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'di Hollandia, mengingat sukar- 

berontakan, demikianpun per- 

Meta 

Surakarta tg. 17/10 antara lain 

#luarkan uang sebanjak Rp. 88. 
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KAN DATANG 

Sekalipun alipun peradilan perkara 4 

ini mestinja dilakukan oleh. 

peng 1 di Manokwari, ka- 

rena perkara tersebut terdjadi 

diwilajahnja, orang2 jang ditu- 
dah ,infiltran” ini akan diadili 

       

nja untuk membawa para tertu- 
duh itu, sekalipun dengan ka- 

walan kuat, ke Manokwari. 

'Tusjuhan terhadap mereka ia- 

lah: melakukan pertjobaan de- 
ngan maksud menimbulkan pem 

tjobaan dengan maksud untuk 
mendjadikan suatu wilajah dari 
regara (Nederland) suatu wila- 

jah dibawah kekuasaan negara 
asing (Indonesia), disamping 
itu melakukan pentjulikan (men 
senroof) terhaiap “hoofdagent 
Louis van Krieken dan pentju- 
Tian dengan kekerasan. 
Menurut berita2 pers Neder- 

Jand itu, semua tertuduh telah 
mengakui kesalahan sepenuhnja 
dan mereka tidak meminta pem 

ia Umum : 5 AMA WI 

4 BAR Ta 

208 

lituduh Be 

V.C.van Beek, sedang landrech- 

ter C.A. Brandenburg ditundjuk 
sebagai pembela. 2 

dam. 

timur, dekat perbatasan jang di 
kuasai Australia, sedang Mano- 

disebelah barat, kira2 800 km 

dari Hollarilia. Teluk Etna ada 
dipantai selatan. $ 

an Luar Negeri 

orang jang diperlengkapi de-   bela (dari Indonesia). 

Naat 

x -wengun, dua buah mortir. dan 

5 3 ing : 

    

1 
& 
3 

Makan pemberontakan 
. Dan maujdjadikan ,ilajah Nederland” 

: . dibawah kekuasaan Indonesia 

r BERITA? PERS DI NEDERLAND, PERADI- 

DAP SL yINFILTRAN” pSIA | 
AT, TERMASUK PEMIMPINNJA, DAMA 

UKAN DI HOLLANDIA PADA TGL. 27/10 

INDONESIA DITELUK 

t 

“Berlaku . sebagai djaksa Mr 

Demikian ,,Antara” Amster- 

Sebagai diketahui, Hollandia 
terletak dipantai utara sebelah 

kwari, djuga dipantai utara, ada 

Pendaratan 21 Oktober'54. 
Menurut komunike Kementeri 

Belanda pada 
tgl. 18jll tahun jang lalu, djadi 
djuga seperti sekarang disekitar 
waktu dibitjarakannja soal Iri- 
an Barat di Madjelis Umum 
PBB, pendaratan ' para ,.infil- 
tran” itu tertijadi pada tg. 21 Ok 

tcber 1954, dilakukan oleh 48 

  
ngan brengun, stengun dan o- 

  

ri 

Wilajah 

  

“DJENAZAH 
Sidang DPRDS Kota Besar 

telah menjetudjui rentjana pe- 

aturan daerah tentang Pera- 

furan pemakaian mobil djena- 

'zah, djuga mengenai tarip2 un- 

tuk persewaan bagi umum jang 

ingin memakainja, sebagai jg. 

telah dimuat dalam ,,K.R.” tg. 
1310 jl. 

Dapat ditambahkan bahwa 

urituk mobil djenazah tersebut 

Pemerintah daerah telah menge- 

000,—, jakni untuk pembelian 

auto-gerobak (tanpa  carros- 

serie) Rp. 65.000,— dan pemba- 

ngunannja sebagai mobil djena- 

zah Rp. 23.000,— — Kor. 

PANITYA PERBAIKAN 
MASDJID BESAR 

Kini di Solo telah dibentuk 
Panitya Perbaikan Masdjid Be- | 
sar jang diketuai oleh Mocha- 
mad Saleh (Walikota) ) Ketua 
HI : Sullamulhadi , Sekretaris : 
'Tjondrodiprodjo dan Sutono, 
Keuangan : Jososuhardjo dan 
K.H. Bilal: Anggauta2: K.H. 
Zabidi, K.H. Amir Tohar, KR 
MT. Brotodiningrat, K. Mudza- 
kir, K. Muchtar Rosjidi, Pena- 
sehat : Kyai H. Salamun (Resi- 
den). 
'Maksud dari Panitya tsb. ti- 

Gak sadja akan memperbaiki 
minoret Masdjid Besar jang 
hantjur disambar petir, akan 
tetapi akan memperbaiki Mas- 
djid seluruhannja, a.l. atapnja 
halamannja dll. 4 ! 

DJATENG 

  

Fe Daerah. : 

rakarta tgi. 18-10 jl telah me- 

mutuskan untuk  mengadjukan 

permohonan Kepada Pemerintah 

bangan keuangan, diserahkan- 

Ingurangan itu bertambah ba- 

AN PADJAK2 JG. 

Supaja diserahkan 

“Sidang DPRD Kotabesar Su 

Pusat sebelum ada UU perim- 

nja semua atau sebagian dari 

padjak2 jang disungut oleh Pe 

merintah Pusat, jakni menge- 

nai: padjak pembangunan, Pa- 

djak potong gurung (pemotong 

an hewan), padjak "peralihan ke 

tjil, padjak rumah tangga (ken 

daraan bermotor) dan padjak 

verponding Indonesia (padjak 

perumahan). 

Sebelum permintaan itu dika- 

buikan dan dilaksanakan, Pe- 

merintah Pusat supaja menje- 

rahkan pelaksanaan penetapan 

dan pemufisutan-padjak2  ter- 
sebut, dengan komisi -loon 5076. 

Keputusan DPRDS tsb berda 

sarkan atas usul anggauta Pri- 

jodipredjo dkk jang telah di 

perbaiki dengan mengingat Sa- 

ran-sarin dalam pemandangan 

umum, setelah mengingat anta- 

ra lain bahwa Anggaran Ke- 

uangan Daerah th. 1955 terda- 

pat kekurangan jang tidak se- 

dikit dan telah 2 (dua) tahun 

ini subsidi dari Pemerintah Pu- 

sat terus dikuranginja dan pe- 

njak. — (Kor). 

Bandjarnegara 

KEPALA DJAW. PENERA- 

      da lakukan 

Hanan Lang biasanja dipakai oleh ten- : 1) 3 6 1 : 

Mae ae Tkapaaa mereka” Im 105901, PNY 4306, PKI 689. 
itu, dan kemudian mengatakan, | PPTI 1.528. 

1 

sendjata2 api lainnja jang di- 
angkut dengan dua buah kapal. 
Angkatan Laut Belanda dan 

polisinja telah menewaskan 5 | 
orang dan menawan 25 orang 

(ternjata sekarang 31l-orang jg 
akan Liadjukan kemuka penga- 

dilan, Red) berikut perlengkap- 
an militer dan dokumen2. Dian- 

tara 48 orang itu terdapat 12 
orang Indonesia suku Maluku 
dan djuga ada orang2 Irian sen- 
diri. Mereka termasuk dalam ke 
satuan resimen infanteri ke-25 
dari TNI. 

Menurut pihak Belanda, hoofd- 
agent van Krieken itu ditjulik 
diwilajah Irian Barat dan diba- 
wa ke Ambon. 1 

TT VII vanzah. 
Sebaliknja membantah komu- 

nike Belanda tsh., pada tgl. 20/11 
tahun jl Komando TT VH da- 
lam komunikenja katakan, bah- 

wa bukan pihak Indonesia, te- 
tapi pihak Belanda jang telah 
melakukan infiltrasi diwilajah 
Indonesia, terbukti dengan ter- 

tangkapnja van Krieken tsb. jg 
merembes dari Irian Barat ke- 
wilajah resimen infanteri ke-25. 

Terhziap tuduhan Belanda, 
bahwa infiltran2 ke Irian Barat 

itu dipimpin oleh orang bernarna 
Damara dikatakan, bahwa  da- 

lam pasukan Indonesia tidak 

ada orang bernama Damara. 
Komunike Komando TT VIL itu 

menjatakan, bahwa Belanda sen:   Giri jang telah mempersendjatai 

orang2-nja dan memberi tanda2 
t 

ara In tonssia, 

hanhwa mereka adalah dari satu- | 
an-satuan militer Indonesia. 

Pemandangan 

— Baharuddin: 

Dalam Negeri. : : 

Jang berbitjara semalam ada- 
Jah Dr Diapari (SKI), Sahetapy 
Engei (Demokrat) dan Z. Baha 

ruddin (tak berpartai). 
Bagian terachir dari sidang 

berlangsung dalam keadaan ge- 
lap, karena ditengah-tengah 
anggauta Z. Baharudain mengu 

tjapkan pidatorja, lampu2 dige- 

dung Parlemen padim, dan ter- 
paksa sidang diteruskan dengan 
penerangan lilin2, tanpa penge- 
ras suara. : 

Pembitjara Dr Diapari serirg 
mendipat tegoran dari ketua 
sidarg, karena  pidatonja ten- 
tang Pantja Sila dan dasar2 Ne 
gara Islam oleh ketua dianggap 
lebih sesuai (tjotjok) untuk si- 
dang Konstituante, tapi pembi- 
tjara tetap mergainggap pidato-   NGAN AGAMA PUSAT 

Di Bandjarnegara.       
Sebagai diketahui, sedjak be- 

berapa waktu lamanja, tiap ha- 
ri Djum'at telah dikumpulkan 
gumbangan2 sukarela untuk ke- 
periuan perbaikan itu, jang sam- 
pai kini telah terkumpul ' dju- 
mmiah jang lumajan. — Kor. 

KARAWITAN DISELENG- 
GARAKAN GOLONGAN 

TIONGHOA 
Dalam perajaan ulang tahun ke 

IL Karawitan Tionghoa, antara 
lain telah dipertundjukkan ke- 
-senian tari|karawitan jang dise- 
lenggarakan dan dimainkan o!eh 
masjarakat golongan Tionghoa 
dikota Solo. i 

Diantara tari2an Djawa asli, 
“telah dipertundjukkan tari Ga- 
tutkarja - Ontoseno dan di- 
mainkan oleh putri2 dari sdr. 

“Njoo Tjin Ham umur antara Il 

dan 13 tahun. Djuga tari Menak 
Djingzo dsb.nja , penabuh2 ter- 

“diri djuga dari kalangan masja- 
yakat Tionghoa jang mempunjai 
.minat serta bakat dalam mem- 
perkembangkan kesenian|kara- 
witan Djawa. 
Ulang tahun ke-II Karawitan 

"Tionghoa tsb. mendapat perhati- 
an djuga oleh  kundjungannja 
wakil PP. & K, Himpunan Bu- 
daja Surakarta dan Konserva- 

“teri “Karawitan Indonesia. — 
Kor, 5 Babe sr Po MATA 

Kepala Djaw. Penerangan A- 

gama pusat i.c. anggauta DPP. 

PSII di Djakarta Abdullah Ai- 

did, disertai anggauta Staf 

Djaw. Penerangan Agama Prop. 

Djateng Abdulkarim, pada 13- 

10-1955 telah kundjungi Kursus 

politiek jang diselenggarakan 

oleh PSII LA. Bandjarnegara, 

bertempat di SMP Tjokroami- 

noto. Dalam kesempatan “ini, 

'telah diberikannja tjeramah si- 

tuasi politiek sesudah Pemilihan 

Umum jbi. 
Pada 14-10-1955 kedua tamu 

tsb mengundjungi Kantor Pene- 

rangan Agama Kabupaten Ban- 

djarnegara dan kemudian meli- 

hat sluis Bandjar - Tjahjana, se- 

buah shus jang mendjadi keme- 

gahan daerah Kabupaten Ban- 

djarnegara. 

Wanosobo 

BATIK SARUNG UNTUK 
PESAWAI NEGERI 

23 Buah primair kooperasi pe- 
gawai-negeri di Kab. Wonosobo 
telah menerima dari Pusat Koo- 
perasi Pegawai Negeri Sema- 

rong untuk dibagikan 
anggautanja. Harga kain Rp. 

rang 245 kain djarit dan 40 sa- 
kepada | 

50,— dan sarong Rp. 33,50 se- 

nja ada hubungannja dengan 
pembentukan kabinet dan ia ber 
birjari terus. 

Mula2 Dr Diapari mentjela ke 
inginar: Masjumi jang dulunja 
menghendaki terbentukrja kabi 
net presidentil, “dan kemudian 
mengetjam kabinet jang berang 
gauta 23 orang menteri seka- 
rang iri, sedangkan menurut ke 
terargan2 Pemerintah menghen 
daki penghematan. as 

Sahetapy Engel. 
Sahetapy Engel. (Demokrat) 

menitik beratkan pidatonja utk 
membalas serangan? arnggauta 
B.M. Diah dan LA. Muis (PNI) 
iang menjerang diri pribadi 
Menteri  Ludir Negeri Anak 
Agung dan memudji / membenar 

' kan beleid jang ditempuh Peme- 
rintih dar Menteri Luar Negeri 
dalam memperdjuangkan masa- 
lah Irian Barat jang telah diteri 
ma untuk ditjantumkan “dalam 
atjara sidang2 PBB. 

Z. Baharuddin. 
Z. Baharuddin (tak berpartai) 

dalam piditonja menolak penda 
pat2 berdasarkan teori dan tra- 
disi negara2 Barat jang segera 
membubarkan parlemen dan 
men-demisionerkari kabinet se- 
  ma 

wai Negeri 

Kepala Kt, Kooperasi           helai, 
Pembagian barang2 tsb, bes Sekretaris, — Kor. 

rada dibawah pengawasan Ba- 
dan Koordinasi Kooperasi Pega- 

| setempat dengan 
Bupati sebagai Koordinator dan 

sebagai 

| jang mempergunakan hak pilih- 

umum Parlemen: 

Kabinet BH hanja 
dapat diganggu gugat oleh 

parlemen sekarang 
SIDANG Parlemen pleno terbuka malam Selasa melandjut- 

kan atjara pembitjaraan pemandangan umum terhadap kete- 

rangan Pemerintah, dipimpin oleh Mr A.M.Tambunan dan diha- 

diri oleh Menteri2 Penerangan, Perhubungan, Kehakiman dan 

  

    

kalau suacah lengkap masuk. 

Menurut kb PIA: 

BNN NN OR EGTN WN 
Masjumi 
N.U. 

Menurut tjatatan PN? 

  ANN ane Bean teana 8.116.120 
Menurut tjatatan Masjumi : 

Masjumi PN TA AAN AA 1488.873 
AE Pe en inna au ya 6.509.099 

Menurut tjatatan P.KL : j 

AR RR 6.188.580 

cm A2 

a2 sementara selu..i 
« Lag 2 

h Indonesia up 
Masih simpaog siur 

i Ea 
: KAKENA angka2 pemungutan suara sudah makin ba- 

n jak masuk dan suasana nampak tenang, maka mulai hari 

ini kami memuat stand partai2 besar. Angka2 ini masih ber- 

sifat sementara dan tiap2 hari bisa berobah, dan belum res- 

mi dari FPI. Untuk partai2 ketjil akan kami muat nantinja, 

IUnitah stan! terachir dari 4 partai : 

Tuh HARIAN UMUM 

DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT KEDAULATAN RAKJAT (ANGGOTA S5. P.S) 

PM U Nu ke Moskou 
Maa djual beras kepada Rusia 

Kg 

1660.484 
1.431.869 
6.413.254 
5.928.856 

    

geedwill selama 

Prograni perdjalanan. 

Daiam perdjalararnja ini U 
Nu akar singgah di New Delhi 
untuk mendjadi tamu dari PM 
India Nehru. ' Pada hari Rabu 
jad. U Nu akan bertolak dari 
New. Delhi untuk mengadakan 
kundjungin resmi di Kabul, ibu 
kota Afghanistan, dan menurut 
rentjana ia ditunggu kedatang- 
annja di Moskou pada tanggal 
20 Oktober jad. Program selan- 
djutnja dari rombongan U Nu 
ialah tanggal 4 dan 5 November 
di Helsirki (Finlandia), tanggal 
6 sampai ' dengan $ November     

  

  

Pemungutan suara: 

Angka2 sementara di Ka- 
Jimantan Selatan 

ANGKA? sementara mengenai hasil pemungutan suara 

untuk anggota DPR dalam daerah pemilihan Kalimantan Sela- 
: tan jang hingga pagi ini dapat 
sebagai berikut : 

Kotabesar Bandjarmasin: (ba 
njaknja pemilih 87.000:  jarg 
mempergunakan haknja 72.145) 

NU 37.326, Masjumi 20.970, PNI 
2.054, PKI 2.520, PPTI 1.397. 

Kabupaten Bandjar: (banjax- 
nja pemilih 161.560: iang mera- 
pergunakan nak vilihnja 157. 

971) NU 110.493, Masjumi 32: 
879, PNI 1.605, PKI 4.917, PPPI 
3.124. 

Kabupaten Hua Sungai Sela- 
tan: (Banjakr:a pemilih 210.279 

nja 193.658) NU 75.356, Masju- . 

Kabupaten Hulu Sungai Uta- 
ra: (Banjaknja pemilih 164.560, 

  
sudah pemilihan umum karena 
menurut pembitjara pasal 137 
Undang2 Pemilihan Umum me- 
cjatakan, bahwa parlemen lama 
bubar pada waktu parlemen ka- 
ru dilantik, dan pasal 84 Un- 
dangZ Dasar Sementara kita me 
njatakan, bahwa tiak Presiden 
untuk membubarkan parlemen 
harus disertai perintah melaksa 

nakan pemilihan umum untuk 
bentuk parlemen baru dalam 
waktu 30 hari. Hal ini oleh pem 
bitjara diartikan hanja berlaku 
dlm masa biasa, tapi tak mung- 
kin dipakai sekarang, sesudah 
pemilihan umum dilaksanakan, 

bahkar: sedang ditunggu2 hasil 
pemungutan suaranja. 
Menurut pempbitjara, kedu- 

dukan kabinet Burhanuddin jg 
parlementer tak dapat digang- 

gu gugat selain oleh parlemen 

jang sekarang. 
Sampai disini lampu2 dige- 

durg parlemen padam dan Z. 
Baharuddin harus meneruskan 
pidatorja | dibawah sinar2 lilin 
dengan menjatakan, bahwa dja- 
lan perlementer masih luas utk 

kan pemungutan suara) NU 17. 

(Banjaknja pemilih 56.000: 

dikumpulkan »Antara” adalah 

jang mempergsnakan hak pilih 

nja 140.318), NU 100.783, Ma- 
sjumi 31.970, PNI 1.767, PKI 1. 
005, PPTI 555. 

“Kabupaten Kota Baru: (ba- 
njaknja pemilih 73.000. Bebera- 
pa TPS masih pelum mengada- 

914, Masjumi 21.669, PNI 8.329, 

mengundjungi Swelan, tanggal 
19 November mengundjungi 
Denmark dan berangkat kem- 
bali ke Rangoon pada tanggal 

13 November. 

Buiganin dan 

Khruschevy, 

PM Sovjet Uni Marsekal 

Nikolai Bulganin dan  sekreta- 

ris pertama Partai Komunis 

Sovjet Uni, Nikita Khrusehev 

akan diminta untuk mengun 

djuagi Burma demikian pernja- 

taan. PM Burma U Nu 

pers setibanja di Calcutta pada 

hari Senen dalam perdjalanan 

menudju Sovjet. 

U Nu selardjutnja menerang- 

an tidak dipat mengatakan 

(apakah kundjungan pemimpin2 

Sovjet tersebut akan merupa- 

tan kelandjutan dari kundjung- 

an mereka ke India, jang menu 

rut'rentjana akan diadakan da- 

lam bulan November jad. Me- 

nurut U Nu terserah kepada 

Bulgarin dan Khruschey untuk 

menentukan tangga! kundjung- 

1n mereka ke Burma. Selandjut 

nja U Nu mengatakan, bahwa 

undangan tersebut akan ia sam 

Yaika”. sendiri dalam kundjung- 

annja di Sovjet Uni selama 2   
PKI IAT: 

Kabupaten Kuala Kapuas: 
be- 

serapa PPS masih belum menga 
d tan pemungutan suara), NU 

173, Masjiimi..356, PNI 1.392 
PKI 892, PPTI 412. 

Kabupaten Sampit (Kota. Wa- 

   

| 
| 
| 

   

ringin: (Belum diterima Ia- 
poran). 

Kabupaten Barito: (Banjak- 
nja pemilih 66.000: beberapa 
PPS masih belum mengadakan 
pemungutan suara) NU 11.274, 

Masjumi 7.532, PNI 10.506, PKi 

2.574, PPP. 16. 

Djadi djumlannja: NU 365.909 

Masjumi 238:3701. PNI 29.960, 

PKI 12.893: PPTI 10.194. 

Mengenai PPTI jang leading 

dikabupaten Barito sebagaime- 

na telah dikabarkan, ternja:a 

partai ini banjak mendapat sit- 

ara diibu kota kabupaten Bari-o 

sadja. Di PPS lainnja PPTI se: 

dikit sekali mendapat suara. — 
Ant. 

minggu. 

kepada | 

PM BURMA U Nu beserta njonja dan suatu 

resmi Burma Senen petang dengan menumpang pesawat KLM 

telah berangkat dari Rangoon untuk mengadakan kundjungan ' 

2? minggu di Sovjet Uni. 

  

Ppil2 

    

  

. 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 6,80 

TAHUN XI — NOMOR 

rembongan 

Pembitjaraan U Nu 

di Moskou. 

U Nu kemudian menerargkan 
bahwa ia pergi ke Sovjet untuk 

membitjarakan setiap masalah 

jang dikehendaki oleh pemim- 

Sovjet. U Nu bermaksud 
membitjarakan masalah2 jang 
bertalian dengan perdamaian du 
ria dan jang termasuk kepen- 

tingan bersama. Atas pertanja- 

an U Nu menjatakan bahwa 
Burma tidak membutuhkan ba- 
njak sendjata dari negara mana 
pun djuga. Menurut U Nu me- 
ngirg:it keadaan ekonomi Bur- 
ma harus mendjual berasnja 
dan ia akan membitjarakan Su- 
atu persetudjuan dagang dgn 
Sovjet. Ada kemungkinan djuga 
bahwa Burma akan menggura- 

kan tenaga2 ahli tehrik Sovjet, 
tetapi hingga kini belum - lagi 
dibitjarakan sesuatu  rentjana 
mengenai. pemakaian tenaga2 
tersebut dengan pemimpin2 So- 
vjet, demikian U Nu— UP-Rtr. 

GRANAT BESAR DIKE- 
TEMUKAN 

Ditepi djalan raja piengkung 

utara Magelang oleh (volisi la- 
lulintas telah diketemukan se 

buah granat tangan jang . di- 

bungkus dengan kain. Segera 

barang itu diserahkan kepada 

K.M.K. jang letaknja tidak 

djauh dari tempat diketemukan 

nja granat tersebut. Granat te- 

muan ,itu dari model 36 dari 

matjam jang berbahaja sekali. 

Tapi oleh letnan Soekemi dari 
K.M.K. Magelang 

granat itu dapat ditjopoti hing- 

ga tidak meledak dan membaha- 

jakan. Kini masih diselidiki si- 

apa dan dengan maksud apa 

Etjeran ........«. Rp. 0,65 

HARGA LANGGUANAN. 
.Dalam dan Luar Kota. : 

Sebulan . ...c.... Rp 1d,— 
(Tiap Saptu GRATIS Madjallah 
kanak - kanak “PKAWANKU”) 

    

ADPERTENSI : 

    

| 
| 
| 
| 

| SARDJANA PERTANIAN 

Pada Fakultas Pertanian dari 

Univ. Indonesia di Bogor, telah 

Ius udjian : Sardjana Pertani- 

an, Gjirusan Kehutanan |: Soe- 

marjo Joeswopranj oto. 

Sardjana Muda 

  

Tingkat Per- 

tama, Djurusan Pertanjan : Ling 

Sioe Li, BR, Sutjistadi  Sutar- 

man, Rs. Ruswiono, Sampe To- 

napa, O. Koswara, R.G. Satardi 

Mangumdojo, Lo Tong Lim, R. 

Soepartono Siswopranoto, Abu 

Dardak, Abd. Rivai Saad, Sjari- 

fuddin Baharsjah, Soenardi (cum 

laude) dan Oetomo. 

Sardjana Muda, Djurusan Per- 

tanian : Wijono, Soelaeman, Ri: 

Ng. Ashardikoen pyanoto, 

R. Sardjono Reksodimuiljo, Jusuf     
      

  

   

  

Sutakaria dan Suwoso. 

Sardjana Muda, Dijuriusan Ke 

hutanan : Emon nan. R. 

Soelaeman Partalisastra,. Aim 

Abdurachim, « Lotkito, Rookmo- 

wati, Sjaryf Mohammad Kemal, 

Sanusi, Hartono dan Moch. Har- 

ris. 

Djurusan Kehutanan 
Muhamad . Satari, R. 

j R. Muhamad 

jakusumah, Pur 
rtono, R. 'Wino- 

Hadi 

tama, 

Achmad 
Bagus Ruhr 

Kuswanda Wi 

nomo Wignja 
to, R. Winanto, Sutrisn 

dan Harry Ardy-Saputra, - Ant. 
ata - 

BACHELOR OF BUSINESS 

      

         

  

Akademi ilmu,perniagaan di 

Djakarta kemarin dulu 'mem- 

berikan gelar Bachelor of Busi- 

ness Administration kepada “40 
mahasiswanja. Dengan 

    

     
untunglah | 

granat itu diletakkan ditempat : 

jang berdekatan dengan gedung | pat 

K.M.K.? 

  

Djawaban DPD dimuka DPRD: 
  

| pertama “ketika th. 

orang 
demikian sedjak hasilnja jang 

1952 hingga 
349 
127 ora 

    

   

    

kini telah dihasilkan 

Gengan gelar B 
ness Adminis g 

orang dari mereka itu telah men 

dapat pekerdjaan diserusahaan 
nasional dan jang 40 orang da- 

pekerdjaan . diperusahaan 

    

  

asing, 

Jogja dapat tambahan tundjangan 

Negara Rp. 3.805.900, — 
Tak ada penghematan pegawai 

DJAWABAN DPD Ist. Jogjakarta atas pemandangan umum 

babak kedus DPRD mengenai rentjana anggaran belandja tahun 

1955, telah dilangsungkan kemarin sefjara tertulis dimuka si- 

dang DPRD. Seperti diketahui, djawaban DPD jang pertama 

telah diberikan didalam sidang DPRD pada tgl. “7 Sept. 1955 4. 

. Pemarilangan umum babak 

ke-I dan ke-II pada  umumnja 

tidak puas atas djawaban DPD 

ini dan kepada DPD diberi ke- 

sempatan untuk memberikan 

djawaban jang kedua sampai   

  

SIDANG PLENO KILAT 
PERBEPBSI 

Di Magelang. 

Dewan Daerah PERBEPBSI 

Provinsi Djawa Tengah, dalam 

sidangnja pada tgl. 15 Oktober 

1955 di Sernarang telah memu- 

tuskan bahwa: untuk mengha- 

dapi situasi dalam negeri sesu- 

dah berlangsungnja ' Pemilihan 

Umum untuk DPR pada tanggal 

29 September 1955 jang lalu, 

maka Dewan Daerah PERBEPB 

SI Provinsi Djawa Tengah akan 

mengadakan Sidang Pleno Ki 

iat” jang akan dilangsungkan 

pada tgl. 29 Oktober 1955 sam- 

pai 31 Oktober 1955 di Mage- 
lang. f 

Adapun atjara pokok daripa. 

da siang Pleno tsb. ialah me- 

ngenai soal2 Pemilihan Umum 

dan Konsolidasi Organisasi dise 

gala japangan.   membitjarakan kedudukan kabi 
ret jang sekarang, dan ia mem- 
'benarkan pendapat P.M. Burha- 
nuddin jang menjatakan, bahwa 
kabinet akan (harus) bekerdja 
terus sampai parlemen baru ber 

sidang. at 3 
Pembitjara berpendapat, bah- 

    

    
ngkatan Darat kini te- 

li dan mengandjurkan 

x merintah untuk men- 
dengar usul2 pentjalonan pihak 
Angkatan Darat dlm mengang- 
kat seorang KSAD baru, ia 
menganggap pentjalonan jang 

dimadjukan oleh Argkatan Da- 
rat merupakan suatu tradisi ba- 
ru untuk “memisahkan garis2 
pertanggungan djawab tehnis 

dan politis, 

rurat pemberantasan korupsi ti- 
dak sewenang2, tapi berusaha 
menjalurkan tindakan2 melalui 
saluran2 hukum, dan kemudian 
menjesalkan, bahwa sampai se- 
karang rantjangan Undang2 Da 
rurat itu belum ditanda-tangani 
oleh Presiden, jang dengan de- 

,menghalang-halangi”   
1 7j 

ibawaan pemerintah ter- | 

Ia menganggap Undang? Da- | 

mikian oleh pembitjara diang- |   
“ 

  Pe Pang, 

Gedung bioskop Cupitol di Djakarta 

-hioskop tsb. Kerugian ditaksir Rp. 8000.000,-— 

kan, tapi toko Djawa tsb tidak dimasukkan ASUT NS, 

Sale NN Pp Sebaha " 

waktu 'sesudah pemungutan su- 

ara." 

Djawaban DPD tertulis jang 

| diadjukan dalam silang kema- 

rin itu berisi pendjelasan2 ter- 

hadap pertanjaan2 para pembi- 

tjara dalam pemandangan umum 

babak ke-II, baik jang langsung 

mengenai rentjana anggaran be 

landja maupun jang tidak lang- 

sung dan sesungguhnja lepas 

darj rentjana tsb. 

Hanja pemeliharaan 
routinewerk. 

Diakui dalam djawaban tsb., 

bahwa rentjana anggaran  be- 

larija ini belum dapat penuh 

menggambarkan politik beleid 

pemerintah Daerah, selain dise- 

babkan karena belum adanja 

Undang2 tentang perimbangan 

| keangan antara Pusat den2 im 

| Daerah, pun djuga karena ar4- 

uja beberapa faktor lainnja, .«- 

perti belum tegasnja taakve."e- 

ling antara Pusat dan Daerah 

  
hari Senen il, diam 2 

pagi habis terbakar beserta restorannja toko Djawa jang dekat 

- jang diasuransi- 

4 

  

dalam susunan keteta-negaran 

kita. sekarang, kurang semp.:- 

nanja organisasi Pemerintahan 

Daerah, belum adanja kess mi- 

bangan mengenai pembagian te 

naga didaerah WTengan di kabu- 

paten2 dan kotapradja, kurang- 

nja keuangan dsb., sehingga se- 

Sungguhnja rentjana anggaran 

belandja th. 1955 jang diadju- 

kan kepada DPRD sekarang ini 

hanja merupakan pemeliharaan 

routine-werk biasa ditambah se- 

dikit perluasan usaha2. 

Tambahan tundjangan 

dari Pusat. 

Selarijutnja kepada sidang 

kemarin itu djuga dinjatakan, 

bahwa untuk menutup kekurang 

sn anggaran belandja Daerah, 

tahun 1955 ini, Pemerintah Da- 

erah telah menerima tambahan 

tundjangan Negara sebesar Rp. 

3.805.900,—. Pengurangan pem- 
berian tundjangan Negara oleh 
Pusat kepada daerah otonoom 

didjalankan setjara integraal, 
tidak “hanja bagi Daerah Ist. 
jogjakarta, disebabkan karena 

keadaan keuangan Negara me- 

maksa. 

Hasii pemungutan pa- 

djak lebih banjak. 

Mengenai pemungutan padjak 

jang djuga disinggung2 dalam 

semandangan2 umum jang lam 

bau itu, ditegaskan, bahwa ha- 

sinja dalam tahun 1955 sampai 

hulan September jl. berdjumlah 

Rp. 3.888.050,98 jang berarti 

Rp. 741.466.81 lebih daripada th. 

j3. dalam waktu jang sama. Un- 

tuk mengintensiveer pemungut- 

an padjak senantiasa didjalan- 

kan dan djika richtformasi pe- 

gawai Kantor Padjak dipenuhi 

seluruhnja maka hasilnja akan 

bertambah besar dan djumlah 

orang jang belum dikenakan 

pandjak akan diperketjil lagi. 
Tidak ada penghematan 

pegawai. 

Mengenai pendirian Pemerin- 

tah Daerah terhadap pegawai- 

nja dikatakan, bahwa Pemerin- 

tah Daerah tidak akan menga- 

Hakan penghematan, sedang si- 
kapnja jalah menghargai mere- 
ka jang sungguh2 bersikap dan 
berfikir sebagai pelaksana pro- 
gram Pemerintah dan membim- 

bing mereka jang dalam menu- 
naikan tugasnja akan keluar 
dari rel. Selandjutnja para. pe- 
gawai akan diberi kebebasan da 

lam rangka ',arbeids-vreugde” 

dan menekankan tindakan2 pre- 

   
Oridak ada gang BAT 
masuk JAKTI. 

Kabar2 bahwa ada pegawai 

memasukkan modal BAT kedae- 

Lrah Jogjakarta dibantah kebe- 

narannja. Waktu itu beaja ada 

Rp. 11.000.090,— belum terma- 

suk modal bagi perusahaan2 di- 

luar VOTP, Menurut ketentuan 

Pemerintah Pusat JAKTI hanja 
akan diberi Rp. 3.000.009,- djum 

lah mana terang tidak “akan 

mentjukupi dan bagi perusahan2 

diluar VOTP tidak sia harapah 
untuk mendpat modal dari Bank 

Indonesia. Untuk mengatasi ke- 

sukaran2 itu, maka dengan pe- 
ngetahuan Kementerian Perta- 

nian, JAKTI mengadakan hu 

bungan dengan BAT. 

Berhubung dengan djawaban 

DPD tsb. diatas, maka hari ini 

Panitya permusjawaratan akan 

mengadakan silang dengan pi- 

hak DPD untuk mentjari djalan 
bagaimana nasib djaw. 

DPD itu selandjutnja, sedang 

hari Kemis besok DPRD akan 

mengadakan sidang pleno lagi 

untuk menentukan sikapnja dan 

membentuk Panitya jang ber- 

tugas merumuskan “kesimpulan 

djawaban DPD tersebut. 

   

  

     

  

  

Harga emas 
Jogja 18-10-1955. 
22 krt. ne. Liijual .. Rp. 58 

ban "Ana Rp: 57 
22 krt. emas pasar 

GG UOL ana Rp. 52,59 
belang Rp. 50,50 

Semarang 18-10-1955, 
24 Terb. “jua Wa) Rp. 57,50 

Den ne Rp. 56,— 

22 Ikrt, "djual Buas Rp. 58, — 

Mel NA Rp, 51,— 
Djakarta 18-10-1955. 
24 Isrb, djual ana Rp. 5199 

Mana Rp. 56,50 
Surabaja 18-10-1955. 
24 kert. djual... Rp. 57,— 

beli Nan Rp. 56,— 
Keadaan pasar ramai. 

OKSIMG soan. 
aah 

TOKO 

  

   
      

DUNGGUHN 

  

? Seorang wanita dilnar kota 

Jogja tiba? sakit perut, muntah: 

“. seluruh keluarga teriak: 
»Kena ratjun!?”, tapi sebelah di- 

injeksi segera sembuh kembali, 

peperiksaan dokter menjatakan: 

....   angin kasepi 

Sardjana Muda Tingkat 'Per- 

” 

   



  

    

           

Pa 

            

  

SUAnA2 sodik kak jeewerinsahan: jang pertama: di- 
bentuk sehabis an bentang: penei s      

   

selesai pasti akan merupakan 

| patah arang. Pe BEA 

    

koalisi antara partai? as artai nasionalis. Tegasnja: 
kabinet akan bordir ang inti, jaitu : PNI, NU dan 
Masjumi. 

Mula? suara? itu L a masih agak aneh, sebab be- 
Iumlah terhapus kesan maha Aa kerdjasama Masjumi — PNI 
Giakiah iya, Pa kedua partai besar.itu sudah. 

t    

  

ak 
Tapi sekarang, dan 5 pemaaia kedua partai itu Seda banjak 

melepaskan suara? kalau kita dengarkan dengan teliti, pada ke- 
: dua belah pihak keinginan De naen sudah makin njata meng- 

garis: AN 

Tentu tidak mudah « ekaligus kedua partai itu berdjabatan 
tangan: sifat malu? kutjing bukan monopoli manusia biasa, me- 
lainkan djuga dimiliki oleh. sedjunlah manusia jang menggerom- 
bol mendjadi partai ! Namun tanda? menundjukkan kedua partai 
itu sesungguhnja Palang ena ana. jang suka bertindak se- 
bagai pendainai,! Th 

  

Kana mna aa ea tidak "boleh tidak pan dapat 
membawa manfa'at jang amat besar bagi bangsa dan negara. 
Aliran kebangsaan — sekalipun oleh orang Barat dipandang su- 
dah usang, malah dipandang sebagai idee fixe — sebenarnja ma- 
sih kuat, tidak sadja di Indonesia, djuga dinegeri-negeri lain jang 
sudah banjak terpengaruh oleh pikiran internasionalisme atau 
kosmopolitisme. Aliran sselurah dunia satu keluarga besar” itu 
memang tudjuan mulia jang Nana, kepada hasrat akan per- 
damaian dunia, namun perdamaian dunia jang djadi tudjuan itu 
djustru bermaksud hendak memberi kesempatan hidup bagi 
bangsa? jang pai “eat #akaakaA besar itu, tidak untuk 
meleburnja. . 

Dalam pada itu aa bwah dinegeri kita amat kuat- 
nja: dasar bangsa kita memang religieus. Ini dibuktikan oleh 
djumlah total suara jang di 
Djuga didemonstreer oleh banj: 

Masjumi, NU, PSH, Perti. 

knja suara jang diperoleh Partai 
Katholiek dan Parkindo. 

Maka kalau aliran 'kebangsaan dan keagamaan dapat ker- 
djasama, itu pasti mentjerminkan pikiran dan perasaan jang hi- 
dup dikalangan masjarakat kita. Ini tentu disadari djuga oleh 
partai? itu, dan makin teballah kesadaran itu, kalau kedua pihak 
dapat saling mendekat-mendekati sambil sama? menjingkirkan 
hal? jang pada pihak: lain dapat -menimbulkan kesan jang bukan?. 

3 : 
Biarlah kita bitjara koulkreet: partai? agama djanganlah 

bersikap seakan agama dan iman adalah monopoli mereka, se- 
| aka-akan kaum nasionalis boleh dipastikan tentu tidak beragama 
dan tidak beriman. Baiklah partai? agama djangan melupakan 
adjaran agamanja' sendiri: perkara iman, itu urusan insan de- 
ngan haliknja, orang jang tahu belum tentu beriman, orang 
jang tidak tahu barangkali djustru beriman. 

Sebaliknja kaum nasionalis hendakeja memperhitungkan: 
aliran agama adalah aliran jang kuat, EA ana jang reel ada! 
Dus tidak boleh diabaikan! Dalam kehidupan sehari-hari hendak- 
nj ini djadi pedoman. », 

Kaum nasionalis Sana tidak boleh pula bertindak se- 
akan-akan nasionalisme adalah monopoli mereka: seakan-akan 
kaum agama tidak kenal nasionalisme. Haruslah mereka tahu, di- 
dalam adjaran? agama pun ada bagian? jang mengenai makna 
kebangsaan, dus mengenai paham nasionalisme. Malah nasional- 
isme adalah anak kandung aliran keagamaan. 

Tapi memang segi ini kadang kurang didemonstreer oleh 
kaum agama, sehingga perlulah untuk selandjutnja kaum agama 
lebih memberi accent kepada segi ini, Kalau accent itu tampak, 
tidak mungkin termakan propaganda jang mengatakan, seakan- 
akan ada partai agama besar akan mengganti bendera, dan lagu 

gsaan. Untuk selandjutnja harus didjaga djangan sampai -. 
propaganda maftjam itu dapat termakan! Untuk itu harus ditam- 
pakkan: agama tidak bermaksud hendak melebur kebangsaan. 

s5 
Dalam propaganda sehari-hari hendaknja partai? agama dan 

kebangsaan sama-sama berpegang kepada hal? diatas sebagai 
pedoman. Djangan ada orator? jang membuat pelanggaran atas 
pedoman ini. Demagogi sudah terang merusak akibatnja — Ali- 
ran agama dan aliran kebangsaan tidak sewadjarnja harus ber-:. 
tentang-tentangan dan perang tanding terus menerus. Melainkan 
harus berdjabatan tangan untuk bersama-sama mambangun ne-- 
geri jang masih miskin dan sengsara rakjatnja ini. 

Bolehlah diharapkan agaknja, NU dapat bertindak sebagai 
pendamai ANArA Masjumi—PNI. 

  

“ Dengan demikiansmaka ber- 
arti pers Indonesia dan Kn 
betul2 dapat : 

Papan tempelan . 
Kita sekalian “ telah memak- 

lumi, bahwa dalam negara jang 
demokratis ini sudah selajaknja 
rakjat diberi tahu atau menda- . 

pat penerangan jang tjukup ten 
tang segala sesuatu mengenai 
kepentingan umum. Diantara sa 
luran2 penerangan jang berma- 
tjam2 itu, s»PAPAN TEMPL "Le 
AN?”  faanplakborden) adalah 
suatu hal jang tidak kurang pen 
tingnja daripada. saluran? pene-. 

Lk Membimbing rakjat :kita da- 
lam mengikuti tiap2 persoal- 

Lan jang timbul didalam. ma- 
sjarakat, 

an2 jang actueel. 

Menanamkan pengertian ke- 
pada sebagian besar. masja- 
rakat kita terhadap mera 
nja Papan Tempelan. 

rangan jang lain. Sebab pupan Untuk mendjaga  keamanan- 
tempelan . adalah  mempunjai |nja maka dapat menundjuk te- 
maksud. untuk / mempopwler- | naga2 jang chusus untuk meme 
kan”. persoalan2 jang timbul.di- | liharanja. Apapula mungkin, pa 
dalam masjarakat. Untuk me- pan tempelan itu ditutup dgn 

ngetahui persoalan2 tersebut se 
sungguhnja sudah. tjukup apa- 
bila kita membatja suratkabar. 
Karena suratkabar adalah me- 
rupakan pengantar, pembawa 
atau penjiaran berita2 jang pen 
ting dan malahan djuga me- 
muat pikiran2, pemandangan? 
serta pendapat2 orang. Sedang 
bahasa dan tjara menulisnja da- 
lam beberapa hal lebih mudah 

katja sematjam photobox. Hal 

hudjan, berguna pula, sehingga 
tidak mudah dirusak orang. (da 
pat dilihat, tetapi tidak dapat 

dipegang). 

Hormat kami 

Klitren (Jogja). 

terutama persoal- 

ini ketjuali untuk menolak air. 

S. TOERIMAN 

Madiun telah diadakan sidang 

|rabaja. Sidang dipimpin 
wakil S.B.R.R. 1. 

Tjab. Semarang. 2 

' Mei 1955 di Semarang jang me- 

t 

Wilajah DJATENG 

  

  

Madiun 

SIDANG TJATUR TUNG- 
GAL S.B. RR. 

Tg. 16 Oktober jl. dengan ber- 

tempat dikantor Studio R.R.I. 

tjatur tunggal jang dikundjungi 

oleh wakil2 'Tjabang S.B.R.RI. 

Dintaranja wakil2 Tjabang S.B. 

R.R.I. dari Semarang, Jogjakar- | 

ta, Surakarta, Madiun dan Su- 
oleh 

Sdr. Parmono 

Dalam sidangnja itu dibitjara- 
kan putusan konggres S.B.R.R.I. 
ke II jang menetapkan penje- 
lenggaraan kongres ke III da- 

lam th. 1954 di Bandung. Kepu- 

tusan rapat tjatur tunggal tg. 16. 

nyntut kepada P.B. S.BR.R.I. | 

untuk mengadakan kongres ke- 

III dalam bulan Nopember 1955 

di Jogja. Tidak adanja sambu- 

tan dari P.B. S.B.R.R.I. sampai 

saat ini 

Setelah diadakan  tindjauan 
jang lebih mendalam dengan 
diadakannja pertukar pikiran de 

ngan para hadjrin, achirnja si- 

dang dapat memutuskan sbb.: 
Mendesak kepada P.B. S.B. 

R.R.I. untuk mengadakan kong- 

gres ke III pada bulan Maret 
1956 di Djokjakarta. Mengirim- 
kan delegasi kepada P.B. S.B. 
R.R.I, atas nama 5 Tjab. 
untuk mendapatkan kepastian 
tentang penjelenggarana kong- 
gres — Kor. 

tsb. 

PENGANGKATAN DR. 
GATOT KARSONO 

DI PONOROGO 

Sedjak permulaan Oktober 

1955 untuk Rumah Sakit Umum 
dar Djawatan Kesehatan Kab. 
Ponorogo telah diangkat Dr. 
Gatot Karsono. Dr. Gatot Kar- 
sono menggantikan Dr. Soeki- 

djan Sindoemanggolo. Dengan 
diangkatnja dokter. baru tsb. 
maka bagi Kab. Ponorogo -ada 
Gua orang dokter. Untuk seluruh 

Karesidenan Madiun kini ada 14 
orang dokter. Dokter Gatot Kar- 
sono semula mendjabat di ALRI 
Makasar. — Kor. 

PERTEMUAN P3S DAN 
P.P.C. 
Kotabesar Madiun. 

Baru2 ini P.P.K. Kotabesar 
Madiun telah mengadakan per- 

temuan dengan para anggauta2 ' 

:P3S..dan PRPC..seluruh..- daerah. 
Kotabesar Madiun. 

Maksud pertemuan tsb. ada- 
lah untuk menjatakan terima 

kasihnja kepada segenap petu- 

gas2 dalam  mendjalankan pe- 
kerdjaan dalam menjelenggara- 
kan pemilihan umum jang lalu. 
— 2 Pt. 

  
  

an sebesar Rp. 4.900.000.—. 

Djumlah ini dipergunakan utk. 
Urusan Umum Rp. 657.630.—, 

Pekerdjaan Umum Rp. 1.573.220, 
Keamanan Umum Rp. 61.940.—, 

Kesehatan umum Rp. 1.325.490.-, 
Urusan rooi —- penilikan bang- 
un2-an Rp. 32.680,—, Kuburan 

Rp. 3.480,—, pasar2 Rp. 782.800, 
Pesangrahan Rp. 18.199.-—, Ke- ! 
hewanan Rp. 53.500.—, Penjebe- 
rangan Rp. 6.590.—, Usaha2 so- 

sial - ekonomie Rp. 24.800.—, 
pembajaran beja istirahat, uang 

tunggu pensiun Rp. 155.350,—, 
pembajaran pensiun onderstand 
Rp. 20.870.—, Pengeluaran tidak 
tersangka bagian Jain Rp. 60.000 
dan pengeluaran tidak tersangka 
Rp. 123.460.-. 

(Penerimaan Gidapat a.l. dari 
Negara dan daerah otonoom sen 

diri Rp. 2.199.000.-, padjak & bea   Rp. 1.24€.360.-, sisa tahun jl. 
Rp. 223.770.-, penerimaan tidak 

    dimengerti oleh rakjat djelata. 

Tetapi apakah kita semua 
mampu berlangganan Suratka- 
bar ? Tentu tidak. Hanja mere- 
ka jamg hidupnja sudah teratur. 
Mereka jang mempunjai kelebih 
an uang belandja sadjalah jang. 
sanggup berlangganan  surat- 
kabar, jang kalau ditaksir hanja 
Ik. 159 sadja. Sedang mereka | 

SKA Pers: 
  

pada umumnje telah merasa ka 
lan koran Tu sudah  mendjadi 

“salah satu keperluan hidup se- 
“hari2. Kami sekalian merasa ke 
tjewa, harja ingin membatja ko 
ran sadja dirasa mendapat ke- 

sukaran. . 
Oleh karena itu, menurut hex 

mat. kami baiklah kiranja apa- 
bila Dijapen dan pers" (harian 
suratkabar) lebih memperhati- 
kan soal tsb. Artinja memper- 
banjak ' menambah. 

TEMPELAN”  ditempat2 jang 
strategiesch. Pada papan tem- 
pelan “tu, ketjuali ditempelkan 
siaran2 Pemerintah, sejogjanja 
tiap2 koran jang diterbitkan di- 
kota imi dapat djuga dibatja di 
tiap-tiap papan tempelan tsb. 
Misalnja 
rang ada 3 penerbitan... Djadi 
tiap2 papan tempelam. djuga dis 

ketiga-tiganja - pada: 

: R., Nasi 
Onal dan suara Umat, .. 

pasang 
tiap2 harinja, ialah K.R, 

PAPAN. | 

di Jogjakarta. seka- 

SALAHLAH dugaan orang 
bahwa pembersihan koruptor 
mempunjai latar belakang poli- 

tik guna menambah suara bagi 
partai pemerintah dan guna me- 

ngurangi suara bagi partai oppo 
sisi. Koruptor adalah penjakit 
negara, penjakit masjarakat jg. 
harus segera dibrantas, demi un- 
tuk kepentingan rakjat seluruh- 

nja. 
Maka pemberantasan korupsi 

musti diteruskan, tidak peduli 
pembesar2 jang tersangkut ada- 
lah anggauta partai jang me- 

ka dihari2 jang 
ada pembesar2 
tangkap oleh Kedjaksaan Agung, 
sebagaimana jang diramalkan 
oleh Djaksa Agung .Muda, Mu- 
talib Moro baru2 ini djanganlah 
kalangan partai mendjadi gem- 

akan datang   par dan menuduh itu- suatu tin- 
dakan, politis, .. 

nang atau jang kalah. Maka dji: 

terkemuka di- | 

: Pemberantasan Korupsi 

Sk .Dwiwarna” Solo tulis: 

tara Jain2 ialah dengan menerus 

  

Membrantas ketjurangan2 be- 
rarti berusaha memakmurkan 
rakjat sonder gembar  gembor 
seperti jang sering dilontarkan 
oleh agitator2 partai politik jg. 
hendak memakmurkan rakjat de 
ngan djandji2 kosong. Kewiba 
waan (gezag|. pemerintah hen- 
rus dipulihkan. Djustru untuk 
memulihkan kawibawaan itu an 

kan pembrantasan korupsi da- 

lam bentuk apapun djug. Demi- 
kian Dwiwarna. 

  

! PA 

DOSEN BARU 
Telah diangkat sebagai dosen 

pada Perguruan Tinggi Ekonomi 
Surabaja jang berada dibawah 

Pa na ajasan Perguruan 
nggi Ekonomi Surabaja : 
Ir. R. Soendjasmono, untuk 

memberikan kuliah dalam mata 
peladjaran Ilmu Pasti, 

  
    

Perwira pers TT IV kapten Harsono tanggal 

akan berangkat ke. Diakarta memangku djabatannja jang baru 

30 Oktober jad. 

di staf penerangan MBAD Djakarta. Gantinja ialah Lts. Mw'in. 
Kedua perwira itu kemarin datang pamitan. dan memperkenal- 
kan diri kekantor Kedaulatan Rakiat omong2 dengan pimpinan 
redaksi, Dari kanan. kekiri: sdr. Wonohito, Lts. Mw'in, kapten 
Harsono dan sdr. Hutauruk. “ (Gamb. K.R.). 

Kalierang - Siwuran 
Synthese antara gotonvg-rojong asli 

dan modern 

(Oleh : Warraw AN "KR” SEPERI), 

DESA KALIERANG ketjamatan Krasak dan desa Siwuran 

ketjamatan Garung telah keluar sebagai pemenang ke-I dan IT 
dalam perlombaan model desa Kab. Wonosobo. Kalierang men- 
dapat hadiah tunai Rp.5.500,— diantaranja Rp.5.000,— dari Ke- 

menterian DN sedangkan Siwuran Rp.1.250— diantaranja dari 

Panitya 17-8-1955 Karesidenan Kedu Rp.250,—. Selain itu kedua 

  

1 35.000,— 

desa tersebut menerima surat? tanda-penghargaan. 

  

Magelang 
ALAT PEMADAM API 

PERLU 
Kabupaten Magelang memer- 

lukan alat pemadam api, karena 

.daerah tsb. hingga sekarang be- 

lum mempunjaj alat sendiri, se- 

hingga djika terdjadi ketjelaka 
an kebakaran masih minta ban- 

tuan dari Kotapradja dll. Peme- 

rintah daerah tsb. sedang me- 
ngadakan rentjana untuk dapat 

membeli alat pemadam kebakar- : 

an. Djumlah jang akan dibeli 

menurut rentjana ada 4 buah 

alat pemadam (tweewielige mo- 

tor'brandspuit) seharga a Rp. 
atau sedjumlah Rp.| ha. tanah jang 

140.000,— dengan alat sliangnja 

(brandspuitslangen) sepandjang 
300 meter seharga Rp. 40.000,— : 

Kor. 

KURSUS PEMILIHAN 
ANGGOTA. CONSTI- . 

TUANTE 
“Oleh Djapen kab. Magelang 

kini sedang diadakan kursus se- 

tjara mendalam kepada “para 
anggota2 Djapen tsb. mengenai ' 
tjara2 pemilihan anggota2 Con- 
stituante jang berlangsung tgl. 

15/12-1955 jad. Setelah menda- 
pala kursus tsb., mereka akan. 
dikirim kepelosok-pelosok guna 
memberi penerangan seperlunja | 
kepada rakjat. — Kor. 

Keuangan kab. Magelang 
tahun 55 

bomb Rp 4.900. 090, — 

(Oleh: Wartawan ..K.R/”" 

UNTUK th. 1955 ini, Pemer intah daerah otonoom kab. Mage 
lang untuk Anggaran Biasa (routine) merentjanakan pengeluar 

sendiri). 

1 

termasuk bagian lain Rp. 1.230.5 
70.- dan pendapatan persewaan 
pacht Rp. 300.- 

Adapun untuk dinas luar biasa 

| bagian Anggaran Biasa direntja 
nakan pengeluaran sebesar Rp. 
376.220.— 

Selandjutnja untuk dinas bia 
sa dari Anggaran Luar Biasa di 

rentjanakan pengeluaran Rp. 

6.782.880.—, masing2 untuk Urus ' 
an Umum Rp. 25.000.-, Pekerdja 

an Umum Rp. 3.671.380.-, Kea- 

manan umum Rp. 180.000.-, Kese 

hatan umum Rp. 2.573.500.-, Pa 

sar2 Rp. 109.000 dan kehewanan 
Rp. 224.000.-. Pengeluaran utk. 
Pekerdjaan umum tsb. adalah 

| utk. perongkosan umum Rp. 1. 
! 725.380.-, dan untuk djalan2 dan 

djembatan2 Rp. 1.946.000.-, se- 
Iang untuk kesehatan umum 
adalah terbagi untuk peronkos- : 
an umum Rp. 113.500.- serta gu 
na Rumah2 sakit dan balai2 pe 

ngobatan Rp. 2.460.000.- 

Penerimaan didapat dari Nega . 
ra dan daerah otonoom sendiri 

| sebesar Rp. 6.673.880.- serta pin ' 
djaman dari Pemerintah sebesar | 

Rp. 109.000.-. Dalam soal ini, di 
harap tunijangan dari Pemerin- 

tah sebesar Rp. 6.081.760.- 

xD DANG: : Sititak bebera- 
“i ini harian ,,Haluan” di- 

, ang terpaksa terbit de- 

ngan uran jang lebih ketjil di: 
sebabkantidak dapat lagi mene- 
rima ker koran dari perusa- 

haan jang” bisa. mendatangkan- 
nja, karena persediaan kertas 
koran pada perusahaan itu di- 
kota Padang tidak ada lagi, se- 
Gang kertas koran jang baru be' 

lum datang dari Djakarta. 

  

   

  

Malshan satu kali harian , Ha- 
luan”? terpaksa terbit dengan 
memakai kertas stensil. 

Dari kalangan pengusaha ha- 
rian ,,Penerangan” pun didapat 
kabar, bahwa persediaan kertas 
koran pada perusahaan ini djuga 
boleh dikatakan telah habis, se- 
dangkan kertas koran baru be- 
lum djuga datangg. 

K BUKITTINGGI 5: Berhu- 

: 
| 
13 

| 
| | 

| dengan nama 

Wartawan KR jang menin- 
Gjau Kalierang menulis bahwa 

kemadjuan pesat jang ditjapai 

desa terutama terletak kepada 
gotong-rojong jang georgani- 

seerd. Letaknja hanja 5 km. da 

ri kota. Pen'iuduknja 1116 djiwa 

meliputi 267 kepala somah. Dji- 

wa hewan kerbau 61 sapi 58 ku 
da 5 kambing 188 ekor. Luas sa 
wah 16,596 ha. mendapat air iri 
gasi. Tanah pemadjegan 73,300 
ha. Dalam tahun ini telah diba- 
ngun balai desa dan lumbung de 
ngan beaja Rp. 4596,50 dengan 
tenaga gotong-rojong. 

Selandjutnja dibuat 2 saluran 

air pandjang 1735 m mengairi 15 

semula berupa 
tegalan. Perbaikan slokan seba- 

njak.4 buah dari slokan irigasi 

Geblog dan Djimat. 

Dengan 'iesa Selomerto diwu- 

Gjudkan sebuah verdeelwerk di 

siokan Geblog jang memakan be 

aja Rp. 5000,- Watunan tanam 

an padi dikerdjakan sampai 3 X, 
'Taneman galengan 85 pCt. dan 
pembikinan kompos baru ada 7 

bilah” Pehfintikan “pehitebiriiin 
unggas dilakukan oleh 2 kader, 

sedangkan pemerahan susu se- 

dang Jitjoba dengan 1 sapi. Ka- 

rena kekurangan air-hanja 6 bl. 

setahunnja-desa baru mempu- 
njai 8 kolam. 

PBH masih besar. Sedjak th. 

1948 jang lulus ada 359 orang 

dan jang masih butahuruf 259. 
Lumbung rakjat telah berdjalan 

dan sudah mempunjai persedia- 

an 26 gt. padi. Sedjak th. jl. te- 

lah didirikan Kerukunan Tani 

sLumajan” jang 
mempunjai bagian prija dan wa 

|nita serta Taman Pemuda Tani. 

| dikumpulkan merijadi satu dim ' 
sebuah rumah chusus. Meskipun | 

| bupaten   

Usahanja jang patut dikemuka- 
kan ialah djimpitan penjosohan 
beras. 

Siwuran tidak kenal tena- 

ga upah. 

Siwuran memiliki sifat asli ke 

desaan. Segala sesuatu dikerdja 

kan bersama. Tenaga upah tidak 
dikenal. Kebersihan desa dapat 

dibuat tjontoh. Djalan desa pan 

'djang.4 km. dilebarkan Jari 1 

mendjadi 4 m. Jang dibuat baru. 
ada 2 km. Semua djalan disera- 
sah batu. Bahkan batas halam- 
an rumah pun diteras batu jg ra 
pi..7 dari 14 orang pamong desa 
termasuk kepala desa telah di 

brantas buta-hurufnja. Disetiap 

pelukuhan ada kooperasi simpan 
pindjam. Mulai bulan ini diada- 

kan kooperasi hasil bumi dgn. 

| tabungan 1 rigen tembakau seti 

ap petani. 

Kebutuhan kaju accasia utk. 

menggarang tembakau dan bam 

bu buat bangunan ditjukupi sen- | 
diri. Ditanah seluas 40 h. telah 

ditanam kedua djenis ini, Selain | 
nja tembakau sebagai tanaman 

utama kini sedang ditjoba klem- 

bak. Untuk mengatasi kekurang 

an pupuk, maka semua kotoran 

demikian desa masih harus mem 

beli pupuk sampai 100 gt. Pupuk 

kandang jang terbaik adalah tji 

Yrit marmut. 

TANA 

  

    

25» 

1954 jang lalu. 

Gedung lainnja jang kini te- 
ngah dikerdjakan  diantaranja 
kantor telpun dengan beaja Rp. 
25.000, gedung darurat untuk 

S.G.A.|S.MLA, jang telah selesai 

Sikerdjakan dengan beaja Rp. 

15.000,- selain itu djuga sedang 

didirikan gedung baru untuk 

selatan aloon2 Wonosari dengan 

beaja Rp. 15.000, djuga telah 
mulaj dikerdjakan 10 buah ru- 

mah untuk perumahan Rakjat 

dengan beaja masing2 rumah 

Rp. 19.000. j 

Bangunan? gedung2 tersebut 

diharapkan akan selesai paja 
achir tahun 1955 ini. Didapat 
kabar bahwa bila bangunan? 
tersebut selesai, maka berturut2 

akan didirikan al. gedung untuk 

rumah gadai Negeri, jang kini 
telah disediakan tempatnja, ja- 

itu dibekas puing2 gedung Ka- 

wedanan disebelah barat tjalon 

kantor pos, untuk pembangunan 

gedung rumah gajiai ini kabar- 
nja beaja telah disediakan seba- 

njak Ik. Rp. 1.000.000,— djuga 
segera. akan didirikan gedung 

pertemuan umum jang akan 

menempat disebelah utara aloon? 

dgn rentjana beaja Rp. 350.000,- 
dan gedung utk hotel turisme di 

dekat kompleks perurnahan Rak- 

jat dengan rentjana beaja Rp. 

65.000. : 
Tiga djembatan Negeri 

dibangun. 
Sementara itu menurut kete- 

rangan kepala Djawatan P. U. 

Kab. Gunung Kidul R.W. Mang- 

kusutirto, kini telah mulai diker- 

djakan pembangunan 3 buah 
djembatan Negeri jang sedjak 

clash ke II mengalamai kerusa- 

kan berat, jaitu aitiga tempat 

didaerah Kap. Pondjong dan Kr. 

Modjo masing2 “engan beaja Rp. 

150.000, Rp. 60.000, dan Rp. 
55.000. 

AU Djumlah: djertbatan' Negeri 

|di Gunung K'dul jang mengalami 
kerusakan akibat clash tersebut 

ada 48 buah, diantaranja ting- 
gal 4 djemratan jang belum di- 

kerdjakan. Pekerijaan djalan2 

Negeri sekarang ini, tidak me- 

rupakan perbaikan, melainkan 

| hanja bersifat pemiaraan sa'ija. 

Untuk pemiaraan ini oleh Pe- 

merintah Daerah tiap2 bulannja | 
hanja disediakan beaja sebanjak 

Rp. 30.000. Jang hanja tjukup 

untuk membajar pekerdja pokok 
sebanjak 90 orang, sedang per- 

sediaan untuk pembelian bahan2 

  
Menurut Mangkusutirto . dja- 

jan2 Negeri di Gunung Kidul 
jang pandjangnja semua 165 

Km. seharusnja tidak tjukup 
hanja dipiara sadja, tetapi se- 

| harusnja dibongkar dan  diba- 

ngun kembali. Perbaikan djalan 

tersebut tiap2 Km. akan memer- 

lukan beaja sebanjak Rp. 25.000. 

Sedang untuk pemiaraan Selan- 

djutnja seharusnja tiap2 bulan 
disediakan sehanjak Rp. 60.000 

| dengan printjian Rp. 30.000 ur- 

tuk beaja pekerdja2 pokok, dan 

jang Rp. 30.000 untuk perselia- 

an material pemiaraannja. 

KUASAILAH DIRI 
SENDIRI 

Kemarin rnalam djam 24.00 — 

124.35, kurang lebih 30 betjak 
| berderet sepandjang djalan Ke- 

“bonan — Klitren Kidul untuk 

menuntut perlakuan sewenang2 

terhadap seorang pengendara 

betjak bernama Noto kepada 

| madjikan Karjo. 
Duduknja perkara sbb. : 

Seorang pengendara betjak 
bernama Noto, hutang Rp. 7,50 

    
| lama tidak. dapat  membajar, 

| kemarin malam Noto dipukul 

dengan tongkat oleh madjikan- 

: nia, dengan disertai perkataan: 
Kalau menjesal, boleh kerojok”. 
Kemudian . seorang bemuda 

kampung bernama Mudji, me- 

. mihak kepada madjikan Karjo | 

|dan memukuli Noto sehingga 
mendapat luka2. Noto terus 

H AIR 
  

bung ada gedjala2 baik dari pi- | 
hak Kem. PPK maupun dari pi- 

hak beberapa orang jang terke- | 

muka untuk memindahkan Per- 

guruan Tinggi Pendidikan Guru 

B tu-Sarng'ar keluar daerah Ka- 
Tanah Datar (Batu- 

Sangkar selama 31, djam diru- 

mah Bupati Tanah Datar pada 
pagi hari Rebo jang 

diambil beberapa putusan pen- 
ting als : 

1. PTPG Batu Sangkar akan 

dipertahankan. dengan se- 

gala konsekwensinja, 

2. Tanpa menunggu putusan 
Kem., PPK pekerdjaan pani 
nitia akan dilandjutkan.” 

3. Panitia jang berhenti/pm- 

  

lahu telah . 

: dah akan disisip dengan se 
| gera. 

Sementara itu atas nama 
rakjat sekabupaten Tanah Da- 

tar dengan ditandatangni oleh 
ketua DPRDS - AM. Jahja, akan 

idiketok kawat ke Kem. PPK, 

bahwa rakjat kabupaten Tanah 

|Datar tidak setudju PTPG di 
Batu Sangkar dipindahkan. 

.Kalau memang PTPG di Ba- 
tu:Sangkar itu dapat berdjalan 
aengan baik, sudah tentu tidai. 

kita pindahkan”. Demikian ke- 
terangan Sek. Djen PPK Huta- 

soit kepada ,,Antara”. 

 BANDJARMASIN: Harga 
emas dipasar Bandjarmasin tg. 

16-10 naik 1 gram emas kwali- 

    

Gunung Kidul! giat mem- 
bangun 

Gedung2 dan djembatan2 jang rusak 
- mulai, dikerdjakau 

Oleh pihak jang berwadjib, di Gunung Kidul kini telah giat 

dilakukan pembangunan? terhadap beberapa gedung2 dan djem- 

batan Negeri jang sedjak clash ke II mengalami kerusakan2. 

Gedung? jang kini sedang dibangun, diantaranja 2 buah gudang 

garam di Kap. Kr. Modjo dan Pondjong masing? dengan beaja 

kp. 82.000. Dari djumlah 7 buah gudang garam, diantaranja 3 

buah telah selesai dikerdjakan pembangunannja, 

kantor pos pembantu disebelah ) 

material sudah tidak disediakan. 

kepada madjikan Karjo. Karena | 

pada tahun 

  

mengadu kepada teman2nja dan 
terdjadilah suatu “demonstrasi 

penuntutan. 
Karena keadaannja mengcha- 

watirkan, seorang sersan ber-j 
nama Marwoto lapor kepada 
Seksi II jang diteruskan kepada 
Pos Polisi Bogowonto utk mem- 
bubarkan. 

Demonstrasi bubar setelah 
mendapat kesanggupan dari ba- 
gian Keamanan Kampung un- 

tuk mentjarikan - pemukulnja 
jang tidak bisa ditemukan pada 

malam itu. 

REKAN? DARI MAKAS- 
SAR DI JOGJA 

Kemarin sore telah tiba di 

Jogjakarta dari Surabaja rom- 

bongan wartawan dari Makas- 

sar terdiri dari 5 orang, jaitu 

sdr.2 Hasan Usman Pemimpin 
Redaksi harian ,,Tindjauan”, Ali 

Kamah dari ,,Antara”, Sangka- 

la Husain dari Pers-foto ,,Fata”, 

Salim wartawan freelance dan 

Djajaluddin Nur dari ,,Tindjau- 

an foto”, Kelima wartawan ini 

dalam perdjalanannja menudju 

ke Medan, “untuk “menghadiri 

Kongres PWI disana jang akan 

dilangsungkan tg. 29, 30 dan 31 

Oktober jad. Rekan2 dari Indo- 

nesia bagian Timur jang masih 

akan menusul jalah sdr.2 Mana- 

hua (Pedoman Rakjat), M. War- 

rouw (Timbangan), LD.  Sidjaja 
(Antara), Datulolo - pemimpin , 

Umum ,,Tindjauan”, J.A. (Sasa- 

bone (Berita Baru), Massiara 
(Marhaen), M.W. Saerang (Fi- 

kiran Rakjat) dan Asmin Ely 

dari ,/Tifa” (Ambon). Ke-6 re- 

  

HALAMAN 2' 

kk Sore perajaan bari Ka- 
nak - kanak keluarga Polisi Ne . 

gara diasramanja masing2. « 

  

R. PATAH ANGGOTA 
DEWAN PERPUSTAKA- 

AN NASIONAL 
'Didapat kabar, bahwa R. Pa- 

tah Kepala Perplistakaan Ne- 

gara di Jogjakarta menurut sSu- 

rat ketetapan Menteri PP dan 

K telah diangkat mendjadi ang-. 

gota Dewan Perpustakaan Na- 

sional, jang dibentuk sedjak tg. 

25 Maret 1955 jl. DPN ini me- 

rupakan suatu Badan Penasehat 

urusan perpustakaan hagi Pe- 

perseorangan. Selain itu DPN 

mendapat. bantuan - dari Kem. . 

PP dan K atau pegawai jang di-. 

tundjuk oleh Menteri PP dan K. 

DIPERTANGGUHKAN. » 
Rentjana, pendirian paberik 

akan menghasilkan matjam2 vi- 

tamiene, seserti protein dan se- 

bagainja, menurut pihak jang 

tjana itu akan diaktipkan lagi 

bekerdja. Paberik  voedingsgit” 

ini antara lain akan memerlu-: 

kan djuga melase  (te@t@s) se- 
bagai bahan2nja. 

Pendirian paberik ini disetu- 

dan akan diusahakan oleh: : Ke 

menterian Kesehatan, 

bangan dari F.A.O. 

PROBLEEMSTELLING 
DJALAN2 D.I. 

DIKOTA 

Jogjakarta Tjiptosumarto .. 
nerangkan, bahwa DPD 

me- 

bleemstellingen rentjana ang- 

garan belandja tahun 1956. dan 

tjarakan dalam 

garar belandja- tahun depan ti- 
dak akan lebih besar daripada ta 
hun ini, jaitu disekitar 

djuta. Titik berat daripada pre-- 

bleemstellingen - rentjana 
garan belandja jad ialah ten- 
tang usaha 'beaja2 

baikan djalar2 kota.   
kan jang belakangan ini akan ' 

berangkat dengan pesawat ter- 

bang. 

PROF. DR. Pa 
.RANGSOON 

Hari ini Rebo 19 Okt. 1955 

akan bertolak ke Djakarta Pre 

siden UNGM dalam perdjalanan 

nja ke Rangoon (Birma). Mak- 
sud kundjunzgannja ke Rangoon 

itu ialah untuk menghadiri kon 
perensi mengenai soal2 Asia 

' Tenggara atas undangan --Ra- 

,ngoon Hopkin-Centre for South ! 

| Asian Studies jg akan berlang- 
| sung mulai 24 sampai dengan 
27 Okt. jad. Konperensi tsb. a.l. 

akan membitjarakan  massalah 
pendidikan. Ketjuali Prof. Dr. ' 
Sardjito akan berangkat djuga | 
seorang wk. dari Universitas In- 

donesia di Djakarta. Mereka 
akan berangkat ke Rangoon 

hari Djum'at tg. 21 Okt. jad. de 
ngan pesawat terbang. 

KURSUS KILAT PETUGAS- 
PETUGAS KESENIAN 
Oleh Perwakilan Djawatan 

Kebudajaan Djawa Tengah di | 
Jogjakarta sedang  direntjana- 
kan adanja kursus kilat untuk 

petugas2 kesenian dikabupaten2 
atau orang2 jang dikirimkan 
oleh kabupaten2, dengan maksud 
memberikan kepada mereka itu 

hal2 jang perlu diketahui dalam 

lapangan seni tari, seni suara 
dan sebagainja. 

Kursus kilat ini diselenggara- 
kan karena banjaknja permin- 

taan dari kabupaten2 didaerah 
| Djawa Tengah tentang tenaga2 

pelatih jang tjukup baik. 

KONPERENSI KERDJA 
B.K.K.T.I: 

Besok tg. 22 dan tgl. 23 Okt. 
1955 bertempat di Jogjakarta 
ak diadaka» Konperensi-Ker- 
dja Badan Koordinasi Kongres 
Teknisi Indonesia (B.K.K.T.L) 
jang akan dikundjungi oleh Kon- 
sulat - Djakarta, Ketua2 Seksi, 
dan sementara Pemborong dan 
Pengusaha Nasional dari 
Bandung, Djakarta, Malang, 
Surabaja dan Semarang untuk 
mengkonkritir hasil2 pertemuan: 
delegasi. dengan Pemerintah-Pu- 

| sat dan membentuk Komisariat- 
| Komisariatnja. 

  

  
tet A Rp. 58,50: 1 gram emas 

kwalitet B Rp. 55,50—.- Pasar 

emas jang beberapa waktu sepi, 

DIUSAHAKAN 
Mengenai kekurangan tenaga 

dokter pada Kantor Urusan Ko- 

tapradja Jogjakarta 

rie selaku acting Walikota me- 
nerangkan, bahwa sudah diusa- 

hakan djuga kepada, pemerintah 
daerah mengenai hal tersebut, 
tetapi terbentur pada kesulitan? 
tenaga dokter dan keuangan. 

Kotapradja sudah berhak me- 

ngangkat pegawai baru, tetapi 

harus. meminta  persetudjuan 
lebih dulu dari Pemerintah dae- 

rah, karena urusan pegawai 

masih divegang oleh Pemerintah 

daerah Istimewa Jogjakarta. 
Menurut formasi, Kotapradja ha 
rus mempunjai 4 orang tenaga 
dokter, tetapi baru ada dua 

orang dokter sadja. Demikian 

djuga, dalam lain2 lapangan, 

formasinja masih - belum 'terisi' 
semuanja sedangkan kesulitan? » 

belandja. 

KONPERENSI KESPEN- 
2 MOM 

Hari Rebo 
KE 

perensi  Kespenmoh Propinsi. 
Djateng dan Daerah Ist. Jogja- 
karta, jang akan dihadiri 
wakil2 Kespenmob: Purwokerto, 
Jogjakarta dan Sarakarta. Mak . 
sud konperensi itsu ialah untuk 

merundingkan kerdja-sama da 
lam. kampanje penerangan pemi. 

Djawa Tengah/dan Daerah Ist. 
Jogjakarta. Dari Jogja akan bei. 
rangkat Kepala Djapendi. . me- 
rangkap Kepala Kemppumoh Ta 
sdr. Darjonoa., 

PENGADJIAN PUTRI » 

adakan pada hari Kemis tg. 20- 
10-55 djam 10.00 pagi dies" 
keluarga. Musa al Machfuld dja- ' 

Badilah Zuber. 

Nonton mana ja 
/ JOGJAKARTA. . 3) 

SOP3OHARSONO « Jai Maha- 
/. dev”, Nalini Jaywani. ' 19 

SENI SONO : 

ture”. 
KAHAJI 1 z   pagi ini mulai ramai kembali. J 

Dari Kantor Inspektur, 
Djaw. Karet Rakjat Prop. Kaly- 

mantan Selatan dan Timur bf 
gian Penerangan didapat ketera 
ngan bahwa diantara 1.531 kyhah 
rumah asap jang terdapat dike- 
wedanan? Barabai, Amandit dan 
Tapin (Hulu Sungai Setatan) 
dan Alabio serta Tabalong: (ka- 

bupaten Hulu Sungai “Utara) 
1228 buah telah tutup, Rumah 
asap jang masih bekerdfja hanja 
303 buah. Sebab2tnja Kutup, an- 
tara lain adalah karen, keadaan 
keamanan belum putih, peratu- 
ran rumah asap jeng tidak bi: 
sa dilakukan dengari konsekwen 
dan kenjataan bamjak pare, pe- 
ngusaha jang kekv.rangan modal   

"SAM SU 1 NGK 

  bekerdja, & —— dtih, 

  

rena”, Lola: Flores. 

REX: Duel in the Jungle”, Ta 
Dana “Andrews. : 

INDRA. : 

burn. 
LUXOR : ,,Shirin Farhad”, 
WETAN BETENG: »Cruisin 
Down River”. 
MURBA: Cho 

Chung Ko", 
KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 

» Kembang Widjojokus 5 
W.O. SRIE Kubu Rt 

dewo” ( Swargo-Naroka), , 
OLO. 

Siang Sin 

STAR : Awara” film India. SRIKATON : ,,Sordar” . Ashok 
Kumar. 1 

BIOS SRIWELARI: »Supir: Isa 
timewa,”, Frmina Zaenah, 

ROXY : 
KLATEN. Ai 

»Pulo Engkanto”, 4 

Sa an ut ka Ia Pola 

mengenaj segala sesuatu tentang , 

Anggauta - DPD Kotapradja . 

seka-.. 

rang sedang “ menjiapkan. Pro-s- 

lebih lan- 
djut anggauta DPD Wazir Nu- 

(Apa & dimana? ' 

yg 

4 

, 

djui oleh Pemerintah daerah... 

sedang... 

kan mesin2nja mendapat: Sum... 

bulan Nopember jad “akan-dihi- 
sidang pleno . 

DPR Kotapradja. Rentjana ang-': 

guna per- 

ini di Sriwedari. :: 
Solo “akan dilangsurigkan kora- 

Pengadjian mingguan dari Pe 
ngadjian Puteri Jogjakarta Si - : 

lan Merbabu no. 5 Kotabaru Jo-” 
gjakartia. Pembitjara ae 2 

Africa Adyen- 

.Estrella Sierra Mo- 

Roman Holiday", Care” 
gory Peck, Audrey pu : 

merintah, badan? Partikelir dan - « 

PABERIK VOEDINGSGIST . 

voedingsgist di Jogjakarta jang ai 

bersangkutan, untuk sementara La 

dipertangguhkan dulu. Tapi ren j 

sesudah paberik gula Padokan |. 

Rp8 

ang 

(TENAGA DOKTER TERUS. - 

nja terbatas kepada Amp SNN 1g 

Oem... 

lihan umum jak dengan pertun - cr 
djukan film diseluruh Mn 1 

MAA he   

Fla 

Hg 

La



  

5 MUSEUM SONO BUDO- 
4. JO KETJURIAN 
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IIS Dokober Jana PAN kana 
pin Museum sdr. Kusumobroto | 
periksa ruangan museum kare- 
na habis hudjan, maka ternjata | 
lah bahwa sebuah artja prung 

  

jalah artja Sakya Muni (Bud- 
dha sebagai guru) tidak ada. 
Artja tersebut tadinja ada di 
dalam almari. Ketika dilakukan | j 
penilitian lebih landjut ternjata | 4 
bahwa ketjuali artja Buddha ta- | 
di banjak artja2 lain jang djuga 
hilang, sehingga sama sekali ar- | 

Tn Pane jang hilang kira? | 

Almari tempat simpan artja2 | 
itu tak rusak pintunja hingga | 
pentjuri diduga membuka  de- 
ngan kuntji palsu. Diduga na 
djahatnja adalah orang2 

Museum 'tersebut. 
Kedjadian pentjurian itu te- 

lah, dilaporkan kepada Polisi 
hari Djum'at 14 Oktober jl., ke- 
marin (Selasa 18-10-1955) baru 
lah polisi datang di M la 
kukan pemeriksaan ketika, pe- 
mimpin Museum sdr. Kasumo- 
broto sedang tidak ada. 

SEMINAR ILMU PENGE- 
TAHUAN DI KOMPLEX 

— NGASEM 
Atas usaha Pergurus Corps 

Assistent U.N. Gadjah Mada 
Kompleks Ngasem sedang di- 

adakan malam demonstrasi dan 
Giskusi dalam rangkai ,,Seminar 
Ilmu Pengetahuan” diruang ku- 
lah II Ngasem. 

Seminar Ilmu. Pengetahuan 

ini diikuti pula oleh utusan2 da- 
ri berbagai Fakultas di Indone- 
sia, ja'ni dari Fakultas Pertani- 

an Bogor, Fakultas Kedokteran 
Hewan Bogor, Penataran Ang- 
katan Laut Surabaja dan Fakul 

tas2'U.N. Gadjah Mada Kom- 
pleks Ngasem. 
-Atjara seminar ini ialah tgl. 

15 Oktober “demonstrasi sdr. 
Nang Seno tentang .,Penjeli- 
Gikan Radio Activiteit di Bagi- 

an Physika U.N. Gadjah Mada”,   tgi. 16 Oktober demonstrasi dari 
utusan Bogor sdr2. . Ir Thaji»b 
Hadiwidjaja, R.G. Sutardi Ma- 
ngundojo, Drs. Didi Atmadilaga 
dan'Drs. J.H. Hutasoit tentang 

' Fotografie dalam Fitopatologi 
dan Fotografi dalam Kedokter- 
an Hewan”, tgl. 17 Oktober de- 
monstrasi sar. Abijrno dari Fa- 
kultas Kedokteran U.N. Gadjah 
Mada — Ngasem tentang ,,Re- 
gistrasi bunji djantung”. 

POTONGAN GELAP 
Wp BERTANGKAR - 

? ru2 ini Pegawai Pedjagal 
an Kota Jogjakarta dengan fi- 
hak Polisi Seksi II telah dapat 
menangkas pemotongan gelap 
dirumah Djagal sapi bernama 
Kr. Blunjah-Petinggen. 
Penangkapan ini dikerdjakan ' 
pada “malam hari djam “12. 30. ' 
Bukti utuh berupa daging dari | 
(1) Sa:iu ekor sapi berat 210 

Kg." Pengusutan selandjutnja 
dilakukan oleh Kepolisian Seksi 
y Jogja. 

PEMERIKSAAN JUNG- 
SCHLAEGER TERUS 

3 :Biar Nj. Bouman tak 
sa.» datang. 

Hakim Maengkom Pa Pe- 

ngadilan Negeri Djakarta ketua | 

sidang? . pemeriksaan perkara 
Jungschlaeger 
,Antara” menerangkan. bahwa 

kini ja telah ambil putusan un- 

tuk melandjutkan pemeriksaan 
perkara terdakwa Jungschlaeger 
nanti Kamis 29 Oktober 1955, 
walaupun andaikata pada hari 
itu pembela dari terdakwa Nj. 
Bouman Ne datang dalam | 
sidang. 
Seperti diketahui 

schlaeger 'Djum'at jang baru 
Jalu telah”terdjadi insiden anta- | 
ra pembela njonja Bouman de- 
ngan penuntut umum, Djaksa 
Tinggi Sunarjo jarig menjebab- 
ka Hakiti Maengkom tutup si- 
dang dan tunda sampai Tn 
jang" akan ditentukan, 

Selandjutnja Hakim Maeng- | 
kom menerangkan ia berharap, 

pemeriksaan perkara. Jung- 
schlaeger ini jang sudah me- 
ngindjak bulan ke-8 dapat dise 

lesaikan atau diputuskan dalam 
waktu jang tidak begitu lama 
lagi, paling lama sebelum ber- 
achirnja tahun ini. 
Mengenai maksud pemhela 

untuk mengusahakan datangnja 

berpuluh-puluh saksi a de 
charge dari negeri Belanda, Ha- 

“kim Maengkom tidak sedia be- 
“rikan djawaban jang positip. 

KURSUS KEACHLIAN PE-' 
  

GAWAI2 PENGADILAN. 
Dengan tudjuan -untuk mem: 

dasar teoritis tentang pe- 
nge uan Hukum kepada para 
tania Pengadilan Negeri Su 

rta serta guna - penambah | 
- kesedaran! Iketjiintaan — terhadap 

as pekerdjaan disamping 

1 panda 
n ygi taraf ketjerdasan 
wai, Ketua Pengadilan Ne 

karta memberi kesem- 
. pegawai2nia. tintuk 

“kehakiman. 
is tsb. diadakan seming- 

tiap hari Djum'at. di. 

pai 11,30 jang diberi- 
“para achli: sebagai 

: Mr. -BRM Hapsoro. 
inan penjelenggara: ketua 
'D. Suphardi: sekretaris 

adi dan Ngatman ben 
. Sardju, — (Kor), 

  

  

  
atas pertanjaan | 

dalam si |, 
dang pemeriksaan perkara Jung ' 

pengetahuan serta | 

kursus2 mengenai, 

” Beb erapa pernjataan dalam 
 Bhagavad Gita 

(Oleh: S. BRADJANAGARA). 

| DUNIA sudah dua kali mengalami peperangan jang maha 
kali. Jaitu perang dunia I dalam tahun 1914 — 1918 dan perang 

$ dunia H dalam tahun 1939 — 1945. Kita masih ingat benar2, ba- 

gaimana besarnja penderitaan, jang dialami oleh umat manusia. 
Akibat dari perang dunia II sampai sekarang masih dirasakan 
oleh seluruh dunia, dalam arti lahir batin. Penghidupan sehari? 

  

| belum sembuh seperti sedia kala. Batin manusia belum tenang 
(kembali, selalu merasa chawatir, kalau akan petjah perang dunia 

    

jang akan mempergunakan sendjata?2 atom dan bom hy- 

drogeen. Pergolakan dunia berlangsung terus. Pertentangan dan 
permusuhan antara negara dan negara belum reda. Begitu pula 
hubungan antara bangsa dan bangsa belum normaal kembali. 

. Gedjala pendjadjahan dan penindasan masih nampak terus mene- 
| yus. Sering? timbul dalam sanubari pertanjaan : ,,Akan kemana- 
kah perdjalanan umat manusia ?” 

Dalam merenungkan soal2 ini 
kami teringat akan perang be- 

|sar, jang pernah terdjadi dalam 

ang Hdjaman purba, jaitu ,,Brataju- 

mengerti dan berdekatan eneg | “ da”. Seperti bangsa kita masih 

mengetahui ingat bahwa dalam 

Bratajuda ada peristiwa penting, 

dimana Sri Kresna berhadapan 
dengan Ardjuna, pada waktu 

Ardjuna kehilangan kekuatan- 
nja untuk berperang. Tjeritera 
ini termaktub dalam bagian, 

jang disebut ,,Bhadgavad Gita”. 
Dalam bagian ini kita ketemu- 
kan sabda Sri Kresna, jang da- 

pat memberi bahan kepada kita 

semua, untuk memandang kea- 
daan 'junia pada dewasa ini. 
Dalam pertjakapannja dengan 

Ardjuna Sri Kresna menjatakan 
demikian : ,,Jang kami uraikan 
ini adalah ilmu, jang tidak per- 
nah habis, rahasia dan bak?, ka- 
lan Tuan setia kepada karni dan 
mendjadi teman kami, Kami se- 
“Jalu membawa kami sendiri ke- 
tengah2 umat manusia, apabila 
Gkiunia ini kebadjikan mendjadi 
kendor, dan ketiiak adilan dan 
keburukan meradjalela.” 

Ini merupakan suatu djandji 

jang djelas'terang dan jang me- 
ngikat para ,,Machluk Tinggi” 
untuk mengamat-amati 
manusia dan untuk. menolong 
mereka dengan sungguh2, pala 
waktu mereka mengalami detik2 
jang berbahaja dalam sedjarah. 

Apabila dari kalangan -mereka 
tidak ada pemimpin untuk mem- 

umat 

beri pertolongan, maka para 
dewa2- akan turun. 'kedunia se- 
bagai manusia dan memberi ke- 

pada manusia, apa jang dibu- 
tuhkan. Peristiwa ini selalu ter- 

djah, apabila timbul kekaburan 

tentang pengertian batin, sebab 

obor kebenaran Tuhan harus se- 

| lalu menjala didunia ini. Tiap2 
Fkali kebenaran ini menghilang 

dari pengetahuan manusia, ha- 
rus balikan lagi oleh para 
dewa, jang Jalu mendjilma seba- 
gai manusia, untuk menjalakan 
pelita diantara manusia2. 

Andjuran2 jang selalu diula- 
ngi supaja manusia memperhati- 

kan soal2 kebatinan, merupakaa 
sjarat mutlak, dimana soal2 
utama mengenai perikemanusia- 

an, kesosia an, dan politik dapat 

Apa kata 

  

Sipetjahkan. Sri Kresna seterus- 

nja menjatakan : ,,Oleh karena 

itu kami dari abad-keabad sela- 

lu turun kedunia, untuk melin- 
dungi orang2 jg adil, menghu- 
kum orang2 jang djahat, dan 

untuk mengembalikan kedju-: 

djuran. 

Tiap2 kali umat manusia me- 
ngalami kegelapan batin, dan 
agama jang sedjati mengalami 

kemerosotan, tentu diturunkan 

seorang alept atau suatu dewa, 

jang memiliki tugas umum, un- 
tuk mengabdi kepada kebatinan. 
Kalau seorang mysticus mulai 
bertindak, dia akan mendjadi 

dynamiet dalam arti kemasjara- 

katan. Dynamiet ini akan mele- 
tus, dimana kelahiran memati- 
kan kebatinan, Tidak sukar un- 

tuk menemukan tjontoh2 dalam 
sedjarah, jang dapat membukti- 
kan pernjataan? itu. 

Asia suatu keadjaiban dalam 

waktu sematjam itu, jaitu, bah- 

ya didunia ini banjak timbul 

orang2 jang hidup dalam kege- 
lapan, jang diliputi oleh keingi- 
nan, kebentjian, keirihatian, 

egoisme dan nafsu2 kasar. Ma- 

chluk2 sedemikian itu sudah ba- 

rang tentu memperbesar kege- 

lapan dalam waktu itu. Takdir 

bertindak dan mengambil bagian 
dalam peniiidikan batin mereka. 
Mereka itu dilahirkan kembali 

dalam keadaan jang demikian 

itu, agar mereka mendapat pe- 

ladjaran jang se-berat2nia.. 

- Artinja mereka akan dihan- 

tjurkan dalam arti kedjasmani- 

an Oleh bentjana alam jang be- 

sar seperti bandjir, atau penja- 
kit menular jang timbul pada 

suatu waktu dan teristimewa 

oleh peperangan. Kehantjuran 

mereka setjara total, jaitu ke- 

matian mereka-lengan kekera- 

san, merupakan pendidikan jang 

tepat bagi pertumbuhan dan 

perkembangan . batinnja, Akan 
tetapi dalam keadaan sedemi- 
kian itu terlihat dengan njata, 
bahwa orang2 jang baik dilindu- 
ngi oleh Tuhan. 

Demikianlah pernjataan2, jg. 

kami ketemukan dalam Bhadga- 
vad Gita. Mungkin ada perlunja 

hal ini diketahui lagi oleh bang- 

Kurt Zitt? 
Tawanan Djerman di Stalingrad 

mati seperti lalat sadja 
1 DARI 92.000 serdadu Djerman Hitler jang ditawan oleh 
Sovjet Uni di Stalingrad waktu Perang Dunia II, hanja 17.000 
orang sadja jang masih hidup sesudah 9 bulan lamanja ditawan 

Menurut Zitt, serdadu2 Djer- 

“man jang ditawan di Stalingrad 
»IMmati seperti lalat sadja”,. Ka- 

rena terlalu lelah, kelaparan, 
dan wabah Gemam-tutul. Pada 
— perang berachir, kira2 ting 

15.000 sampai 6.000 orang 
jerman jang Jitawan di Sta- 

lingrad. masih hidup, dari djum- 
ini tinggal 78 orang sadii 

jang masih dinantikan keda- 

tangannja kembali dari URSS 
di Djerman. 
Menurut perkiraannja, Tenta- 

ra ke-6 Djerman Hitler jang di- 

pimpin oleh Manga” von Pauius 

   

  

  

HARGA BERAS DI SOLO 
NAIK 

Menurut tjatatan resmi tgl. 
15-10 harga beras dipasar Soio 
telah menundjukkan kenaikan 
dibanding dengan harga pada 
awal bulan ini. Kenaikan tsb. 
tiap kilogramnja -dari 
sampai 30 sen, menurut ting- 
katan djenis beras tertentu. 

Tjatatan harga terachir ada- 

lah sbb.: (harga per 1 kg). 
Bulu giling no. 1 -— Rp. 3,30: 

. ” ” 3 2 Kanak ,, 3,10: 

» tumbuk, 1 — 38, 

ra ” Ni » 2 KPA, 7. 2,80, 

Tjere giling ” Xx Fe ” 2,90, 

“ y y 2 ” 2,70, 

Sambi pb na TO 

2 Pat » 2 “aa ” 2,60: 

KetanRp. 285. — (Kor). 
——mama 

PETUGAS2 S.K P.U. DI- 
20 HIBUR 
Bagi para anggauta dan pe- 

tugas2 Staf Keamanan Pemilih 
an Umum (SKPU) Kotabesar 
Sura Para jang telah dapat me 
nun: tugas kewadjibannja 
dengan baik, sehingga pemilihan 
umum dalam daerah Kotabesar 
Surakarta jl dapat berdjalan lan 
tjar, pada malam Rebo 18-10 di 
berikan sekedar hiburan. 

Hiburan tsb berupa pertun- 
djukan wajang - orang Sriwedari 
dengan lakon: ,,Lahirnja Gatut-   

  

katja”, —— (Kor), 

| 

  

di Sovjet Uni. Demikian kata Kurt Zitt, 
“genie Djerman jang ditawan 2? hari sebelum Stalingrad dj tuh, 

. setibanja kembali di Djerman Barat. : "3 

10 sen | 

MANDRAKE AHLI SIHIR (13) 

seorang bekas letnan 

jang bertempur di Stalingrad 

terdiri dari 380.000 orang. Dari 
cjumlah ini, jang 200.000 orang 
tewas dalam pertempuran atau 
meninggal waktu bertempur, 
Can kira2 40.000 orang berhasii 
Giangkut dari medan pertem- 
puran. 

Seperti diketahui, koti Sta- 

lIingrad ditepi sungai Volga ada 

lah titik paling djauh jang ter- 

tiapai oleh tentara Djerman 
Eitler waktu menjerbu Sovjet 
Uni, dan sesudah pertempuran 
Sangat dahsjat, . dalam mana 

Stalingrad tinggal puing-puing- 
nja sadja — maka tentara So- 
vjet Uni berhasil menghantjur- 
kan tentara Djenman jang di- 

pimpin oleh djenderal von Pau- 

lus. Von Paulus, von Seydlitz 

aan seijumlah djenderal lainnja 
ditawan. Von Paulus sudah la- 

ma dibebaskan kembali dan kini 
ada di Republik Demokrasi 

Djerman. — Rtr. 

kegelapan an kekeruhan : pada 

Gan batin (evenwicht tusschen 

  
  

  

KEDAULATAN RAKJAT 

sa kita, dan selandjutnja Saran 
kirkan dan dirasakan, sebab 
bangsa kita sedang hidup dalam 
djaman peralihan, jang penuh 

   

   

hal b a bertjita2 'mem- h 

bangun pan baru, jang: 
adil ' ur, dan menudju 

tenan bahagian, bersedjah- 
tera dan perdamaian. 

Tjita2 ini hanja dapat tertja- 
pai, kalau manusia Indonesia 

bersikap hidup, jang berdasar- 
kan keseimbangan antara lahir 

  

't materieele en 't geestelijke). 
Maka dari itu azas2 Pantja 
Sila, jang merupakan pelita da- 
lam djiwa bangsa Inrlonesia, ha- 
rus selalu dipelihara baik2 dan 
dinjalakan.   

|L.N. Perantjis 

dakan kampanje menjiarkan ka- 

" berontak, 

NOTA KERAS PERANTJIS 
Kepada Spanjol. 

Kalangan jang mengetahuj di 
Paris mengatakan bahwa dalam 

pertemuan selama 70 menit pa- 
da hari Senen jl. antara menteri 

Antoine Pinay 
dan duta besar Spanjol untuk 

Perantjis, de,Casarojas, telah 

disampaikan nota Perantjis ig. 

tegas membantah. pengaduan 

Spanjol bahwa Perantjis menga- 

bar2 bohong bahwa kaum pem- 

jang meluntjurkan 
serangan2, datang dari : 5 
Marokko Spanjol. 
Djuru  bitjara  keme Da $ 

LN, Perantjis menegaskan bah- 
wa sesuai dengan kebiasaan di- 

plomatik isi nota Perantjis itu 
tidak akan diumumkan sebelum 
nota tsb. sampai ditangan pe- 

merintah Spanjol djadi berlain- 
an sekali dengan tindakan Spa- 
njol jang telah mengumumkan 
pada hari Sabtu jbl, pengadu- 
annja kepada Perantjis tsb. se- 

   

  

50 Keluarga 

  

suku Maluku 
di Nederland 

Setiap bulan akan dipulangkan - 
ke In 

MENURUT pengumuman 
diadakan perundingan dengan 

donesia 

Kementerian Luar Negeri, setelah | 

pihak Belanda, ditetapkan, bahwa 

setiap bulan akan dipulangkan ke Indonesia sebanjak-banjakuja 

50 keluarga suku Maluku jang 
dan ongkos2. pemulangannja 
Belanda. 

  

  belum pengaduan itu diterima 
. pemerintah Perantjis. — 

URSS-AS Harapkan dunia 
lebih baik 

Peri. Sendjata & tenaga atom ditilik 
setjera damai 

SOVJET UNI dan Amerika Serikat telah menjatakan hara- 
pannja supaja diadakan penilikan setjara damai terhadap tena- 
ga atom dan perlutjutan persendjataan. 

Berbitjara dalam sidang pertama Forum tahunan New York 
Herald Tribune ke-24 maka wakil? tetap Sovjet Uni dan Ameri- 
ka Serikat pada PBB menjatakan harapan? pemerintahnja akan 

: 2eNAA. dunia jang lebih baik 

Sikap Sovjet Uni. 
Arkady Sobolev dari URSS 

mengingatkan akan sikap Sovjet 
mengenai dilarangnja sendjata2 

atom, pengurangan persendja- 

taan 'maupun pengurangan ang- 

gota2 angkatan perang dan 
akan soal perlutjutan persendja- 
taan pada umumnja. 

“Ia menekankan bahwa peme- 
rintahnja baru2 ini telah mero- 
bah sikapnja mengenai berba- 
gai2 soal sesuai dengan garis 
seperti diusulkan. oleh Barat, 
jaitu pengurangan persendja- 
taan lan saran2 Inggris dan 
Prantjis untuk melarang sendiar 
ta2 atom. 

Kemudian ia kembali lagi In 
pada usul Sovjet jaitu menahan 

Gan mentjegah suatu serangan 

setjara tiba2 terhadap suatu ne- 

geri besar oleh negeri besar 
lain. 

Seperti diketahui dalam sepu- 
tjuk surat jang dikirimkan da- 
lam minggu jang lalu kepada 
PM Bulganin, dari URSS, (presis |. 
den Eisenhower dari 3 

Serikat telah menerima baik ba- 
njak usul Sovjet mengenai hai 
itu. 5 

Diplomat Sovjet itu mengula- 

ngi bahwa hal itu meliputi 
,/Jidirikannja tempat2 penilikan 

dipelabuhan2 besar, distasiun2 

kereta api, dilapangan2 pesawat 
udara dsb.-nja”. 

Kewadjiban tempat2 penili- 
kan tersebut ialah untuk mem- 

beri tahu mengenai setiap pe- 
musatan pasukan2 militer jang 
berbabahaja. 

,Usul im setjara praktis da- 

pat dilaksanakan dalam keadaan 

sekarang ini dan terlaksananja 

hal2 itu akan melenjapkan ba- 
haja serangan tak terduga2”, 

Demikian a.l. Sobolev. — UP. 
  

BEKAS SERDADU 
DJEPANG 

Masih berkeliaran di Lu- 
bang, Pilipina. 

Tentara Filipina telah mem- 
pergiat usahanja untuk menang- 

kap sisa2 tentara Djepang di- 
pulau Mindoro, 100 mil disebe- 
lah selatan Manila, jang 10 ta- 
hun sesudah Perang Dunia Il ! 
berachir belum djuga mau me- 
njerah. 
Menurut laporan2 jang diteri- 

ma di Manila, 2 orang serdadu 

Djepang tampak diatas sebuah 
bukit dipulau Lubang, dekat pu- 
lau Mindoro. Dipwau Lubang 
masih ada sedjumlah serdadu 

Djepang jang bersembunji. Me- 
nurut dugaan, mereka adalah 
sisa2 tentara Djepang jang me- 
larikan diri dari pulau Corri- 
gedor pada saat2 terachir Pe- 
rang Dunia IL dan tidak djuga 

lagi. 

  

KONP. INTERNATIONAL 
RUBBER STUDY SROUP 
Para ahli karet dari 16 nega- 

ra dan 6 perusahaan karet ter 
kemuka telah tiba di Monrovia 
(Liberia) untuk menghadiri kon 

perensi tahunan International 

Rubber Study Group jang di- 

mulai hari Senen ini. 
“Para ahli itu adalah delegasi2 

dari Indonesia, Australia, Bel- 

gia, ijadjahan2 Inggeris, Kana- 

:|da, Denmark, Perantjis, Djer- 
Iman, Italia, Djepang, Liberia, 
Holland, Muang Thai, Amerika 

Serikat dan Inggeris. Rtr. 
  

DEWAN MANGKUBUMI 
Marokko dilantik. 

Perantjis telah melantik 4 

orang pemimpin Marokko seba- 

gai Dewan Mangkubumi jang 

telah mendjandjikan suatu za- 
man baru dan demokratis di 

Marokko. 5 
Dewan .tadi .. menerangkan, 

bahwa tugasnja jang pertama- 
tama adalah membentuk suatu 

pemerintahan jang represen- 
tatif. 
Sementara itu Perantjis kini 

sudah bersedia untuk menjetu- 
Gjui suatu pemerintah nasional 

' Dies Natalis Universi- 

tas Kristen Indonesia 
Perkembangan 

Kristen Indonesia ditahun jang 
lampau berdjalan dengan nor- 
mal sesuai dengan pertumbuhan 
seorang anak jang baru lahir, 
dipelihara, dibimbing dengan 
sepenuh tenaga dan tjinti”, de- 
mikian pidato ketua Jajasan 

Universitas 
Dr Mr T.SG. Mulia dalam la- 
poran tahunannja jang diutjap- 
kan Sabtu malam jang baru la- 
lau dalam upatjara Dies Natalis 
ke-II Universitas tersebut jang 
berlangsung di Djalan Dipone- 
goro 80 Djakarta. Hadir wakil 

Kement. P.P.K. dan Agama. 

Dalam perkembangan niversi- 
tas ini baik jang mengenai kea- 
daan mahasiswa2, maupun gu- 

ru2-besar, lektor2 dan dosen2, 
Mulia menerangkan antara lain 

bahwa pada pemulaan tahun jl, 

jaitu tahun jang kedua sedjak 

berdirirja perguruan tinggi ini 

djumlah mahasiswa jang didaf- 
tarkan adalah 72 orang. 
“Dalam Fakultas Sastra dan 
Filsafat - terdaftar 31 mahasis- 

wa, 15 orang untuk Ilmu Pendi- 

dikan dan 16 orang untuk dju- 
rusan bahasa Inggeris. Dalam 
Fakultas Ekoromi terdaftar 43 
mahasiswa. Ditahun jang lalu 
telah diadakan  udjian tingkat 
persiapan pada pertama kalinja. 

Jang lulus dalam udjian tingkat 
persiapan itu ialah 4 orang utk 
djurusan Ilmu Pendidikan, 3 
orang untuk djurusan bahasa 
Inggeris dan 2 orang dalam Fa- 

kultas Ekonomi. 
Dan pada permulaan tahun ke 

tiga ini djumlah mahasiswa jg 
mendaftarkan pertama kali ia- 
lah 70 orang, Maa tapa 19 wa 
nita. 

“ Setelah terdjadi beberapa pe- 
robahan berhubung dengan 'ke- 
pergian dan pengangkatan baru 
pada dosen2, maka djumlah do- 
sen sekarang mendjadi 20. 

Dalam memperdjoangkan utk 
mendapatk:n pengakuan oleh 
Pemerintah, Mulia menjatakan 

penjesalannja karena sampai se 
karang ini usaha pimpinan uni- 
versitas untuk mendapat perrja 
taan jang konkrit belum berha- 
sil Dari mulanja Kementerian 
merggantungkan “soat iri pada- 
rentjana Undang2 .Perguruan 
Tinggi dalam mana sjarat2 pe- 
ngakuan itu akan diatur, akan 
tetapi Undang2 itu jang mula2 
diharapkan akan lekas diper- 
birtjangkan dalam Parlemen, 
menemui beberapa kesulitan se- 

Universitas ' 

Kristen Indonesia | 

baru di Marokko dengan Fatmi 

bin Slimane selaku perdana 

mentsri. — UP. 

Arti projek bendungan 
Sa'dd ul Ali bagi Mesir 
AHMAD HUSSEIN duta Mesir untuk A.S. membenarkan 

berita2 jang mengatakan bahwa Sov jet Uni telah menawarkan 

bahan? kepada Mesir untuk keperluan penjelesaian pembuatan 

hingg: belum dapat diramalkan 
bilamana akan diselesaikan, de- 

mik'an Mulia. — Ant.   
  

  mau menjerah . sesudah perang 
berachir, — AFP, i 

sebuah bendungan raksasa disungai Nil, jaitu disebelah udik ben- 

dungan jang sekarang sudah ada dekat Aswan. 

Penjelesaian bendungan ini 
akan memakan biaja $ 600.000. 
000. Projek raksasa ini adalah 
suatu projek ,,prioritet teruta- 
ma”, jang akan sangat memper 
luas tanah pertanian di Mesir, 
dan ketjuali itu akan membang- 
kitkan tenaga listrik guna ke- 
perluan industrialisasi. Bendung 
an ini disebut Bendungan Ting- 
gi, atau Sa'dd ul Ali. 
Ahmad Hussein menerangkan 

bahwa Mesir berharap supaja 
Bank Dunia dan Amerika Seri- 
kat bersedia  memindjamkan 
$ 200.000.000 bagi pembuatan 
projek ini. 

Mengenai tawaran Sovjet, di- 
terangkannja bahwa Sovjet ber 
sedia menerima. pembajaran be- 
rupa kapas dan beras selama 
djangka waktu 30 tahun. Tapi 
masalah menerima-tidaknja ah- 
1i2 tehnik Sovjet untuk melaksa 
nakan projek itu tidak dising- 
gung-singgung dalam perunding 
an antara Mesir dan Sovjet. — 

BP: 
  

  

HARGA KARET CEYLON 
UNTUK RRT NAIK 

Ceylon sangat puas dengan 
persetudjuan baru dengan RRT 

jang menentukan Ginaikannja 

harga karet Ceylon tahun ini 

dan tahun depan. Demikian 

menteri perdagangan Ceylon, di 

Hongkong S. Corea, 
Dalam suatu pertjakapan se- 

belum ia bertolak untuk Kolom- 

bo, Corea mengatakan bahwa ia 

merundingkan soal itu dengan 

pembesar2 RRT selama 40 hari. 

RRT telah menjetudjui untuk 
membajar karet Ceylon dengan 
harga rata2 karet Singapura de 
ngan premie 3 hingga 5 pence 

seponnja. Harga baru.itu berla- 

ku untuk 25.000 metrikton ka- 
ret jang dikirim ke RRT' selama 

pertengahan ke-2 tahun 1955 ini 
dan untuk 50.000 metrikton ka- 
ret bagi kontrak tahun 1956. — 

Rtr. 

  

PENTJURI ULUNG sCLAY CAMEL" 

  

THEY'RE GONE --STOLEN 
BY THAT INFERNAL. 
CLAY CAMEL.I "M STILL 
DIZZN4 WITHIN Gabe. 

4- Narda, tentang permatartu... 
ditjuri oleh 

si Clay Camel jang djahat 
itu. Aku masih bingung ! Se- 

- Sudah hilang...... 

lama 5 meniti s..i. :   
    

E Discuiseo HIM SELE 2S Tue 
F, THEN AS DETECTIVE HIGGINS | 
Tone THEY FOOLEO     TN 

  
tuan Komisaris. 

sebagai detektip Higgins..... 

    

Dia' menjamar sebagai -- 
Kemudian 

demikian miripnja, sehingga 
mereka saling tertipu........ . 

    
     

  

    

HAND AS HIGGINS, NARDA, 
DANCED WITH ME 1'VE BEEN 

TAYING TO 
CBOWN JEWELSI TELL YOU 
Oh --MANDRBAKE! Ft 

  
  

dan sebagai Higgins, 
dan 

. mentjuri permata keradjaan! 
berdansa dengan aku..... 

AN au iMandrake ! 

#- Narda, aku sudah lama hen- 

dak mengatakan kepadamu... 

  

-- THE CLAY Camet DOK 
GET YOUR JEWELS/ 
THEY”RE RIGHT HERE. 

  

  

  
bahwa si Clay Camel 

itu bukannja. .mentjuri per- 
matamu ! Itu masih ada di- 
dalam peti ini! 

-- Apa! Tetapi...... bagaimana ? 

sekarang berada dinegeri Belanda 

akan dipikul oleh pemerintah 

Lengkapnja pengumuman itu 
adalah sebagai berikut: 

Sebagaimana diketahui dewa- 

Isa ini dinegeri Belanda banjak 

' terdapat  keluarga2 Indonesia 
Suku Maluku jang beberapa ta- 

hun jang lalu karena sesuatu ke 
adaan telah meninggaikan Indo- 

nesia. 

Sebagian dari mereka telan 

dakan jang telah mereka ambil 

dimasa jang lampau itu. Dika- 

Tangan mereka sekarang timb.il 

hasrat jang sangat besar untuk 

Gipulangkan ketanah air Indone- 

sia, berdasarkan atas kemauan 

jang djudjur. 

Perwakilan RI. di Den Haag 

sedjak berbulan-bulan lamanja 

telah menjeliiiki dengan seksa- 

ma dan mendalam keadaan itu. 

Hasil penjelidikan itu membe- 

narkan adanja. perkembangan 

tersebut diatas. 

Berdasar penjelidikan itu pe- 

merintah R.I. tidak berkebera- 

tan supaja keluarga2 suku Ma- 

luku itu dipulangkan ke Indone- 

sia setelah menurut penjelidikan 

itu mereka menjatakan dengan 

kdijudjuran telah bertobat be- 

gitu lama merantau diluar ne- 

geri. 
Setelah diadakan perundingan 

dengan pihak Belanda, maka se 
landjutnja ditetapkan bahwa 

tiap2 bulan akan dipulangkan 

ke Indonesia sebanjak-banjaknja 

50 keluarga suku Maluku tsb. 

Ongkos2 pemulangan itu (bi- 
aja kapal dan lain2) adalah me- 

lulu mendjai tanggungan peme 

rintah Belanda. 

Setibanja keluarga? suku Ma- 
luku tersebut di Djakarta, pe- 
merintah Indonesia. dengan ban- 

tuan jang telah disanggupkan 

oieh organisasi? sosial suku Ma- 

Juku di Indonesia. . menampung 
mereka dan sedapat mungkin 
segera mengembalikan mereka 

kepada keluarganja masing2. 

Pemerintah mengambil  tin- 

dakan itu atas dorongan rasa 

tanggung Jjawab terhadap war- 

ga-negara Indonesia jang - ter- 

njata mengalami berbagai ke- 

susahan dalam  perantauannja 
diluar negeri, dan pula atas. do- 

rongan keputusan2 dari organi- 

pat jang .menghendaki pemu- 

ku Maluku jang sekarang ada 

di Nederland itu. — Ant. 
t 

KARET INDONESIA KE 
S'PURA & MALAYA 

Menteri Pertanian Sardjan 
jang dewasa ini ikut menghadiri 
Konp. rentjana Colombo di Si- 

ngapura menjatakan, bahwa 12. 
000 ton karet siab basah telah 

didjandjikan oleh Indonesia 

untuk diexport ke Singapura 

dan Malaya. 
Lebih landjut Menteri Sardjan 

menjatakan, bahwa dalam konp. 

  

bantuan ekonomie dan technik 

jang lebih banjak guna menje- 

lenggarakan rentjana  kemak- 

Indonesia kini sedang berusaha 
mengatasi segala kekurangan 

dilapang ekonomie dan keuangan 

dengan mengurangi defisit dila- 

pang perdagangan dan anggar 

an belandja dan memperkuat po 
sisi rupiah. 

ama anna 

D. K. NASIONAL 
SIDANG 

Dewan keamanan nasional ke- 

, marin pagi bersidang guna me- 

.rundingkan soal2 keamanan. Si- 

dang itu dipimpin oleh wakil 
PM I Djanu Ismadi dan dihadiri 
oleh wakil PM II Harsono Tjo- 

kroaminoto,. Menteri Kehakiman 

dan Menteri DN. 

menjadari kekeliruan dari tin- | 

Sasi2'perkumpulan2 suku Malu- | 

ku di Djakarta dan lain2 tem- | 

langan keluarga2 Indonesia sy- | 

rentjana Colombo itu Indonesia 

akan berusaha untuk mendapat 

s murannja. Ditambahkan, bahwa 

HALAMAN 3 

2 ana 

Pemuda Nasional 
Keluar sebagai onder- 

bbuw PRN. 
Sidang Dewans Pimpinan Pu- 

sat Pemuda Nasional tgl. 16 

tindakan DPP PRN ang tidak 
'tegas dan tidak berani mengam- 

| bil keputusan terhadap sikap 
Badan Pekerdja DPP PRN 'se- 

perti jang diumumkan pada tgl. 

5 Oktober 1955, jang semangat 
Sfrta isinja disetudjui seluruh- 

nja oleh DPP Pemuda Nasional, 

karena sesuai dengan djiwa dan 

tudjuan pernjataan DPP Pemu- 

da Nasional! tgl 4 Oktober 1955, 
dan setelah menindjau pendirian 
menteri PRN dalam kabinet 

B.H. dalam menghadapi situasi 
politik setelh pemungutan suara 

untuk DPR, DPP Pemuda Na- 

sional menarik kesimpulan: 

A) Organisasi Pemuda jang 

sehat dan murni djiwanja, jang 

selalu harus bersikap tegas da- 

lam apapun dengan keberanian 
memikul segala akibatnja, sidak 

bisa dan pasti tidak bersedia di 
pimpin atau berlindung sebagai 

onderbouw dari suatu partai jg 

putjuk-pimpinannja terdapat ana 

zir? lemah, lunak serta tidak 
mempunjai sifat2 mendidik dan 

membimbing Pemuda dalam 

dan untuk perkembangan pepri- 

badian jang luhur utama. 
B/y Organisasi Pemuda jg se- 

demikian semangat dan haluan 
nja merasa terhina dan malu 

mendijadi onderbouw dari suatu 

partai jang dalam tubuh pimpin 
annja terdapat pribadi2 jang 

t'dak bisa membuktikan .sifat2 

jang diudjur dan disegani, berhu 

bung dengan hasi!2 pemungutan 

suara untuk DPR terniata tidak 
mendapat suara dukungan dari 

jrakiat sebagaimana mestinia. 
Berdasarkan dua kesimpulan 

tersebut, DPP Pemuda. Nasional 

mengambil keputusan. 
1. Oleh karena terniata pada 

tesl. 15 Oktoher 1955, menteri? 
PRN tidak ditarik oleh DPP 

PRN atau menarik diri dari ka- 

binet B. H. maka dengan ini, 
DPP Pemuda Nasional melaksa- 

nakan perniataannja pada tg. 4 
i Oktober 1955 

2. Meinstruksikan kepada Pe- 

muda Nasional seluruh Indone- 

sia sumaja menjesuaikan diri de- 
ngan kenutusan DPP Pemuda 

Nasional dan selandjutnja . me- 

mingen instruksi dari DPP Pe- 

muda Nasional. 

3. Mengharapkan sikap. jang 

konsekwen dari Wanita Nasio- 

nal dan Daerah? serta Tjabang? 

PRN se-Indonesia jang telah 
mengambil putusan dan mengu- 

mumkan re-n'ataan: ,,mendesak 

(kepada DPP PRN amtule mena- 

rik menteri?nja dari kabinet B. 

H” dengan menjesuaikan diri 

sosusi dengan sanksi? jang telah 

d'injatakan kepada DPP PRN jz 
|ternjsta, dipimpin oleh pribadi 
|jang tidak tegas. 

  
  

| DIUGA DI MOSKOW 
Ada kebiasaan ,,mem- 

buru” 'tanda - tangan 

orang ternama. 
Bintang film Perantjis Gerard 

| Philipe, jang ada di Moskow 

' untuk menghadiri festival film 
'Perantjis diibukota URSS, te- 

tah mendjadi sasaran pemudi2 
Sovjet jang bersendjatakan pe- 
na dan buku ketjil waktu ia 
sedang menonton ballet ,,Cinde- 

rella” diteatie Bolshoi. 

Waktu saat istirahat, perta- 

ma, ia sekonjong2 dikerumuni 

oleh gadis2 tadi jang meneriak- 

neriakkan namanja dan minta 

tanda-tangannja. Lampu2 senter 

besar dari pendjuru2 ruangan 

dipantjarkan kepadanja. Waktu 
saat istirahat ke-2, ia melari- 

kan diri kesebuah restoran. Ta- 
pi disanapun ia tidak aman : la- 

gi gerombolan gadis memburu 

tanda-tangan. — Rtr. 
  

TENTARA BIRMA GEM- 
PUR PEMBERONTAK 

KAREN 
Satuan2 infantri tentara Bir- 

ma selama setengah bulan jl. 
ini telah menewaskan 38 pem- 

berontak Karen, dalam operasi- 

nja jang terndjadi pada djarak 80 
mil sebelah barat-laut Rang- 
goon. 

50 Pemberontak lainnja telah 
menjerah,. dan sedjumlah. alat 
sendjata dirampas. Sebuah pe- 
sawat angkatan udara, Birma 

djatuh diatas daerah pemberon- 
tak, tapi penerbangnja tertolong. 

Demikianlah diumumkan  olen 
kem. pertahanan Birma. — Rtr.   

  

Dari Muntilan: 

  

Kemarin pagi (18-10-1955) 
gedung baru jang modern dari 

pegadaian negeri. di Muntilan 
telah dibuka dengan resmi, di- 
hadliri oleh pembesar2 Sipill, 
Polisi dan Ketentaraan dan para 
undangan. Diantaranja nampak 

Bupati Magelang Arwoko, Ko- 
misaris Polisi Serap dan Soebo- 
wo, dari pihak djawatan pega- 

daian hadlir al. wakil dari Pu- 
sat Djaw. Pegadaian Djakarta 

Sarwono dan kontrolir pegadai- 
an Ramelan Ibnu Sukandar. 

Telah berpidato antara lain 

sdr, Ramelan Ibnu  Sukandar 
dan Sarwono serta Bupati Ma- 
(gelang Arwoko, wakil pembo-, 

dung Ir. 'Tjoa, dan wakil 

dari Pengurus Besar Serikat 
Buruh Pegadaian Jogjakarta, 

  rong pekerdjaan pembuatan ge- gadaikan ialah 

Gedung pegadaian baru 
dibuka 

Bisja Rp 962150 
(Oleh : WARTAWAN ”KR” SENDIRI). 

Daiam pidatonja Bupati Ma- 
gelang Arwoko antara Isin me- 

njatakan bahwa  masjarakat 

kita masih membutuhkan kredit 
ketjil hingga adanja pegadaian 
masih dirasa perlu. Tapi diha- 
rapkan agar rente pagadaian 
dapat diturunkan dan “hendak- 

.nja disamping kredietinstaelling 

itu pegadaian dapat menerima 

uang tabungan, 
Dapat dikabarkan bahwa bi- 

aja pembuatan gedung pegadai- 

an Muntilan itu sebesar Rp. 

962.150,—. Dalam waktu 1 ta- 
hun mulai bulan Oktober 1954 
sampai dengan bulan September 

1955 .djumlah .barang2 jang di- 

151.200 potong 

| sedang uang jang  dipindjam- 
kan untuk itu ialah ' sebesar 

Rp, 1,808.970,—, 

Oktober 1955, setelah membahas . 

  

& 

 



AKAP TAU SELASA KTA MI Per 1 TA Sar hat CN 
sai kian out ki Waka PA PI TA KAN POT TA AN TO Ta de 
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| KEDAULATAN RAKYAT FIALAMAN 4 
» 1 

( 

SA Aa Tan PKN SKA SA mM PENA HAM AN Da Aa BAN AAN AA or AKUN ApA Ke SN LA ANU ana PINA RTA P1 Apaan Hap NO AAN BPN EP SN PROP PN MC TP AT MO ja Cp Pa MA RR“ Pa NET Na IM 

UNDANGAN 
RAPAT - ANGGAUTA Direeve Pan an - si 

» . » : ” dang para pemegang Sero (aandeelhouders) untuk mengha- 

»Ftwa Kiauw Societeit Mataram dliri RAPAT UMUM PEMEGANG SERO, jang akan dise- 

Jogjakarta 

    

5 RABU 19 OKTOBER 1955. 

ai DI | BULUTANGKIS : MIRROR Te IA | FERRY SONNEVILLE Stroom ACCU dimana ? 
U | KALAH Ba S 

SE | Pemain bulutangkis Malaya | JUNIOR” Lempujangwangi 36 a 
5 Oam | dan djuara dunia, Wong Peng Jorj Dalatng: 2 JA arah am an 
Sastro (Solo) heran. | : : gja. en 

| ane: ta 3 — “ Berabe. | Soon telah memperlihatkan ke- | Betul- betul baik dan tjepat. 13 TH. keatas 

Katana alba on ae “kalag | shirannja dalam 'pertandingan BUKTIKANLAH ! : 

  

    

NT 

      

- Dimasa mudanja Ejang, melawan pemain Indonesia Fer- $3 ! a 

ada wanita jang badannja ak ry Sonneville dan mengguling- Ta dai 

sana-sini terlalu progressiP: | kan djuara Indonesia ini dgn 

Tlahadev 

lenggarakan pada hari KEMIS MALAM DJUM'AT tg. 3|4 

November 1955 bertempat di Kumah Makan ,,OEN” di Jogja- 
karta. Rapat dimulai djam : 19.30 malam. 

  

( t MAN LM AL 

dari wanita lain dapat Ne straight-set, 15-10, 18-15. Per- 
tidak bares. Kalau rambut di | ksndingan tersebut berlangsung 

kriting, ja dapat irikan tidak | 4s Singapore Badminton Hall" 
prasadja ! Gimana, La gaaa pada malam Sabtu jl, demikian 

: : kok jang dulu? | menurut ,,The Sunday Times”. 

aneh malah sekarang djadi ke-| Regu Singapura muntjul se- 
: 2” - i | bagai djuara dari pertandingan 

Ejang Sastro, itu tandanja exhibisi itu, dengan memenang- 
en ia Berabe sudah madju kan 3 pertandingan dari 4 per- 

Agan Ga "1 panel kemana, itu ' : tandingan jg telah dimainkan. 

gantung tafsiran Tp Hasil? lainnja. 
Apem nas Son — Moh. Sadati, 

'ada ba- | 15-8, 15-8: Ong Poh Lim / Ismail 
. Kabarnja dl Pa su-| Maryan — Tiddie Yusuf /Tan 
jem umur bulan patang bajem King Gwan, 15-59, 15-7, Ong Poh 

s1 3 ide 0 "memenuhi | Lim — Olich, 15-8, 15-10. 
su 6 Pa 
kebutuhan Puma li ha 2 Djalannja pertandingan 

: Berabe na a soria, Tas Ferry — Peng Soon. 
jem jang La ting Hay wong Ferry memulai pertandingan 

| Papa harganja | Sengan tjepat dan score telah 
bajem lumrah sadja berobah2 pula. Mula? Ferry lea- 
sudah 2 meter .- - - «Paing 4-0, lalu mendjadi 10-6 dan 

10-10, tetapi Soon lalu berganti 
leading dengan 13-10 dan menu 

BERABE tup set itu dalam menit ke-12 

Dengan ini kami mengundang  Sdr-2 Anggauta ,Hwa 

Kiauw Societeit Mataram” Jogjakarta, untuk suka meng- 

hadliri Rapat Anggauta jang hendak kami selenggarakan 

pada : Sa 
Tanggal : 28 Oktober 1955 — Hari : Djumahat 
Tempat : di Gedung C.H.T.H. — Djl. Pangurakan 4 

| 
( 

| 
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1 
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| Dengan Atjara : 

' 
( 
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' 

Jogjakarta. ! 
) 
/ 
/ 

' 
( 
/ 
/ 
| 
' 
/ 

1 
/ 
' 
( 
/ 
1 
( 

|. Pembukaan 4 e 
2. Pembatjaan Notulen Rapat Umum Pemegang 

Sero th. jang lalu. 
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$. 3. Laporan Directie 
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Waktu : Djam 1. - Siang. 

AN EU bu FA 

|. Pembukaan 
2. Menghidupkan kembali ..,Hwakiauw Societeit 

Mataram" Jogjakarta 
3. Usul menjelenggarakan Jajasan ./H..S. M." 
4, Tanja - djawab 
5 Penutup. te 

Besar harapan kami akan kedatangan Sdr-2. Jogjakarta, 19 Oktober 1955. 

An. Pengurus ,H wakiauw Societeit Mataram” N.V. PETRAM / N.V. M.. En 

Ketua : Penulis Direet: 

LIE DJING GWAN THE HONG OE PE Ae AE EA SAS Os AN SA TAN AN UR Se KN an 
ML LL LL AL LL AL LM LL AL 

» 

AKAN TERIMA TERBATAS: “Perlihatkanlah ketjartikar" : 

wadjah (72 ' 

4, Daftar Laba Rugi dan Neratja th. 1954 
5. Pengesahan. 

1 
Mulai ini hari para pemegang Sero diberi. kesempatan wun- 1 

tuk datang memeriksa Neratja|Perhitungan Laba Rugi th. 
1954 di Kantor M.I.O. Lempujanganwangi No: 22 di Jogja- 
karta djam 9 — 11 siang, ketjuali hari DJUM'AT, MINGGU 

dan HARI BESAR.— 
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    dengan score 15-10. 
—— Dalam set kedua Ferry lea- 

5 ding lagi dengan 4-2. Peng Soon 
RADIO dengan ,,controle” jang baik me 

. robah keadaan mendjadi 13-6. “ 1 : 

RABU 19 OKTOBER 1955 | Sesudah ini Ferry menemukan eren 4 Jaka Siapa PENTJIPTA 
JOGJAKARTA . Ivorm-nja kembali dan dapat me | # TaL.603 dan PENGRUSAK 

06.10 Saronan Pagi: 13.10 Bu njusul kekalahannja,. hingga BUMI ? ?-? 

nga Rampai dikala siang: 13.45 mendjadi 13-13. Kini mendjadi BLLLEESSSSLSESISLKE 

Beberapa Biduan dari Djakarta: | ,,deuce” 5 dan dalam perebutan 
14.10 Musik Siang Hari: 17.00 | deuce yi sesudah agak lama SELEESSASSSASSLSSSSSSESLSSISGSGSOGGGOSGGGGGS 

Tamiu Kepangnan: “Ke OUn 4 henmain, barulah Peng, Soon lea |4 AHLI NUDJUM ! 

  

Diedarkanoleh TENAGA KITA FILM Ltd. 

        

    
4
 

ding 3-0 lalu terdjadi pertukar- 

Penggemar Lita Lines an an service 3 kali dimana Score PROF, ALAHI ASTROLOOG 
Agama Islam utk. Ka 

Tuntunan A8 SPEC. ASTROLOOG, OCCULTIST, Lebih 25 th. berpraktek $     : dan Sam Sai 2S 
nak2: TN erna Lagu | Sesudah ini Sonneville menun 
Ta 2 aan Penerangan Politik djukkan perlawanan jang baik 
an Badi 19.40 Tri Irama dbp lagi dan 6 kali dapat menghin- 

$ “ |darkan ,,game” tapi achirnja sa 
Suhardjo: 20.30 O.M. Bukit Si- | K pukulan smash-nja tak mene 
guntang: 21.15 Ruangan Dja- | mukan sasaran, hingga membe- 

i | berobah mendjadi 4-0. 

di INDOCHINA,  MALAYA, BURMA, NEW DELHI. 

Menerangkan segala hal2 Penghidupan, Peruntungan,  Per- 

tjintaan, Keselamatan jang akan datang. Tanggung me- $& 

muaskan. Djuga sedia obat kuat istimewa buat laki - laki 2 ALPINO 1956 

4 

B
E
I
 

harga 1 botol Rp. 50,—. Radjanja bromfiets, kampiun mendaki (22764). 

    pendi Jogjakarta 21.30 Malam | rikan kemenangan bagi Peng x Consut Rp. 15,— Model TOBING dan NEW LOOK dalam bentuk lain dari- 

Manasuka oleh O.RJ. | Soon dalam menit ke-25. Hotel . SARUD Ap" Pa ae ka 

$ TA 
ARAN 5: P4 - s us 

SURAKAR Kamar No. 5 — Jogja. @ pakai kiekstarter 
06.30 Sekuntum Lgu 07.45 / PAGI djam 8 — 1. SORE djam 4 — 1. 

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, 

@e isi silinder 49 cc | 

SSS | @ kakuatan lari 60 km tiap djam 

    

. pemakaian bensin 1 liter 80 km. | Halus serba menarik bagaikan buah persik! Demikianlah 

Pendaftaran mulai ini hari dengan uang muka pada: bertjahajanja wadjah njonja apabila njonja memakai bedak 

: | N i 
Pond's muka jang menjegarkan. 

G Oo N Oo Cc | D A L teu Keehipan TOKO : | Didalam bedak Ponds jang disadur menurut ilmu 

ALPINO 1955 Cesa | Cegoe au | : 2 
pengetahuan terdapat warne jang semata? sesuai dengan 

Untuk menjembuhkan penjakit kotor jang sudah lama kulit muka njonja. Tjarilah hari ini djuga. Perhatikanlah 

        
  

19.45 Kontak dengan pendengar, atau baru. Penjakit i 5 : i i bisa dapat beli G t 2 t 5 2 Aa 5 : La aa 

1 ne | jakit ini didjadikan oleh baksil2 namanja Go- 2 TKB eh B OK PARE UNA Ane 4 na kerjantikan baru itu mendjelma pada diri Njon, 

20.30 Guintet kentjana, 20.45 | 4 nokokan jang lekas suka menjerang sel-sel dan kalendjar?, 4 |$ ari ready stock. | An Pn Ta 

Moh Pa bana menimbulkan lain rupa2 penjakit seperti Entjok dan sakit | |, | & & & 

daan dalam Neg tulang2, djantung berdebar2 dan kotor darahnja. Maka Ke- || NONA SLB LAS ELSA LLSLLLSS POND'S race rowoea 

sa Djawaj:, 21.15 Manasuka kle 

nengan oleh Karawitan Studio, 

SEMARANG 

lemahan umum terdjadi. GONOCIDAL ditanggung sembuh- 

kan penjakit ini segera dan basmikan kutuh2. 

(Siaran AP. 18.15 — 19.00) 

Harga & Rp. 20,— 

96.30 Enam Serumpun: 07.45 WATCH THESE POINTS 

Njanjian Tony Martin, 13.15 Ra Falling hair inevitably leads A S T Hi M A Cc Uu R tr 

dio Orkes Surakarta:17.00 Ta- |: BALDNESS if not checked j : PN : 
- 17.30 Peladjaran (: Hun Untuk sembuhkan penjakit dari pipa2 angin dan paru2 se- 

— makupik : Mae an ABON perti Bengek, Batuk keringjbasah, banjak siijmjriah dan 4 

2 

» 

RADJA DARI SEMUA OBAT 
KUAT JAITU 

VIRANOL. 
VIRANOL EXTRA STRONG 
tanggung sembuhkan segala ma- 
tjam penjakit seperti: buah 

pinggang, djantung, urat sjaraf, 

    MA LL LL LL LL LL LL 

/Palam Persediaan: 

A
A
 

AMAL HAMZAH : 

          
    
        

1 

Gending: 18.15 Rajuan Sendja: contains all the vital elements Patut am 1 Maba. 2 otak (brain), lemah badan, ini 8 ' "kk BUKU dan PEN NE NA SEN OA Rp. Sta 

aa AN naa padi Sa Sta Pa Na En Harga & Rp. 15.— : pil menambah darah, sungeum $ | (UNA ESUSASTERAAN LAMA INDONESIA ,, idm 1 
Indonesia Menjanji: 21. jaran jhair and stimulates the dormant Aang 5 dan manik, Baik buat orang jg. 2 , # ag Lara 2 TT 

Penerangan: 21.15 Dari & Utk. Ihairroots into a vigorous gro- SBXALIN Utk. wanita jang sakit kotoran. Rp. 20,— , bekerdja di kantor. Alasan pe- 4!) Mr. M. HUTAURUK €s : j 

Pendengar: 21.30 Krontjong Mer | wing activity, ABC-YEN stops £ : SP z njakit : badan lekas tjapai, ma- 8 '  LAGAK RAGAM BAHASA INDONESIA ,, 8— 4 

du: 22.15 Irama Malaya. falling Pe beban PI ENAM Utk. laki2 jang lemah. hadan 20, : bea San Kandat Na 7 | |! GSMAN BFFENDI : , 
Pa wa Manor | MPR ODIN Utk. obat luar »10,— : bank kenapa neraka Sarjok Imas B1 sx SASTERAWAN-2 INDONESIA TI ........... Se 

KANGEN a. ain “even on bald patches' ( CLEANSING CREAM Utk. hersihkan paras linu, muka putjet, kaki tangan dingin, sering sesemutan, ma- 8 |! $- TAKDIR ALIS AHBANA: ! 

06.20 Varia senin kamis: 07.45 (RP: 50,— p. bottle. / . muka dan hilangkan make-up. 1. 10,— ta kurang terang, penjakit pikiran (zenuw), tidak bisa tidur , 25 PyISI T aa Na en an Ma aa pi ena 3 

Irama @uartet: 13.10 Suara Ken 2.5 SPROSSEN - CREME Utk. hilangkan tanda2 dalam tidur sering takut?, sakit pinggang, djantung ber- 1 - per Kue a. SEN Se SP SN ANA TER 13 NBA - 

# - 1410 Hi dangan berupa ABC-9- Obat buat hilangkan | hitam, merah atau kuning dimuka atau dilai debar?, buat itu kita bikin PIL VIRANOL jang tanggung / Th PELANGI Ti PN Aa na ea Ma AN pa 2 aa 1 

Sara Aa ea ah dana. gatel ketumbeh diba- bagian badan, an daan so— (18 10056 berhasi. masa Ka an Ie nun ai 
gang TES 2 La papa Na ai DC CREAM Utk. kekolotan, panu2 dan kukul. ,, 15,— Kasmir Hair Tonic Oil ( Be 2 PEN NN DRANA rAn Ken Da aa Daa kn DA 

ii : 8 Sua- 3 -$ 
& 

saka Mg Pen anan Pa Harga Rp. 25,—. BARYLTINE Utk. tumbuh rambut, tjegah Rambut banjak dan Pandjang ' Porto 150 sedikitnja Rp. 1.50 ? 

Haa 19 40. Irama: Indonesia a 2 2 g rontoknja dan bikin kerinting, kilap dan rapi. ,, 10,— Sebagai satu Ketjantikan buat | PA nata Dn J Ps: 2 ! 

PA ABC-8 FACE LOTION untuk t : 5 13 kaum Wanita. Kasmir Hair To- ! “ 

Ta aan Hate 2 5 Na ba hilangkan dona?, ku- Pa andai Utk. hilangkan rambut “Dp nic Oil bikin pandjang rambut, ! Toko Buku 5 VK. R.” $ 

Tnfasit 2». 30 Bi ikan Iralami biak ning?, panu?, djerawat, ATOM HAIRDYE Utk. menghitamkan rambut kuatkan urat2 rambut supaja , ag : : saga | 

Teratai: 22.10 Motjopat dengan kukul, item? “dimuka | 4 putih. Tanggung tidak luntur dan istimewa djangan runtuk. Bikin tumbuh j Tugukidul 42 — Jogjakarta. . 
Serena la Danjang Mata- dan bikin tambah tjan kwalitetnja. 3 Gr. Rp. Ht 5 Gr. Rp. 15,— rambut djadi banjak dan tebal Pa NN aa aa ee Ga SA PN Kena l A Pn SN eka aa 

: tik. s 10 Gr. Rp. 25,— 1 pak Rp. 5,--, baik buat orang jang baru baik 2 

Tn Harga Rp. 35.— 

06 10. Genderan oleh, Mudoto” TARg. 7. Obat : GEMBIMA. Pub DC PF HARMA LTD. : 
mo: 13.40 Darilajar putih: 14.10 Ta Sa 

Sekedar penawar lelah: 17.00 nh Aa Pe “ G BANDUNG — DJAKARTA. 

Dunia anak2 diurus oleh Kanso, AE ap GUA kaka da Uibooni Tega: 

17.30 Rajuan putri: 18.15 Penga- , : 5 

diian Al @ur'an: 18.30. Sendja 

dari sakit panas, dan baik sekali 
buat Perempuan jang baru ber- 

salin, baik buat orang jang su- 
ka pusing kepala. Kasmir Hair 

Tonic Oil bikin dingin sama ke- 
pala, basmikan Tetombe dan bi- 
kin tambah hitam harap kaum 

wanita selalu gunakan Kasmir 

SURAKARTA 
SSS SELESSESSSSSSSSSSLSLSSSSSSM 

HEALTH IS WEALTH 
Modern German Formula 

   
ABC-6- Bikin gemuk badan 

dan kuat. 

    

     

    
    
        
        
    
     

  

      

      
    
    
    
    
      
        
    
    

  

       
     

      

    

       

         

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

Aa
n 

UN
A 

DU 
EN A

N IN
A M

MO 
aa

 T
N 

Ok     
  

mendatang dengan Suara Asta 3 e Eng Tay No, dan Eng Njan Hoo Petjinan, R.. O, Karuhun laga Sang : 2 

na: 1945 Mimbar Islam, 20.30 Pn Malioboro, Jogjakarta. Toko obat Hok An Dj. Raya Mage- aa Seet Rp. 20,— PT oat siapa peang Menag am Bian. da $ 

Hidangan Iskandar (kk: 2045 |ARG-5 untuk sakit Pinggang lang, Toko obat Junon Djl. Slamet Ryadii 162 Timuran, San P- 20, Ser mah Danke berdeparg Telinga Berbunji - bunfi, 5 

Manar Pabean an "3 pikin bersih sate (2 Uh ORA e MEP Oa, Thaha anna ena an Salt. Tora Kasmir Pamade Super Buah Pinggang Sakit. Kaki Tangang Dingin atau $ 

taka: 2115 Nenen Naa Harga Rp. 15,— bah Gan) kebiasaan Masi pie or era ame uban ab “Dash ear ap Semut-Semutan, Sering Mimpi atau Takut, Marah? 
nesia 22.15 Siteran oleh Rukun kndian Semarang : g Pu ality. atau TEKAN Tube Oari Tain-lain Penjakit. ? ea 

Reba Kanan ABC-4 BU.T. Puder, Hilang- ” : kita sediakan Obat GARANTIE 10075. MANDJUR 

SEMARANG kan Djerawat, kukul, |A SESSISSSLSSLSSLSLS SSL SES SLS Menghitamkan rambut putih ta- dan MUDJARRAB.    han runtuk dan kuatkan akar2 
| yambut.. Gunakanlah selama- 

nja Kasmir Pomade supaja ram- 

but putih djadi hitam perlahan2 

dan tidak merusakkan pakaian 

tidak luntur, 

item?, dan panu. Beliga, 9 Pebruari '55. 
Harga Per Botol Rp. 10,— ? 

Harga Rp. 25,— 
P a RADIUM LADY TONIC PILS is the safest and surest 

Remedy for Lucarhoea, Special Untuk Wanita su- 
paja datang Bulan a.c.c. Darah Berhenti tidak dja- 
lan, Badan Kurus, Pinggang sakit, Kepala Pusing, 
Marah2, Pikiran Tidak tetap, Keputihan dan lain2 
Penjakit. 

Siaran A. P. di. 18.15 — 19.00. 

06.45 Orkes Puspa Kentjana, 

07.10 Orkes Radio Jogjakarta: 8 $ 

13.15 Klenengan Tjlimen: 17.00 An San la 

Aneka Sendja, 17.30 Ruang Sas- keriting 

tra: 18.15 Hidangan Corps mu- Harga Rp o5.— 

sik KMKB SMG: 19.30 Bolero, | Bae 

beguine dan samba, 20.30 Kron- |ABC-2 ASTHMA BENGEK 

tiong malam: 21.00 Mimbar Harga Rp. 20,—, 

Islam: 2115 Siteran, 22.15 Pem- 

Surat Pudjian 
Dengan Hormat ! 

Saja penggemar Obat Kuat Viranol, dengan ini menjatakan 
bahwa sedjak saja merana dalam menderita penjakit, kini 

sudah dapat sembuh dan sehat seperti sediakala, berkat per- 

tolongan dari: Obat kuat VIRANOL dari 
Tuan Tabib MAWN — Tambiong 40 — Bandung. 

  

Harga 1 botol Rp. 30,—. Harga Per Botol Rp. 10,— 
RADIUM BEAUTY TEST CREAM, Guaranteed to make 

you more Beautiful, Ilangkan segala Noda2 di Ba- Salap Tjantik Istimewa 
gian Muka dan Bikin Tjantik Bersih Mukanja. Bikin hilangkan hitaman dimuka 

  

ABC-1 Spesial untuk" wanita 

  

      
    

    

    

    

         
   

    f batjaan buku. . supaja dapat turunan Maka saja mengutjapkan beribu?, terima kasih, pada tuan panu kukul Djerawat dan keko- Harga Per Botol Rp. 15,— 

se ii 1 manah dak needed pentjipta obat Viranol, serta berdo'a : semoga Obat? tsb. iotan, Salap Tjantik bikin tjan- RADIUM CHARMIS FACE OREAM. Menghilangkan 

f. (Perobahan? bisa terdjadi) atau tidak dapat bulan dapatlah mendjamin kesehatan masjarakat diseluruh Indo- tik muka, bikin litjin kulit dan Item2, Djerawat, Kekolotan, Kukul, Pano2, atau be- 

2 Harga Rp. 75,— nesia chususnja. djuga supaja tidak kena penja- kas Tjatjar. , 

FE ja 5 4 9 Sekali lagi saja utjapkan terima kasih dan hiduplah Obat kit dimuka. Harga Per Botol Rp. 20,— 9 

p 5 BARU TRIMA B AND . Ongkos kirim 15 Y 4. kuat VIRANOL. 2 Harga satu botol Rp. 20, — RADIUM NAMI PUDER, Spesial Buat ketjantikan kaum 4 

BROMFIETS World Famous Prof. Tabib P 1 Kashmir Face Cream Rp. 10,— wanita. 1 

$ FACHRUDIN 1 Salam hormat saja : : OBAT?2 dapat dikirim sesudah Harga Per Botol Rp. 10,— 2 

26 xXx 200 luar dan dalam 2 ji. Topekong No. 2 — R. Moch. Imam Basuky ( aa ta Pa Pos RADIUM NAMI CREAM, Buat Pang man Reba Yi 

: 
1 amba ngkos kiri $ 

1 ea 

25 X 2 luar Phone 2939 Wara. Sungai. Hu Na kala 3 2 RADIUM NO HAIR POWDER, Ilangkan Bulu? hanja 1 mag 

24 X 14 luar . MEDAN Beliga, Madura. 1 2 MAWN, Tamblong 40, nit jang diingini. : 

4 
    

  

  

  

Harga Per Botol Rp. 6— | 
RADIUM EYE DROPS. Segala Penjakit Mata Kurang Te- 8 

naga, Kelihatan Putih dimata, Merah seperti Asep Ng 9 

Telp. 4941 Bandung. 
Djuga dapat dibeli disemua Toko? Obat diseluruh INDO- 

NESIA. Ny, : | | 

AGEN - AGEN : 1 
Jogjakarta : Toko ,,Solo” Sosrowidjajan No. 5, Toko Ohat 

Eng Tay Hoo Patjinan 58, Toko Obat Eng 

Njan Hoo Patjinan 75, Toko Obat Tek An 

Tong Patjinan 81, Warung Muljo Djil. Judo- 

negaran 17, Toko Junior Djl. Malioboro 98. 

4 » 2 
» 
4 
: : » 
& 2 

SES NAKEL SSL SLS MLS LS 
sanget terbates, jang membutuh- 

BESESSSLISS TN A8 

kan harap segra datang. i : akn vi 

Trima pekerdjaan Vulcaniseel : I N D Rr A4 MULAI HARI INI DAN BERIKUTNJA. Tia kambas: 

Band speda, tanggung memuas- 
: , 

kan : 001 GREGORYEPECK  — — AUDREY HEPBURN 
Toko Speda ROMAN HOLIDAY 

  

         
RADIUM BLACK HAIR DYE, Fine Guality 100”, Garant: 

Tidak Luntur, Rambut Putih Djadi Item. Pe 
Harga Per Botol Kp. 10,— & 

RADIUM BLACK HAIR LOTION, Bikin Item Rambut 10007 4 
Garantie tidak luntur. Djadi item. 

   

  

   

    

     

     
     

     

   

  

   

    

                
     

          
    
    
    
         

            
  

  

: : 1 
5 Lp x x Harga Per Botol Rp. 12,— 4 

»BA N SIN 6 1 BAGI MEREKA JANG BELUM SEMPAT MELIHAT tas DAN MEREKA JANG BN Rn ba An an SIN & mengobati segala penjakit luar dan dalam SPECIAL vas 8 

Ngabean kulon no. 1 Jogja “INGIN MELIHAT LAGI. Magelang : Toko Obat Hok An Dil. Raya 114, ? (AAMBEIEN) Djaminan dalam 10 hari sembuh betul dan 4 

(Timurnja Kt. Wali-kota) TIAP PAGI MATINEE djam 10. — Pesan Tempat: 11 — 12. Thian Seng Hoo Petjinan 117. 9 Keluar sampai keakar2nja. Tidak operatiel dan suntik. 4 
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PENWAR MEDICAL HALL SINGAPORP. 
DEPOT OBAT LIAN TAI HONG Dj. Masdjid Djambt, 
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