Rp. 10,—. Segala pe- 
ngiriman uang langsung ke- Pusat. 

, 
1 
' 
! 
, 
' 
| 
! 
| 
# memperoleh salah satu rumah dari No.: 1. 2 dan 3 dengan angsuran, pembajaran sisa 
: tunas dalam 4 tahun kemudiannja. 

| AS 2 
5 Nn:! Harga | Tabunglah tiap bulan | Sisa | Sisa diangsur | Sewa . 
, Ty-| rumah | Per. bin| lama- | Djumlah | | Per.bin | lama- | Djumlah ! 
3 pe. | h-..nja | | | |nja | | 

4 4 Rp. 10000) Rp. 250|24bin| Rp. 6000| Rp. 4000| Rr 169|24bin| Rp. 4000| Rp. 80 
$. 2jRp.15000| Rp. 250/24 bin | Rp. 6000| Rp. 9000| Rp. 300130 bini Rp. 9000| Rp. 40 
j 384 Rp. 20000 | Rp. 250|/24 bin | Rp. 6000| Rp. 14000 | Rp. 491 | 36 bin | Rp. 14000 | Rp. 60 

, Tenar La 
1 4|Rp.25000 | Rp. 500| 24 bin| Rp. 12000 | Rp. 13000 | Rp. 433 | 30 bin |! Rp. 13000 | Rp. 80 
: SI Rp. 30000 | Rp. 500124 bin | Rp. 12000 | Rp. 18000 | Rp. 415 | 40 bin | Rp. 18000 | Rp. 100 
, 8! Rp 385000/| Rp. 500/24 bin | Rp. 12000 | Rp. 23000 | Rp. 490 | 48 bin | Rp. 23000 | Rp. 120 

e : 
"KTI Rp. 40000 | Rp. 750 24 bin | Rp. 18000 Rp. 22000 | Rp. 550) 40 bin | Rp. 22000 | Rp. 140 

t 8 Rp. 45000 | Rp. 1750| 24 bin | Rp. 18000 | Rp. 27000 | Rp. 515 | 48 bin | Rp. 27000 | Rp. 160 

| Rp 500001 Rp. 750 | 24 bin | Rp. 18000 | Rp 32000 | Rp. G47 | 48 bin | Rp. 32000 | Rp. 180 
!. A9! Rp. 55000 | Rp. 1000 | 24 hin | Rp. 24000 | Rp. 31000 | Rp. 723 ! 40 bin | Rp. 31000 | Rp. 200 
kn AED 60000 | Rp. 1000 |24 bin | Rp. 24000 | Rp. 36009 | Rp. 771 | 48 bin | Rp. 36000 | Rp. 220 

' 
1 

1 Kantor Pusat : Sajidan 11, Post Box 18, Jogjakarta. 
: Kantor Tjabang : Semarang, Djl. Gendero 1 A. Djakarta, Ujl. : Sabang 86 A, Surabaja, 
/ 
1 
, 
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MANORAKE AHLI SIHIR (12) 
"CLAY CAMEL" 
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NARDA, AFTER HE DISGUISED 
HIMSELF AS HIGGINS, HERE, 
HE RETURNED TO You. 

   

  
damu, disini. 

lampu mati ? ...... waduh   ahli-research wadjib memperha- 

Te NO ON NE Dn Na Pe ot 

. djubkan, 

. MENAM BAH KAN 
bs DARAH. TENAGA 

$ DAN SEMANGAT : 

ORANG LELAKI MAKAN “SENKESIN MASCULINUM? ORANG PEREMPUAN MAKAN "SENKESIN FEMININU 

NN BETA 

        

-- Narda, sesudah menjamar Sebagai Higgins, ia kembali kepa- 

“- Ia itulah si Clay Camel. Ia berdansa dengan 

   Pa WAS THE HE HAS THE WORLD" 
Pa 5 @VICKEST FINGERS. 

THAT”S.WHEN. HE 
SWITCHED YOUR 
JEWELRY! SEEMS 

: IMPOSSIBLE 

ur 

anoman 

  

  

   HE ALWAYS LEAVES     

    

  

   

    
    

       

I CAN 
A CALLING CARD. HARDLY 

ILook in YouR BELIEVE -- 
HANDBAG. Oh-- HERE”S 

MAY BE THERE. SOMETHING-4 

  
N 

ketika 

-- Ia itu pentjuri jang terulung dan serba tjepat didunia, itulah 

makanja ia bisa Teen permatamu, Sangat menta. 

-- Biasanja 

  

  

ia meninggalkan 

surat balasan. Tjoba lihatlah 
didalam tasmu. Barangkali 
ada didalam. 

-- Aku hampir2 tidak pertjaja 

Urai Oh ...... memang ada 

  

  

Imported by The United Drug Cok Si Singapore 

  

  
    bel 

WRAPpPED IN THE NOTE --A 
SMALL CLAY CAMEL -- 

  

Sebuah unta dari lempung......... 

dibungkus didalam kertas......... 

dengan tulisan : 

banjak. 

Terima kasih 

Memang mudah sekali. - 
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Bagaimana 
unngan ? 

Reuter dalam pada itu me- 

wartakan dari Johannesburg 

hahwa “ menurut ,Sunday Ex- 
press” PM Afrika Selatan H. 
Strydom ,,bersama dengan PM2 
Commonwealth lainnja” mung- 
kin akan mengeluarkan suatu ko 

munikasi jang meminta bagai- 

mana pendapat umum di Afrika 

Selatan tentang perkawinan 
Margaret dengan Townsend. 

pendapat ' 

  Tidak djadi 

bersama 

sembahjang 

UP mewartikan selandjutnja 
bahwa Townsend dan Margaret 

jang telah dikabarkan akan per 
gi bersama bersembahjang dige 
redja Al! Saidts pada hari Ming 

gu  ternjata tidak nampak   
| 

| 
| 

! 
tahun : 

Djuga Townsend pada pagi hari 

Minggu tidak menampakkan diri 
kata | nja. seperti kemarin. 

Panin GCESSSSSSSESSSSESSSSISS SGG 

PENDAPATAN BARU 
DALAM SATU DJAM 

MUDA KEMBALI 
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(BLACK HAIR OIL) 

RADIUM. OIL 

bak 

OBAT KUTU 

but kumis dan lain2 

» 

Ongkos kirim 1546. 
Bisa Dapat Beli Pada: 

Agen-Agen : 

Toko”"EUROPA” 

Toko ,,DJAKART 

»CHULAM” 
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SOE BESOSSSE 

rang semangat kerdja dan 
Harga per 008 ....oo...i 

Harga per doos 

PREGNOL 

     
DC POMADE 

  

  
sebesar 

MINJAK ITEM RAMBUT Spesial bikin Item rambut dan 

bikin kuat tumbuhnja dalam 1 Djam rambut Putih 
bisa 'mendjadi Item bagus dan bisa djadi keriting 
10055 Garantie tidak Juntur. . / 

Harga per Botol 

HARMON CREAM Spesial obat untuk wanita 

MOON LIGHT CREAM Spesial untuk ilangkan 
Dierawat Kekoletan Item Panu2 Kukul 
bikin halus dan tjantik Kulit Muda 

VETO OIL obat kritingkan rambut dan berom- 

WONDERFUL CREAM untuk tumbuhkan ram- 

JARIONAL EXTRA STRONG Buat Laki? 

OEPILATO CREAM. Untuk ilangkan Bulu? 

HAIR TONIC CAPITOL OIL Untuk menahan 
rontoknja rambut bikin tumbuhnja ram- 
but banjak dan bikin keriting 

Harga per Dos. Rp. 50,— 

Harga per Dos Rp. 15,— 

Harga Rp. 20,— 

Harga per Botol Rp. 20,— 
Harga Rp. 10,— 

Harga Rp. 25,— 

Harga per Botol Rp. 50,— 

Harga per Botol Rp. 15,— 

Harga per Botol Rp. 30,—| 

tambah' Obat2 tersebut bisa dikirim keseluruh Indonesia 

WORLD FAMOUS Prof. THABIB FACHRUDIN 
Djl. Sawah Besar No. 14 Phone 3804 Gbr. 

DJAKARTA 
TABIB HAJE G A FACHRUDIN H.M.B. 

Toko,,EFKUROPA "Pasar Baru DJAKARTA 
Bodjoig SEMARANG 

Toko,,Manis” Oro-Oro Dowo No. 2 MALANG 
?” 93MALANG 

Toko,,98” Padjagalan 98 SURABAJA 
B PIAR, Pusat Tundjungan 81-82 SURABAJA 
Toko ,,ASIA BARU” Kebon Sajur BALIKPAPAN 

MAKASSAR 
Toko ,,FATEH” Djl. Kemakmuran MAKASSAR 
Toko ,,PADANG” Djalan Djawa PADANG 
Toko ,DE ZON” BANDUNG 

APOTHIK DJAJA Kebajuran Baru VJAKARTA 
Dji. Tepekong No. 3 Medan Phone 2939 
AMANAT ALI Pa Pagi No. 2 TEGAL. 

SEE, 

BUKTIKANLAH SENDIRI KEMUSTADJABANNJA. 

  

Satu?nja obat kuat untuk kelemahan otak, 
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 8 
kusut pikiran, suka lupa, kekuatan penghafal kurang, ku- 

Untuk lelaki jang merasa lesu (keterangan lebih djelas 
dalam doos atau boleh minta dari pendjual). 

SEXALIN utk wanita jg sakit bulanan (Haidz) & 

HALAMAN 3 
. 

Perajaan ulang tahun 
-ke- 2500 Budha 

India "elah mengundang Dalai 

Lama dari Tibet dan 9 perdana 

menteri 'negeri2 Asia untuk 

menghadiri dalam tahun 1956 
perajaan hari ulang tahun 
2500 Jahirnja Budha. 

Ke- 

Lebih dari 50:000 orang Budha 
akan datang dari seluruh pen- 

djuru dunia ke India pada pera 
jaan tsb 

Diantara perdana2 menteri jg 

diundang itueterdapat. perdana 

menteri dari RRT, Djepang, Bir 

ma, Sailan, Muang Thai, Laos, 
Kambodja, Vietnam dan Nepal. 

Presiden India, Prasad, akan 

memimpin upatjara2 itu. 

Menurut rentjana pemerintah 

India akan mengeluarkan beaja 

kl. £ 1.000.000.— Rtr. 

3 H: GS SSSESSSE 8 

Rp. 25, 
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lain sebagainja. & 

eetarenetansannaaannamann RP. 20— N 

POTENSOL $ 

5 
“2 

Ben (ana TN aa Rp. 30,— 8 
” 20,— & 

sanaceratenonoc0nook #ewasenanenaenangusanenanenang » 25,— 3 

#ee Nia KENENNN esa Ud eno obenOa Ty 10,44 

DC CREAM 2 
Tanggung menghilangkan tan- 28 
da? hitam, djer 2kukul dan 4 
panu. Beri tjax an membi- 2 

kin tjantik paras mukanja. X 
Per doos ...... Rp. 15,— 2 

NO-HAIR CREAM. & 
Tjepat menghilangkan rambut & 
dan tida berbahaja dan gampang » 
dipake k 

Per dooS ......... Rp. 10,— 3 
ATOM HAIRDYE. x 

dan kwaliteitnja istimewa. 
Per doos Rp. 10,—: 

Rp. 25,—. 

  

5 
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Untuk menghitamkan rambut 
putih. Bukan haarverf tapi ha- 
nja POMADE biasa 4 Rp. 30,—. 

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

Dapat dibeli ditiap Toko Obat 
TIONGHOA. dimana - mana. 

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

Agen? di Djawa Tengah : 

Untuk menghilangkan rambut 

putih. Tanggung tida LUNTUR 

Rp. 15,—3 

4 

  

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 
Sport & Watch Store, muka pasar Slompretan Solo, 

Ryadi 162 Timuran, 

Toko 

obat Eng Tay Ho, Eng Djien Ho dan Tek Sing Tong Peko- 
djang Semarang. 

BOOLELLLLLELLSSLOSSSOSLOS 
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gawan, Solo) menjesal lihat di- 
suatu surat (bukan K.R.) kabar 
tertulis kata2: pemerEntah, pe- 
merEksaan dsb. Padahal Bung 

itu ingin wartawan? memeliha- 
rakan bahasa baik : Ingat kon- 

gres bahasa di Medan tenapo 

' membahas bahasa koran dengan 

keras. Bung Berabe harap an- 

Gjurkan rekan-rekannja supaja 
mendjaga pristise mereka ! 

pemerEntah dan perEksa me- 

mang salah. Tapi bahasa surat 

kabar memang tunduk kepada | 
ketentuan? jang agak chusus. 
Tapi memeliharakan bahasa ko- 

ran jang baik tentu akan me- 

naribah prEstige kaum warta- 
wan ! Terima kasih. 

« s 6 

Ananda Sabarlijah (Mergang- 
san, Jogja) mengeluh: Saja 

tempo hari nonton bioskop di 

Luxor, lakon ,,Kasih Ibu”. Pe- 

nonton tidak begitu banjak, tem 
pat duduk banjak jang kosong. 
Tapi ada pemuda ,,sengadja” du- 

duk mendjedjeri saja. Apa pe- 

muda itu dapat dituntut menu- 

rut KUHP ? . RN 
Ananda Sabarlijah : tidak bi- 

sa dituntut, asal dia sopan. Ti- 
dak ada peraturan KUHP jang 
mengharuskan pemuda ifu mes- 
ti duduk mendjauhi orang jang 
sudah lebih dulu duduk ! Bios- 
kop adalah tempat umum, orang 
bebas duduk dimana-mana .... 
asal diatas kursi kosong ! 

BERABE 

RADIO 
SELASA 18 OKTOBER 1955. 

JOGJAKARTA 

06.30  Njanjian Rombongan 

Tak Bernama: 13.10 Orkes Ball- 

room Jan Corduwener, 13.45 

Langgam Modern: 14.10 Kron- 

tjong Siang oleh O.K. frama Pus 

pa: 17.00 Taman Putera oleh 

SR Keputran B, 17.40 Kwartet 

Teruna: 18.15 Siaran Untuk Ang 

katan Perang: 19.15 Ichtisar 

Pers: 19.40 Bahasa dan Sastra, 

20.15 Pemainan biola Yehudi, 

Menuhin: 20.30 Seni Suara Dja- 

wa oleh Irama Tjitra, 21.10 Urai 

an Pan. Pem. Umum Kotapra- 

dis Jogjakarta:21.15 Obrolan 

Pak Besut: 21.30 Sedjenak ber- 

sama Surjadi: 22.10 Hidangan 

Malam. 

  

: SURAKARTA 
06.10 Urap sari oleh. Ngesti 

Raras: 13.16 Overture: 13.40 Da- 
ri Minangkabau, Maluku dan Ti 

mor: 14.10 Rajuan siang oleh 

O.S.B.: 17.00 Bu Nies . dengan 
anak2nja: 17.30 Rajuan sendi. 

olehPuspa Teruna: 18.15 Tjerita 

anak2 oleh Ds., Reksadarmadia: 

18.30 Seni Karawitan: 19.30 Pi- 
lihan pendenga: 20.30 Imbauan 

malam: 20.45 Pak Bares dengan 

isihatinja: 21.15 Gema malam 

oleh O.K. Irama Sehat, 22.15 

Lagu harmoniun? oleh Rajuan 

Pertja. 
SEMARANG 

(siaran A. P. dj. 18.15 — 19.00). 

07.30 Tembang Sunda, 13.30 

Irama Langgam: 14.10 Kwartet 

Sudaharnoto: 17.00 Taman Ka- 

nak2: 17.30 Ruang Peladjar: 19. 

30 Mendjelang Sendja, 20.30 Ru- 

ang Sastra: 21.00 Dunia olah- 

raga: 21.15 Gambjongan. 

RABU 19 OKTOBER 1955 
JOGJAKARTA 

06.10 Saronan Pagi, 13.10 Bu 
nga /Rampai dikala siang: 13.45 

Beberapa Biduan dari Djakarta, 

12.10 Musik Siang Hari: 17.00 

/Taman Kepanduarr, “17.40 Utk. 

Penggamar ,,hits” Barat, 17.45 

Tuntunan Agama Islam- utk. Ka 

nak2: 18.00 Ratna dan Sam Sai 

mun: 18.30 Pelidjaran Lagu 
Djawa, 19.15 Penerangan Politik 

Utk Rakjat: 19.40 Tri Irama dbo 

Suhardjo: 20.30 O.M. Bukit Si- 

guntang,. 21.15. Ruangan Dja- 
pendi Jogjakarta: 21.30 Malam 
Manasuka oleh O.R.J. - 

SURAKARTA : 

06.30 Sekuntum Melati, 07.45 

Maria Zamora dng. orkesnja, 
13.10 Klenengan dari Puro M. 

N.: 17.00 Dunia anak2 oleh S.R. 

Kanisias: 17.30 Rajuan pemuda 

pemudi S.M.P. IV: 18.15 .Ruang- 
an Angkatan Perang, 19.30 Im 
bauan malam . oleh Tri Irama, 

19.45 Kontak dengan pendengar, 
20.30 @uintet kentjana, - 20.45 

Mimbar Penerangan, 21.05 Kea- 

daan dalam Negeri dalam Baha 
sa Djawa,, 21.15 Manasuka kle 
nengan oleh Karawitan Studio, 

SEMARANG 

(Siaran A.P. 18.15 — 19.00) 
06.30 Enam Serumpun: 07.45 

Njanjian Tony Martin, 13.15 Ra 
dio Orkes Surakarta:17.00 Ta- 
man Kusuma, 17.30 Peladjaran 
Gending: 18.15 Rajuan Sendja: 
19.30 ,,Tepatkah ..... are 2030 
Indonesia Menjanji: 21.00 Siaran 
Penerangan: 21.15 Dari & Utk. 

Pendengar, 21.30 Krontjong Mer 
du: 22.15 Irama Malaya. 

1 
(Perobahan? bisa terdjadi) 

INGIN IDJADI LEERARES? |, 
Kini trima murid baru. 

Cursuslah memotong pakaian 
di ,JUNIOR”. Peladjaran ditang- 
gung sempurna sampai ber- 
SIDJAZAH” jang berbukti ke- | 
pandaiannja dalam waktu 8 bin., 
dapat djadi GURU atau mem- | 
buka perusahaan ,,/MODISTE”. 
Priksalah denga teliti pekerdja- 
an murid? jang sedang cursus 
7 bulan di : 

in | 1 

. Cursus JUNIOR" 
Lempujangwang 36 — Jogja. 

Y Laku SSSKS H3 565 HS £ HL PVSSPOP 

  

: SP. Sumarajono (Pung- | 

    

A. Gymkhana - Persib 1- 4 
UNTUK kedua kalinja kes. Aryan Gymkhana dari India da- 

lam pertandingannja di Bandung harus mengalami kekalahan 

jang menjolok lagi, jaitu ditjukur dengan angka 1-4 oleh Persib 

(Bond Bandung). 

Seperti djuga dalam pertan- 
dingannja jang pertama, para 
tamu kemarin itu tidak memper 
lihatkan tehnik permainan jang 
tinggi. Djuga pihak Persib ber- 
main tidak seperti biasa, teruta- 
ma dalam babak pertama. Se- 
mangat menjerangnja tidak keli 

katan, sehingga barisan bela- 
kang Aryan Gymkhana tidak 
perlu kerdja keras. Keadaan jg 
seimbang dax tidak tinggi tem- 
ponja itu berlangsung kira2 se- 
tengah djam. Tepat pada detik 
jang ke-30 dalam suatu serang- 
annja pihak Aryan Gymkhana 
mendapat kemenangan, jaitu 
waktu Anthony dengan tembak 
annja dapat mendjebolkan ben- 
teng Persib, sehingga stand men 
djadi 1-0 untuk Aryan Gym- 
khana. Tiga menit kemudian ter 
djadi pelanggaran oleh salah se: 
orang pemain belakang Persib, 
sehingga dihukum dengan pinal 
ty. Tetapi untung bagi Persib, 

|pinalty jang diambil oleh An- 
| thony itu tidak masuk. 

  
| 
$ 

F Stand 
sampai turun minum tetap 1-1. 

Persib balas 4 goal. 
Dengan kekalahannja dalam 

babak pertama itu, pihak Per- 
sib memperhebat serangan2nja. 

SANA AS 

Nae 
3 Ne Pa Oa Kan a ba San da 2 SEN     

THE 

AFRICA 
  

Dapat kita mempeladjari 

TANG? di hutan? Afrika. 

Tambahan? : CARTOON. 2
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SALA ALL ML LL LL ML LL LL LL LL EL LL LAN 

INDRA. 
MULAI PAGI INI: MATINEE dj 10 sore dj. 55 715 & 9.5. 

HANJA UNTUK 2 MALAM SADJA. 

' 
( 
| 
! 
! 
' 

JENNIFER JONES — EDDIE AILBERT. ' 
' 
' 
| 
1 
! 
' 
i 

djangan sampai ketjewa. | 
MLM AL LL LL LL AE ALL 

MENGUTJAPKAN TERIMA KASIH. 

  
an 

Sematjam ,THE LIVING DESERT”: 
LIVING JUNGLE': 

ADVENTURE 
EXPEDISI. LAGI kesempatan bagi para Ibu? dgn. putera?- 
nja, dan para pentjinta alam. 

ALAM KEHIDUPAN BINA- 

YOORVERKOOP dj. 11 — 12. 
MLM LL LL LL RL LL LL LL MA 

dalam CARRIE 
Mengingat hanja 2 MALAM gunakanlah kesempatan ini, agar 

Melulu UNTUK PARA DEWASA. 
MAMA LL AL LL LL RL LL LL LL LL LL LL LI 

Dengan kerdja sama jang rapi 

mereka berusaha untuk memba 

las dar memang betul, lawannja 

agak kotjar-katjir dan terus di |: 

kurung rapat. Baru sesudah 17 | 

menit bermain stand berobah 

mendjadi 1-1. Setelah itu pihak 

Aryan Gymkhana makin ken- 

dor, sedang tekanan dari pihak 

Persib makin terasa berat bagi 

para tamu. Dalam saat itu pe- 
langgaran? agak banjak, sehing 
ga sering dilakukan tendangan 
bebas. Tetapi barisan belakang 
para tamu terpaksa bekerdja 
mati2an, untuk menahan serang 

an2 dari Persib. Dan keuletan 
para tamu ini diturdjukkan se- 
lama 17 menit. Dalam suatu se- 
rangan jang membahajakan dari 
pihak Persib. terpaksa keeper 
Aryan Gymkhana mengelakkan 

  

bola mendjadi cornsr-kick. Dan Ta 
correr-kick ini berhasil! djuga. A 
stand .mendjadi 2-1. Sesudah 
itu benteng pertahanan Aryan 
Gymkhana dikrotjok. 4 Menit 
sesudah goal jang kedua ini, ke 
menangan Persib ditambah oleh 
Witarsa, Stand 3-1 untuk Per- 
sib. Tidak lama lagi goal jan 
ketiga ini disusuk dengan goa 
jang ke-4, stand 4 - 1 hingga 

bubar. angka tidak berobah. 

Segala Umur. 
Teks INDONESIA. 
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Ralat : Halaman 3 (tiga), seha- 
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(Bagi mahasiswa Fak. Dengan ini kami utjapkan banjak terima kasih atas ban- 

HE. S.P.) - tuan? jang berupa apapun djuga (baik moreel maupun 

Pada : Kumpulan tulisan? materieel) dari sdr, Badan?, organisasi?, pandu? S. W.: in- 

i Prof. Mr. A.G. Pringgo- stansi?” segenap handai taulan, KT (RK, Keluarga Perwari| 

digdo. £ Arisan terutama kepada : 

Dr, Purwohusodo: Dr. Sutarto dan Dr. Supandji jang telah 

mentjurahkan segenap tenaga semasa sakit almarhum , 
pada waktu pemakaman suami | Ajah | mBah Kakung jg. 

tertjinta : #5 

R. Padmesumarto 
Pensiunan»peg.. N.I.S. Lempujangan 

pada tgl. 14-10-1955 pada. dj. 15.09 dimakam Papringan 
(kulon Ambarukmo). 
Semoga djasa? sdr.2 sekalian mendapat balasan dari Tuhan 

Jang Maha Esa. 

Ikut berduka tjita : 

Kel. Prof. Mr. Djojodiguno 

Jogja. 

rusnja halaman 4 (em- 

pat). 
Halaman 4 (empat), se- 
harusnja halaman 3 (ti- 

ga). 
3   

Jang berduka tjita : 

. Daljuni Jogja (anak). 
. Sutikno, Kutaradja (anak). 

   

      

» Mangunsuprobo 

  

        

    

2 MAA 

Gl ut Wb (Ahdulrahman) . Sukaeni, Jogja (anak). 

MINUS Karan 
ATA 

TELAH LAHIR 

Rr. Endang Panuladsih 
pada tgl. 8 Okt. 1955 diklinik bersalin ,,AFIAT” 

(Dr. Sapartinah). 

Ibu dan anak dalam keadaan sehat wal'afiat. 

anak kami jang pertama : 

T
e
 

“
)
 

P
e
p
e
 

an 
P
O
N
 
P
A
T
 

P
e
m
e
s
a
n
 
K
A
 

355-10 Ngampilan 42 Jogja. 
MN MN LL LL LM LL LL LL LL 

(Rae ana SA AS NA LL LA LL LL LM LM LL LL LEE RL LL LL LL MLM MM ML 

PENGUMUMAN 
DIPERMAKLUMKAN, BAHWA: 

a. Pendjualan surat? undian dari Jajasan ,,Dana Bantuan” dilakukan oleh Bank 

Rakjat Indonesia diseluruh Indonesia menurut sjarat? jang telah ditentukan 
oleh Menteri Sosial, tanpa perketjualian. 

b. Pengurus Jajasan ,,Dana Bantuan" tidak menerima tamu dari siapa- 

pun dan tidak akan mendjawab surat? mengenai permintaan atau soal pem- 

belian surat? undian tersebut. 
Djakarta, 9 September 1955. 

Ketua Jajasan ,,Dana Bantuan” 
SOEDIBJO. 

TA 

. Ngt. Padriosumarto (isteri). 

SA AT TN 

Kel. JUSMAN HADISUNARJO 

— 

(HALAMAN 2" 

  

KEDAULATAN RAKJAT 

, : IA 
Se e bola: . € 2 $ 4 an . dika sesemseawmgana 1 # Kek atn SNP Mn : 

Pa " PERH: TIAN! UTJAPAN TERIMA KASIH. 
17 Tahun. PREMIERE. 

2-
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Directed by RAMON TORRADO 

Produced by SUEVIA FILMS 
CESAREO GONZALEZ 

       

   

KE 

OLA FLORES 
RUBEN ROJO JOSE NIETO 

MANOLO MORAN 
PAKAI TEKS BAHASA 

“INDONESIA &- BELANDA - 
Diadarkan oleh GELIGA FILMS LTD. 
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Film SPANJOL jang sangat menarik ! 
K 2 : 2 Hn Yu 4 3 - 

Dengan Tarian? & Njanjian? jang tak dapat dilupakan ... 
2 : 

FEE SEGGGLIG GLASS SL ALELSSSLSASASIGATOGGGCTGS 
  
MAN AA AA AA LL LL LT 

UTJAPAN TERIMA KASIH 
Dengan ini kami menghatu.kan banjak terima kasih ke- 

pada para Dokter R.S. Terr. IV Mgl., terutama Kol. Dr. R. 
Kusen Hirohusodo beserta para Bidan, Mantri Djuru-rawat 
Gan murid2 Djuru-rawat dll., jang telah merawat Ibu kami 
jang tertjinta 

N J- F Soepangat 
dengan penah kesab: ran hingga sembuhnja. 
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Kami.:: NANA, HARRY, EDDY. 
(Mitra). 4 342-10:1 
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jet 

4 

t 
/ 
/ : 

! PASTI TERBIT ! ! . 
? Achir Nopember 1955, Tjetakan terbatas. 

/ Buku peladjaran #Imu Ethica (Budi pekerti) 
5 jang isinja memuat antara lain : Perkawinan menurut 
) pendidikan budi pekerti, pandangan dan riwajat dari 

, pelbagai ahli pikir, tjerta2 jang mengandung budi pe- 
/ kerti, d.l.I. kesemuanja berfaedah, dan manfaat guna 

Bi nakan untuk mengadjar Ethica di Sekolahan? landjutan. ' 
Dengan 'Peladjaran ini maka setiap orang dapat me- 

mupuk moraal diri sendiri. 
  

   
   

    

    

  

    

Harga sekarang Rp. 10,— 

3g setelah terbit ,, 15,— ongkos 

buku mendapat potongan 204. 

Buku Iimu kesehatan jang praktis untuk S.M.A. 
UMUM. 

| Harga sekarang Rp.15,— 
| Setelah terbit » 20,— 
| Pesanan disertai uang kepada. 

| 

bebas, lebih 10 

Sa 

/ | membuka beberapa ilmu. Dan baik sekali bila dipergu- 

| 

| 
| Fs 
! 

dan 

JAJASAN MASJARAKAT bg. penerbitan 
Tromol pos 1Tromol pos 131, Semarang. 

345-10 

| Masih - Menerima Murid 
2 Bulan tamat tidak bukti uang kembali: 

  

    
    

  

  

  

         

  

      

     

           

  

   

  

                     

| | 
' Bersama ini kami mengutjapkan banjak terima kasih atas ! " $ | 

! kedatangan dan segala sumbangan sdr. | Tuan | Njonja | / 6 : 7 xy 5 : al 
, Nona, baik jang berupa tenaga, pikiran maupun benda pa- , t 5 | It PO MONTEUR” : Theorie & Praktijk, bongkar ber- 

$ da hari pernikahan kami. / e matjam2 mesin auto hingga tjerai-berai dan dipasang : 

| Turut mengutjapkan Hormat kami berdua : ' z : Heo) oleh petadjan hingga djalan sempurna. Sudah: 

1 terima kasih : LIE TJIEN SIANG ! PULUHAN RIBU jang mendapat DIPLOMA dan men- 

! Nj. Dj. Lie Kwee Tjung. beserta istri / dapat Kangen baik. Bukti sebagai djaminan. Komen- 

PN EA SUN SE AE AE AI ag RAL KAA ORA taar tilak perlu. Pemimpin 20 tahun practijk dalam '! 

DP ANA LS AI BNN ERA Ae ea PU DAS : luar negeri. Garansi 2 bulan tamat. Hampir diseluruh 
' , Indonesia tjabang2 kita. Sekolahan ini terkenal sedjak 

|. PENGUMUMAN. KK Pra : RADIO dengan : j en Ga Sekolah dibuka : pagi, siang dan sore. Tempat terbatas. 

! 1. Pada hari MINGGU tgl. 23 Oktober 1955 dj. 8.00 pagi. ! 
, Tuan BILL MILLER, coach atletik dari Amerika akan 

2 5 
3 , : 1 7, 29 

, mengadakan DEMONSTRASI ATLETIK bertempat di j ( 3 diaminar Jajasan ja Yacoub's College 
' Stadion KRIDOSONO. AG J IGABEAN 5 
(2. Bagi peladjar? dari S.M.P. setingkat | S.M.A. setingkat | (, | OJE: NGABEAN ' 59" «" JOWASARIA, 

! Mahasiswa | penggemar atletik, jang akan menjaksikan ! 
: 

j demonstrasi tsb., dapat berhubungan dengan: | | KWALITET SERVICE sa j a. Sdr. Prodjolalito, Tagu Kuion 109, Jogjakarta. @ & ex ESL SK 
j bd: ',, Sosrodipoero,” “Djl Patik 65, Jogjakarta. ) : mur 3 
/ Cc.» Subandi, Djajaningprangan 17 P.A., Jogja. / YOUR HEALIH. IS YOUR FOR TUNE 
! pada tiap-tiap hari djam 16.00 — 18.00. . ' $ 2 5 C3 

8. Surat undangan diberikan setjara rombongan. 1 2 GARANSI KASMIR TONIC PILLS: t 

. : : : Da Be Na Untuk mengkuatkan badan laki?2, lemah umumnja meng- 4 
' A |(n PENGURUS ATLETIK Tem Aan ESIA / kuatkan urat2 sjaraf, otak dan Pikiran. Djantung ber-de- 
! TJABANG M M, 5 -bar2, perut kembung, mata kurang terang, nafsu kerdja tak 
5 Ketua, j ada, telinga berbunji- bunji, pinggang sakit, kaki tangan 

5 dingin atau semut-semutan, sering mimpi atau takut, ma- 
, SOSRODIPOERO. 2g rah - marah atau lekas lupa din lain2. 3 : 
TAN SANA AH ESAI AAA NANGA AN K3 ai — 1 Harga 1 botol Rp. 10,— 

BN TISU KASMIR LADY TONIC PILLS : 
“.. s ki t D ARM o & Untuk wanita jang sakit keputihan, muka putjat, hilang- 
Uu ca c ! 5 5. kan tjape2, kuatkan badan, Spesial untuk wanita supaja : Mm j datang bulan acc. Darah berhenti, tidak djalan, badan ku- 

di SURABAIA rus, pinggang sakit, kepala pusing, marah - marah. “ 

tjari t 2 WANITA sebagai jang” tersebut dibawah 
Harga 1 botol Rp. 16,— 

mentjari tenaga2 W anggap 2 KASMIR FACE CREAM : 
ini, jang segera dapat dipekerdjakan : tiful. 1 "3 Ana nh aa hana 

&. Djururawat2 wanita jang beridjazah. Dan Ba kulit mika njonja, supaja halus dan 
u « ersih dari nuda2 hitam dan lain2 penjakit. Kekolotan, Pa- 

Gadjih permulaan Rp.1.000.— sebulan, dengan BIN 336 u nu, Djerawat dan wiru kulit muka, Muka kelihatan muda 

kemungkinan djaminan hari tua di Nederland. Si wali seperti gadis dan Kerak ni djadi litjin, dan halus. 

Penetapan dengan gadjih lebih dari gadjih ter- : ikat Duda arga 1 botol Rp. 10,— 
WAE adalah ki ek HB KASMIR GOOD FRIEND OIL : 
rendan. adalah mungkin. dealer. Philips Harga 1 botol Rp. 10,— 

b. Mantri Djururawat2 wanita dengan idjazah A. KASHMIR HAIR TONIC OIL: 
Sha Nb deradtat: Kuatkan urat2 rambut, tahan rontok, rambut  mendjadi 

t 1 g 900 bul | pandjang dan tebal. Bikin tumbuh mendjadi banjak. Baik 

Gadjih permulaan Kp. y— sebulan. j buat orang jang baru baik dari sakit panas dan baik se- 
i Kania : Ta : Na PD kali buat Perempuan jang baru bersalin, baik buat orang 

| c. Pembantu Djururawat2 wanita jang berpenga 2 “Indon aa. Tebe kolaa using Menata, ng 

laman. Sh Bua TN AI IR Harga 1 botol Rp. 20,— 

Tidak berpengalaman tidak perlu melamar. , : TN KASMIR POMADE : Super guality. 
gn # t Menghitamkan rambut putih, tahan rontok dan kuatkan 

d. Pembantu dalam laboratorium jang berpenga- Bank Ka Yapen Diab ri PADA : akar? rambut. 
laman. : "“ Harga 1 pot Rp. 30,— 

Toko ,KOTA GEDE KASMIR RHEUMATIC' PILLS 
Pelamar? harap ditudjakan kepada Directrice dari V : Kan 7 Untuk penjakit entjok, linu2, sakit badan, pinggang dan Darah Att DA RM Odi SURADAKA PATJINAN 1, TELP. "150 JOGJA. tulang! pinggang 

348-10 Harga 1 botol Rp. 10,— 
5 TABIB WAHID MAWN 

TA: na KONTAK SENI ix mad Tamblong 40 — Telpon 4941 — Bandung. : 
dalah 5 2 - Piloni kidal 3G —m Yel 606” bal Jojo! Obat2 dapat dibeli dirumah2 obat Tionghoa diseluruh 

Dihitung dengan djari ..... Kn SS By Indonesia. 
Agen - agen : 

a pat mengenai djumlah studio-foto-Nasional 3 h 1 : 
ban SM parent Ka ag Beda podjok Indonesia, Kebo- PHILIPS SEMUA RADIO PHILIPS DAPAT DILEVER DENGAN TIARA RTA 1 Toko Solo Mosrowiljajan "No. 5, Teko - / de” Whtal perdabban Irerona i GABANTIE Obat Eng Tay Ho Patjinan 58, Toko Obat 
ongan paling ,gede “al ,pe e urang Eng Njan Ho Patji 

modal. Kita dapat membuktikan setjara marhaen bin se- bs nba " : 7 LAN re mn Ai San PA Po tah 

- derhana dasar-dasar pengertian utk mendirikan studio-foto. ed oleh : PHILIPS SERVICE DEALER Ie Patjinan 81, Warung Muljo Djl. Ju- 

Maka ikutilah dan daftarkanlah utk pembukaan cursus- ( era Nan Tanar DI ana 

Kan Akper Lah JAM AN" | : Cc BROTHO" Oo Oo s8 SOLO : Zindabad House Nonongan No. 77. f 
UFSUS ,, Pk : en 2g : MAGELANG : Toko Obat Hok An Djl. Raya 114. 

Menduran 19 —« Jogja. TUGU KIDUL 71/79 JOGJAKARTA TILP. 185. Thian Seng Hoo, Patjinan 117. "3 

An li maag | BESESLSLOLSSSLSSSLLSLSSLSSSSASSSOLS SSSSSESI       
siku Dk ia aka MENANGANI 1 mah Ak Wita ank Na ala wang naa 33 

Tip »Kedatintan Rakjat” 1GO / IXE / Al / Yg. 

    


