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(Oleh: Wartawan ..K.R." sendiri). 

PAGI KEMARIN ANTARA PNI DAN MASJUMI 
AN PERTEMUAN DIRUMAH SARTONO. 

TERSEBUT DIADAKAN ATAS PERMINTAAN PIHAK 

MASJUMI. PNI MEMADJUKAN MANGUN DAN WILOPO 
SEDANG MASJUMI SUKIMAN DAN WIBISONO. 

Pertemuan ini adalah kontak 

pertama jang pernah diadakan 
lagi oleh Kedua partai besar itu 
sesudah usaha formateur Bur- 

hanuddin Harahap dulu menga- 
djak PNI dujuk dalam kabinet 
gagal. Sebelum itu diketahui 
PNI telah mengadjak pertemu- 
an dua kali dengan N.U. jang 
pertama atas inisiatip PNI dan 

jang kedua inisiatip N.U.. 
Pertemuan tersebut sangat 

menarik perhatian dunia politik 
terutama pertemuan antara Ma- 
sjumi—PNI, meski soal jang di- 

rundingkan belum begitu djelas. 
Dapat diduga, bahwa jang diper- 
soalkan ialah kemungkinan ker- 
dja sama partai2 tersebut da- 
lam kabinet koalisi nanti. : 5 

  

Sampai sekarang bentuk koa- 
lisi nanti belum lagi ada perse- 
suaian pendapat antara4 partai2 
besar dan masih terus ditjarikan 
djalan penjelesaian. 

Saran Aidit tidak. mendapat 

sambutan baik dari pihak Ma- 
sjumi: partai ini tegas menolak- 

nja, sehingga kerdjasama Masju 
| mi—PKI paia waktu ini bisa di- 
anggap barang mustahil. 

$ Sebaliknja hubungan antara 

PNI—NU kini nampak makin 

'rapat dan selalu ada saling me- 
ngerti antara keduanja dalam 

menghadapi persoalan. politik 

dewasa ini. 3 
' Demikian kawat wartawan 
,K.R»” Djakarta kemarin. 

  

Bojolali 
KOOPERASI PEGAWAI: 

| MADJU 
Dalam rapatnja pengurus 
ooperasi Pegawai Bojolali tgl. 

1955 dipendopo Kabupaten, 
memutuskan untuk lebih 

t usaha kooperasi se- 
“berapa bulan ini kelihai- 

  

      

  

   

1 “langkah mengactiveer 

- kembali kooperasi tersebut akan 
dibentuk badan usaha jang ber- 
tugas mentjari dan mendistri- 
buteer kebutuhan2 anggautanja. 

     

Wilajah DJATENG 
tan Penerangan Kabupaten Pur- 
woredio, sedjak tanggal 1 Sep- 
tember 1955 diangkat mendjadi 
Kepala Djawatan Penerangan 
Kabupaten Bandjarnegara, se- 
dang Sir. Oemar Said ' Kesala 
Djapen Kabupaten Kudus di- 
pindahkan ke Purworedjo seba- 
gai Kepala Djawatan Penerang- 
an Kabupaten. SE 

Ya aon Oak, PA ka, 

PASAR MALAM 
Atas inisiatier GNI, PMI, dan 

| JPPPL diharapkan pada nanti 

Untuk langkah pertama akan | sebelum hari pemungutan suara 

Gikeluarkan kain2 sisa kepada 

anggauta dengan 

angsuran 2 kali. 

Purwokerto 

KONPERENSI DINAS PE- 
RIKANAN DARAT 

Te. 18 Oktober 1955 di Purbo- 

linggo telah berlangsung konpe- 

rensi dinas Djawt. Perikanan 
Darat sekaresidenan Banjumas. 
Jang dibitjarakan al. pelaksana-' 
an werkprogram tahun 1955 
mengenai perluasan object, ha- 
sil2 benih ikan, ikan lauk dan 
hasil2 peternakan ikan milik | 
Djawt. sampai dengan kwartaal 

ke III, dan membitjarakan werk 

Grogram tahun 1956 j.a.d. 

Selandjutnja Kepata Djawt. 
Perikanan Darat Karesidenan 

Banjumas Soetarno menerang- 
kan, bahwa rentjana untuk me- 

ngadakan pasar2 ikan (tempat 
pendjualan ikan) dibeberapa 
tempat jaitu di Pasar Karang- 

lewas, Pasar Pon & Pasar Wage 

(dalam kota Purwokerto) dan 

Pasar Sokaradja, dengan beaja 
Rp. 40.000,— jang d pernan 

kita beritakan, sampai kini ma- 

sih belum dapat terlaksana, ka- 

rena keuangannja matjet. 
Pertjobaan2 pemeliharaan 

tambak2 ikan bandeng dipantai 

selatan achir2 ini mengalami 

kegagalan2 disebabkan akibat 

bandjir jang mengganas. Tetapi 

ia tak akan lekas berputus asa, 
pertjobaan2 'selandjutnja akan 

diusahakannja dengan memper- 

tangguhkan musim agar dja- 

ngan kebandjiran lagi. — Kor. 

Puarworedjo 

KEPALA DJAPEN KAB. 
PURWOREDJO . 

Sdr. Umar Said. 

Dengan disaksikan oleh Kepa- 

la Djawatan Penerangan Propin- 

si Djawa Tengah (sdr. Sadono | 

Dibjowirojo) “dengan stafnja, 

pada tanggal 15 Oktober 1955 

telah dilakukan timbang terima 

antara Sdr. Roesman Acting 

Kepala dengan Sdr. Oemar Said 
sebagai Kepala Djapen Kabu- 

paten Purworedjo jang baru. | 

“Setelah itu dengan mengambil 
tempat  dipendopo 1 

Purworedjo diadakan sekedar 
perpisahan Sdr. Roesman dan 
perkenalan Sdr. Oemar Said, jg. 

dihadiri oleh Instansi2 Sipil|Mi- 

liter, Wakil2 Partai|Organisasi 
setempat serta segenap pegawai 

Djawatan Penerangan diseluruh 

Kabupaten Purworedjo. 
Sebagai diketahui Sdr. Roes- 

man selama, ini ditundjuk man jang 

pembajaran | 
untuk Konstituante, di Klaten 

akar diadakan ,PASAR MA- 

LAM" apabila fihak Pemerintah 
tidak keberatan. memberikan 

idzinnja. 3 : 
Seterusnja hatsil bersih: dari 

Pasar Melam tsb, akan diguna- 

kan oleh ketiga badan tsb. a.l. 
untuk GNI akan dibuat menjem 

purnakan Gedung Nasionalnja. 

(PMI untuk merutup pindjaman 

auto ambulance, dan untuk Ja- 

jasan Pembantu Perawatan: Pe- 

njakit Lepra akan digurakan 

untuk. mendirikan Polikliniek di 

Pedan. Kor. 

Pandj rnegara 

sDELEGASI DPRDS KE 
SEMARANG 

Minta tenaga dokter. 

“Pada 17-10-1955, delegasi DPR 

DS Bandjarnegara jang terdiri 

dari Sukono - PKI, Masruri- 
GPII dan Ismail-Masjumi seperti 

telah kami kabarkan   
t 
€ 

  

Kabupaten 

Acting Kepala Djawa- 

rang untuk minta tenaga dokter 

rang untuk mita tenaga dokter 

untuk Bandjaregara. 

Apabila di Semarang tidak 

I berhasil mereka akan terus ke 
Djakarta akan memperdjoang- 

kan hai itu kepada jang berwa- 

san bagi dokter jang akan di- 

tempatkan di 

dalam kesulitan? rumah tangga. 

ingun oleh jang berwadjib. 

  

PERTE- 

  

  

beberapa ' 

  
djib. Semula jang mendjadi ala- | 

Bandjarnegara | 

adalah perumahan. Kini peru- ' 

mahan untuk dokter telah diba- | 

  

S. MANGUNSARKORO 

    

WILOPO- 

  

JUSUF WIBISONO 

| Iwakili Pem. Djakarta mengada- 

.dan, peluru2. 

  

mengatakan, bahwa Tgk. Daud 

Beureueh selaku wali negaranja 

telah melantik - kabinet kaum 

pemberontak jang susunannja 

menurut ,,Peristiwa” dikabarkar 

sbb.: Perdana meniteri”),,men- 

teri dalam negeri” Hasan Aly, 

menteri keamaran” Husin Ju- 
suf, ,,menteri keuangan/kesehat- 

an” T.A. Hasan, ,,menteri pene- 
rangan” A.G. Mutyara, ,/menteri 
ekonomi|kemakmuran”  Zainun 
Abidin "Muhammad Tiro dan 
menteri pendidikan” Ali Kasim. 
Sementara itu berita tersebut 

menjiarkan pula, bahwa kaum 
pemberontak telah membentuk 

»dewan perwakilan” mereka jg 
  

Berita tersebut. selandjutnja 

  

Pemberontak di Atjeh ben- 
tuk ,,kabinet” dan ,,DPR” 

HARIAN , Peristiwa” di Kutaradja telah menjiarkan berita 

jung mengatakan, bahwa baru? ini gembong2- pemberontak di 

Atjch ketika mereka memperingati 2 tahun usia NIF telah me- 

jahrkan sebuah piagam jang dinamakan 

yeng”. Menurut ,,Peristiwa” piagam tersebut berisi proklamasi 

Atieh mendjadi negara bagian dalam lingkungan NI. 

berjumlah 72 orang jang dike- 
tuai oleh Tgk. Amir Husin Al- 
mudjahid. 

Mengenai susunan komandan 
militernja menurut berita itu di- 
katakan, bahwa Brigade I dipim 
pin Ibrahim Saleh, . Brigade II 
H. Affan, Brigade IlI A.R, Ha- 
nafi, Brigade IV T.R. Idris, Bri- 
gade V Iljas Leube, Brigade VI 
A. Wahab Ibrahim, masing2 me 
reka dengan berpangkat major 
TII. Untuk brigaie. Sumatera 
Timur, telah diangkat Bambang 
Buana dan sebagai panglima se- 
luruhnja ialah Hasan Saleh. De- 
mikian berita jang disiarkan ha- 
rian , Peristiwa”. -— Ant. 

     

Piagam Batee Ku- 

   

       
| Sebuah pesanan untuk pem- 

belian senapan2iflan mesiu jang 
dikatakan pesa an 
merintah Indonesia sekarang se- 
dang diseltiiki dengan saksama 

|oleh ahli2 sendjata2 demikian Sk. 

|... Mangun-Wilopo &g/Sukiman-Jusuf 
. bertemu dirumah Sartono 

—. NU—PNI sudah makin rapat 

.Mainichi” di Tokio. : 
Sk. itu dikatakan, bahwa pe- 

rusahaan2 Tionghoa diminta me. 

kan hubungan dengan perusaha- 
Tan Mitshubishi, jalah salah satu | 
perusahaan expor terbesar di 

| Djepang, untuk memesan 50 ri- 
bu karabijn sendjata2 artileri 

' Pesanan itu dikatakan meli- 
puti harga 200 Jjuta dollar. 

| Kabar itu menimbukan ke- 
gemparan karena federasi orga- 

nisasi ekongcmi Djepang memang 

bermaksud hendak mengirimkan 
sebuah Missi kenegeri-negeri 
Asia Tenggara untuk mentjari 
pasaran guna mengisi kekurang- 

an jang ditimbulkan oleh berku- 
rangnja Amerika Serikat men- 

djual sendjata kepada negeri2 
“tersebut. A.S. setudjui rentjana 

pengiriman Missi dari federasi 
organisasi ckonomi Djepang itu. 

Baik pembesars Djepang mau- 
pun pembesar? Amerika diduga 
akan selidik: soal pesanan In- 
donesia dengan saksama. Se- 
mentara itu pihak jang bersang 

kutan menolak memberi kete- 
rangan mengenai hal ini. Baik | 
Mitsubishi Saoji maupun diplo- 
| mat2 Indonesia di Tokio tidak | 
mau memberi keterangan. - UP. ' 
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HASIL? sementara pen 

Sulawesi jang dapat dikum 
kemarin antara jain menun 
dan kabupaten Minahasa : 
turut-tarut PNI dan PKI uni 

dan PKI untuk Kotabesar N 

Parkindo 6753, PSII 4044, 
PKI 3389, PNI 2143, Masjumi 
2117, Partai Katolik 1380, Ba- 

perki 929, PSI 704, Mogot dkk. 

623, N.U. 153, PPPRI 56, sedang 
partai2 sisanja kurang dari 500 
Suara. 

Kabupaten Minahasa. 

| Parkindo 48.885, PNI 39.790, 

PKI 20.686, Katolik 13.186, PIR 

Hazairin 8.499, GPP 17.945, BW. 

Lapian dkk. 7.672, PSII 17.499, 

KPI 6.249, Masjumi 5.546, PSI 
5.100, PRN 4.916, Mogot dkk. 
355, Partai Buruh 1.500, Gerakan 

Angkatan Muda 841, Gerakan 

Banteng RI 833, PKR “13, 
PPPRI 625, N.U. 295, sedang 
partai2 sisanja kurang dari 500 

suara. 

“ Kabupaten Bolaanmo- 
ngondouw dan Goron- 

talo. 

Tjatatan terachir dari angka? 

pemilihan umum “dikabupaten 

Bolaanmongondouw dan kabu- 
paten Gorontalo menun'ijukkan 
bahwa Masjumi jang leading 
Gan kemudian PSSI. Angka2 ter- 
sebut sebagai berikut : 

Kabupaten Bolaanmongon- 
douw! : Masjumi 21.345, PSII 

19.247, Parkindo 8.503, PNI 
5.362, PKI 2.009, PSI 1.781, PIR 
Hazairin 489, Katolik 334, N.U. 
(2) (kawat tidak terang), 

PPPRI 208, Lapian dkk. 182, 
Baperki 139, Gerakan Angkatan 

| Muda 121. Partai2 lainnja diba- 
wah seratus suara. 

Kabupaten Gorontalo : Mas- 
jumi 56.514, PSII 54.322, PNI 

19:720, N.U, 17.137, PKI 1.162, 

Parkindo 727, PRI 665, Partai 
Buruh 395, PKR 344, PPPRI 

333, PSI 216, Baperki 175, PIR 
Wongso 140, partai2 lainnja di- 
bawah seratus suara. 

Kabupaten Makassar 
tinggal dua PPS. 

Tentang kabupaten Makassar 
dikatakannja bahwa dari djum- 
lah 43 Panitya Pemungutan Su- 
ara dengan 699 TPS serta 
347.080 pemilih kini hanja ting- 
gal dua PPS jang belum jakni 
PPS dipulau2 Sepermonde dan 
PPS diketjamatan Polombang- 

hkeng/ Jang terachir masuk ialah 
-PPS iketjamatan Karuwisi, PPS 

ketjamatan Saranbone, PPS ke- 
“tjamatan Takalar. 

Diketiga Panitya Pemungu- 
tan Suara tersebut Masjumi 
jang leading. Adapun djumlah 
angka2nja "adalah sebagai be- 
rikut : 

PPS ketjamatan Takalar : 

Masjumi 4.586, PNI 648, PSII 
295 dan N.U. 104, PPS ketjama- 
tan Saranbone Masjumi 2.261, 
PSII 281, PNI 239, Persatuan 
Indonesia Raya 135, Partai 
Buruh 104, PKI hanja 2 su- 
ara. PPS ketjamatan Karu- 
wisi: Masjumi 2.070, N.U. 
1.442, PSII 468, PKI 309 dan   wah dar 

kan 

Yan   

00 HARIAN UMUM 

DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBI, 

'itu dari Pes 

   

Seterusnja ia menjatakan ke- 
pertjajaannja bahwa konperensi 
para menteri luar regeri 4 Be- 
sar di Djenewa jang akan di- 
“mulai pada tanggal 27 Oktober 
jad, akan menghasilkan kema- 
djuan jang positif kearah penja 

tuan kembali Yjerman. 
Menurut Dulles, dalam perte- 

“muan di Djerewa ini setjara ti- 
dak resmi akan  dirundingkan 
pula masalah pendjualan 'alat2 
|sendjata Blok Sovjet kepada ne 

|gara2 Arab. 

Djawaysan? Dulles terhadap 
berbagai pertanjaan jang diadju 
kan oleh pers singkatnja adalah 
“sebagai berikut: 

1. Sabtu jl. Dulles memberita- 
hukan kepada dutabesar keli- 
ing India Krishna Menon, bah- 
wa menurut pendapatnja, kini 
Saatnja ,,masih djauh daripada 
“matang” untuk mengadakan pe 
rundingan pada tingkat tinggi 
Gan langsung antara AS dan 
RRT, sebagaimana telah dita-   

Pemungutan Suara 

Hasil2 sen 
Suk 

M
l
 

suara adalah sebagai berikut ' 

PNI 110, partai2 lainnja diba- 

Pbb ALA Ogan umma 

Larka'» Kahudejaan Indonesis 
Lseteb Gemnootschep 

1 #erechaopan” 

'warkan oleh PM RRT Chou En 
bi 

| 
ae 

entara di 

wesi 

    

   
Ih umam diberbagai tempat di 
Ikan sampai tanggal 17 Oktober 
kkan hahwa di Kotabesar Menado 
indo jang leading, sedang ber- 

( kabupaten Minahasa dan PSI 

ado. Adapun perintjian angka? 

    -eDjumla h.pen lih “dikedua PPS 

jang belum diterima kotak sua- 
ranja sampai kini ada 49.282. 

      

“— Hasil2 resmi sementara 
di Sumatera Utara. 

Panitya Pemilihan Sumatera 
Utara tengah hari ini telah me- 

ngumumkan tambahan hasil2 

resmi sementara dari Sumatera 

Utara, jaitu dari kabupaten Ta- 

panuli Selatan, Tengah, ketja- 

matan Adian Koting di Tapanuli 
Utara dan ketjamatan  Djuleu 

Si Atjeh Timur. 

Hasil2 resmi sementara kabu- 

ten Tapanuli Selatan ialah se- 

bagai berikut : terketjuali 2 

TPS jang "belum .mengirimkan- 

nja ke PPSU jaitu TPS Manisak 
dan Aek  Manjuruk.  Diumlah 

pemilih jang terdaftar 202.278. 

Jang sah memberikan suaranja 

173.378. 
Dari djumlah ini diantaranja 

Masjumi memperoleh 65.493, 

N.U. 48.068, Partai Politik Tha- 
rikat Islam. 19.448, PNI 17.312, 
Parkindo 8.379, PKI 5.046, PSI 
2.346, PSII 622, Katolik 73. Se- 
lainnja memperoleh angka2 jang 

tidak berarti. 

Kabupaten Tapanuli Tengah : 

Terdaftar pemilih “ sebanjak 

56.369, jang sah memberikan 
suaranja 49.091. Dari angka2 ini 

Parkindo memperoleh 14.406, 

N.U. 9.926, Masjumi 9.868, PKI 
3.503, PNI 2.203, Katolik 2.068, 
PSII 316 dan PSI 311. ng 
Ketjamatan Adiankoting, jang 

sah memberikan suara 5.464. 
Parkindo memperoleh diantara- 

nja 2,672, PKI 685, PNI 644, 
Masjumi 90. 

Kota Bindjei ketjamatan Dju- 

leu 'ii Atjeh Timur. Djumlah 

jang sah memberikan suaranja 

ialah 4.016. Dari angka2 ini 

Masjumi memperoleh 3.160, PKI 
460 dan PNI 194. 
Demikian keterangan djuru- 

bitjara PPSU Udin Sjamsudin 
mengenai hasil2 resmi semen- 

tara sebagai tambahan jang te- 
lah disiarkan pada hari Sabtu 

jang lalu. 
Selandjutnja dapat ditambah- 

kan pula, bahwa berkenaan de- 
ngan hasil2 pemungutan suara 

dikewedanan Bakongan'.dan Ta- 
paktuan Jikabupaten Atjeh Se- 
latan, lebih landjut:dapat dika- 
barkan tentang hasil2 :semen- 
tara jaitu: Perti 33.108, Masjumi 

25.223, PSII 897, Kumpulan Pe- 
milih Bulan Bintang 635, PNI 
440, PKI 350, PPPRI 286, Huria 
Keristen Indonesia 245, PRN 132 

dan PSI 116 suara. 
  

KABINET TAK DJATUH 

Sesudah diadakan pemungutan 

suara, kabinet Perantjis jang di 

pimpin PM Faure dengan  kele- 

bihan 56 suara mendapat votum 

kepertjajaan dari parlemen. 

(Perkembangan sebelumnja 

hal 4)   
  

   

  

  

  

    

  

    

KEDKULATAN RAKJAT (ANGGOTA S.P. SJ) 
Eh 

positif 

bahwa menurut 

Lai waktu konperensi Asia-Afri 

ka di Bandung. 
Seterusnja ia mengatakan ke- 

pada Menon,. bahwa edelegasi2 
AS dan RRT dalam perunding- 
an pada tingkat dutabesar jang 
kini sedang dilangsurgkan . di 
Djenewa merundingkan  soal2 

jang Tangsung mendjadi kepen- 
tingan kedua pihak.  Kemung- 
kinan2 perundir,gan ini harus 

Gitelaah sedalam-dalamnja dulu, 
sebeium meningkat kepada ting 

kat tertinggi. Dalam rundingan 
Gi Djenewa ini a.l. dibitjarakan 
soal2 seperti embargo Barat 
atas perdagangan dengan RRT 
Gan keinginan AS untuk meng- 
hirxiarkain pemakaian kekeras- 
an sendjata. 

2. Dulles dan presiden Eisen- 
hower tidak merasa ketjewa da 
lam menghadapi keadaan2- jang 

kurang “memuaskan, setelah 
Konperensi Djenewa pada ting- 
kat tertinggi (Djuli j.l.), karena 
mereka memang tidak mengha- 
rapkan hal2 jang ,,djauh mel:- 
bihi kemungkinan2 jang prak- 
tis 

3. Dulles mengatakan bahwa 
AS belum dapat memperkira- 
zxan arti militer daripadi pen- 
fjualan alat2 sendjata Tjekoslo 
yakia kepada Mesir, karena be- 
im mengetahui Gjumlah atau- 
dun mutu alat2 sendjata tadi. 

Ia tak hendak mengatakan 
apakrh persetudjuan 3 negara 

:arng ditandatangari dalam 1950 
ku menetapkan bahwa AS, Ing- 
garis & Perantjis harus membe- 
rikan alat2 sendjata “kepada 
Israel, untuk menetralkan pe- 
viriman sendjata Tjekoslowa- 

kia kepada Mesir. 

4. Diterangkannja bahwa 

minggu depan ia akan mengun- 
diungi Rena untuk mengada- 
kan pembitjaraan dengan peme 
rintah Italia, sebelum menerus- 
kan - perdjalanarnja ' ke Paris 

dan Djenewa. — UP... 
  

Konp. Renijama Kolombo.: 

Rakjat Asia kini makan 
lebih kurang 

Dari pada sebelum 
Perag. 

Menurut sebuah laporan jang 

diadjukan kepada sidang Konpe 

rensi Rentjana Kolombo di Si- 

ngapura rakjat Asia kini ma- 

kan lebih kurang kalau diban- 

dingkan dengan sebelum :-erang, 

sedangkan bahaja kelaparan jg 

besar hanja dapat  dielakkan 

berkat terdapatnja musim2 baik 

jang terus-menerus. 

Dalam sidangnja hari perta- 

ma jang dilangsungkan setjara 

tertutup, para utusan dari 17 ne 

gara peserta membitjarakan ke 

adaan perekonomian di Asia Se 

latan dan Tenggara setjara 

umum. 
I 

  

  
  

HARGA LANGUANaAN. 
Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan «cc... Rp: M4,— 

(Tiap S#ptu GRATIS Madjallah 
kanak - kanak »KAWANKU "3 

  

  

ADPERTENSI : 
$ milimeter, 1 kolom Rp. 0,80 

Djenewa hasilkan kemadjuan 

Kearah penjatuan Djerman 
MENTERI LN Amerika Serikat John Foster Dulles menga- 

takan dalam konperensi pers di Washington, 

pendapatnja kini ,,saatnja masih djauh dari matang” untuk me- 

ngadakan perundingan pada tingkat tinggi antara Amerika Se- 

rikat daa RRT, sebagaimana dikehendgki oleh RRT. 

Bagian laporan 

menggemparkan. 
jang 

Laporan tersebut menjatakan, 

bahwa djumlah penduduk dari 

daerah jang “diliputi oleh Ren- 

tjana Kolombo tumbuh: dengan 

taraf 8 djuta orang setiap ta- 

hunnja, sedangkan produksi ma | 

kanan telah merosot samusai di- | 
bawah puntjak-tertinggi sesu- 

dah perang jang tertjapai dalam 

tahun 1953!1954. 
Dikatakan, 'bahwa 

keadaan produksi makanan 

rus-menerus baik, 
pantuan2 dari Rentjana Kolom- 

bo terus bertambah, namun ne 

gara2 Asia Selatan dan Tengga- 
ra masih harus berlomba dengan 
ketjepatan naiknja taraf kela- 

hiran. Menurut laporan terse- 

but, dengan djaminan2 sosial 
dan kesehatan jang lebih baik, 
maka kenaikan djumlah pendu- 

duk didaerah tersebut akan 

dapat berdjalan dengan ketjepat 

an jang lebih besar lagi dikemu- 

dian hari. — Rtr. 

Etjeran . ........ Rp: 0,69 
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Menurut. pengumum an Ketua 

Fakultas Tehnik di Bandung pa- 

da fakultas tsb. dalam Ibulan 

Oktober ini telah lwus udjian 

insinjur  djurusan, Sipil Kada- 

ruslan. — Ant, S 

DELESASI GPiI KE AME-. 
RIKA SERIKAT 

Putjuk Pimpinan GPII telah 

menerima undangan dari peme- 

rintah: Amerika Serikat untuk 

mengirimkan 5 orang selama 3 

bulan untuk menindjau perkem- 

bangan? sekitar organisasi2 pe- 

muda dan pendidikan di A.$:   
meskipun | 

ter 
sedangkan | 

Menurut yenetapan ' terachir 

5 orang teb. jang akan berang- 

kat ke Amerika Serikat selaku 
   delegasi GPII adalah sdr.2 Su- 

laiman Daehlan, Wz Ketua I 

  

Pimpinan Wilajah Djakarta Ra- 

ya, sdr. Sjanisuddin Sutan Mak- 

mur, Wakil Ketua I Pimpinan 

| Wilajah Sumatera Tengah, Muh- 

ilan Nasrie, Wakil Sekretaris 
Pimpinan Wilajah Kalimantan 
| Selatan, 4. sdr. G.A. Rasjid Aly, 
| Ketua Pimpinan Tjahang Sop- 
(peng — Wilajah Sulawesi, dan 

'sdri. Sitti  Chadidjah Razak, 
| Wakil Ketua II Putjuk Pimpin- 

Ba GPII Puteri Djakarta. 
|. Waktu keberangkatannja be- 

|Ium diketahui pasti, tetapi mung 
| kin sebelum achir tahun ini atau 

| awal tahun 1956 j.a.d 
e 

  

Perwira hadapi udjian berat 
Harus berani menghadapi dag rai'o 

DALAM lapangan SSKAD di Bandung kemarin dulu dilang- 

sungkan upatjara penutupan peladjaran angkatan ke IV dari ' 

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Gengan dihadhsi 

oleh Mr Burhanuddin Harahap selaku Menteri Pertahanan dan 

Kol. Z. Lubis jang mewakili KSAD. 

Dalam angkatan ke IV .itu 
dari 76 siswa » telah lulus 73 
orang, sedangkan 2 orang atas 
advies dokter dan seorang kare- 
na perirtah iidak meneruskan 
peladjarannja. Angkatan ke IV 
iri memulai peladjarannja dari 
janggal 1 Djuli 1954 dan meng- 
uchirinja kemariri Dapat dika- 
pbarkan, bahwa peladjaran utk 

angkatan ke. V- akan dimulai da 
lan bulan Djanuari 1956. Djum 
lah siswa.baru ditaksir sebanjak 

(5 orang. 
Setelah direktur SSKAD Kol. 

Djatikusumo menjampaikan la- 
porar: tersebut diatas, maka Wa 
kil KSAD Kol. Z. Lubis menjam 
but upatjara itu dengan pernja- 
taan, bahwa peladjaran dalam 
SSKAD itu adalah suatu unsur 
untuk pembanguran A.D. “Dan 
mulai saat tamat sekolah tsb. 
para perwira akan mergalumi 
komplex serba kurang sebagai 
kenjataan. Kol. Z. Lubis menz- 
harapkan, supaja para perwira 
tamatan SSKAD memberanikan 
diri untuk menghadapi segala 

hal jang serba kurarg itu 

Diandjurkannja, supaga' Ang- 
katan Darat Sebagai salah satu 
tiang Republik Indonesia diper- 
baiki dengan pendidikan -seba- 
gai bekal baik unfuk diamalkan 
dalam melandjutkan tugas pa- 
Ga fase perdjoangan ' memba- 

agun sekarang ini. Demikian 
Kol. Z. Lubis. 

Lepih berat 

Menteri Pertahanan Mr Bur- 
hanuddin Harakhip setelah  me- 
njatakan selamat kepada para 
siswa jang lulus dan terima ka- 

sih kepada staf dan komandan2 

  

Dengan 
R.I. di Roma, 
walikota Medan Siregar 

Ir Rebechim di Balai Kota 

  
diantar oleh Sdr. A.8. Hardojo dari Kedutaan Besar 

walikota Jogjakarta. Mr S. Purwokusumo 

telah bertemu dengan walikota Roma 

Roma ,Cimpidoglio”- Gambar: Mr 

dan 

8. Purwokusumo sedang berdja bat tangan dengan Ir Rebechimi. 

Berturutanrut berdiri dari kiri: AS. Hardojo, Mr S8. Purwoku- 

sumo, Ir Kebochini dan Muda Siregar, (Spesial KR.) 

deni 
ratio dan hati nurani jg baik. ' 

SSKAD dalam kata: sambutan- 
inja memesarnkan. supaja pura 
perwira tamatah SSKAD dja- 

  

ngan merasa lebih dari perwiraZ 
lannja Gin Gdjangar 

tamatan sekolah 
, 

mengang- 

itu seba- 
Arena ,$€- 

gap 
gai ,,top-prestatie 
karang baru me 
hang pintu keml 
adaan jang lebih Ns 

Didjslaskannja,. bahwa 
katan Darat meng 

        

   

  

Ang 
alami. peiba- 

gai kesulitan, materiil, finarsil, 

      

personil! dan faktor2. psycholto- 
gis. Dalam Angkatan Darat ada 
bermatjam2 g gan dan pen- 

dapat. Menteri mengharapkan 
Supaja hal ini dibimbing kearah 
keutuhan seluruh ' Angkatan 
Darat. e 2 

Disamping itu keadaan masja 
rakatpun beraneka-warna gam- 
barnja. Iri semua harus diha- 
dapi oleh para perwira tamatan 
SSKAD “sebagai pembimbirg. DIK AI 

Demikian ' Menteri Pertahanan, 

KSAD BARU 
Dalam minggu ini. 

Mr. Burhanuddin Harahap se 

laku Menteri Pertahanan me- 

nerangkan, bahwa pengangkat- 

an KSAD baru akan dilangsung 
kan dalam waktu jang singkat 

“sekali dan besar kemungkinan 
| dalam minggu ini djuga. 

Ia belam bersedia menerang- 

kan siapa jang akan diangkat 

itu. 
Berhubung dengan suara? dak 

lam parlemen sementara jang 
menjatakan, bahwa kabinet ses 

karang ini, bertaian dengan ha 

sil pemungutan suara jang me 

nundjukkan perimbangan lain, 

sudah harus. mengembalikan 
mandaatnja, . Mr. Burhanuddin 

menegaskan, bahwa djika nanti 

PPI sudah mengumumkan selu- 
ruh hasil 

  

  

pemungutan | suara 
maka 'kabinetpun akan me- 
ngembalikan mandaatnja. Ant. 

  

Harga emas 
Jogja 19-10-1955, 

22 krt. emas no. 1 djual Rp. 53,— 
beli 1 DL, — 

22 krt. emas pasar 

djual | an 
beli 50, — 

Semarang 19-10-1955: 

24 krt. djual hn D0 
beli 2». 56,-— 

22 krt. djual 9. 53,—- 

beli D1, — 
Djakarta 19-10-1955. : 
24 krt. jual DA AD 

'beli 2 06:25 
Surabaja 19-10-1955, 
24 krt. djual Koo 

beli“, 56,50”. 
Keadaan pasar sedang. 

Har, InG Toak 
ii 

abi, 
t Djalan pandjangnja bebera- 

pa puluh meter, dari batas kota 

sampai Pondok Krapjak (Jogja) 
penuh batu sebesar kepala ga- 
djahs Kotapradja bilang: per- 
baikan “adalah | urusan “daerah, 

laerah bilang ita adalah urusan 
Djawatar 'Pusbakala,  (djalan 

  

  ini sampai kegapura tua jang 
diurus oleh Pjawatan tsb.). 
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ngan Masjumi, | 

, kepada bala aMeAn a 

  

7 

   SUARA? dik 

  

: AK PERTAMA! | kt 
Masjumi jang pokoknja me- 

njatakan suka Tocakabar Bangun PNI, dan suara? dikalangan 
P VI jang pokoknja mengena Wan menolak kerdjasama de- 

  

   

kiman-Jusuf Wibis el 
Wilepo dirumah Bartpno.? 

Pertemuan perta 
sekali gus dapat m 
harapkan. Tapi kenjataan p en 

  

aa Par dengan 
madju kearah realisasi: Su- 

Mangunsarkoro-. z 

    
    

  

   

djasama. seperti jang kita harap- 
api? kedua partai itu telah ber- 

| jang sungguh memberi ha- 
“ea ini panen titik per- 

ini Pa bersumber 

Dalam hubungan ini kita ingat kata? Nj. E. Roosevelt, djan- 
      

djumlah partai jang itu di 

  

1g mengkonstatir: adanja 
xdonesia tidaklah karena ide- 

ologienja banjak, melainkan panjat partai jang didirikan se- 
mata-mata ba ea 

    

    
“3 Be “bapa kepartai- 

ang mempunjai ambisi persoonlijk. 
N aangi kita katakan, — bukan 

   Masjumi didirikan karena 

Tapi Sula been itu dapat: dan memang ternjata 
tidak kurang hebatnja dengan pertentangan ideologie, karena 
benar? mentjiptakan veete (dendam kesumat) jang sukar da- 

  

pat disembuhkan. 
|. Maka kontak perso: 

  

He jang sudah mulai tampak itu hen- 
daknja dilandjutkan, disusul oleh pertemuan lain lagi. Sambil 
berhadapan muka mungkin akan lebih djelas bagi kedua belah 
pihak, bahwa pertentangan jang sebenarnja, jaitu pertentangan 

ideologie, pada hakekatnja tidak ada, Amanat samasekali tidak 
perlu ada pertentangan, 

Ka 
Selandjuatnja jang amat perlu ikanja ialah: semua pemim- 

pin dengan tidak hendakaja dalam segala tindakan- 
nja selalu berpegang: kepada moraal jang tinggi. Dan jang tidak 
kalah pentingnja: hei 

  

mereka pertama-tama menindjau 
moreel diri sendiri, djangan pertama-tama menghukumi pihak 
lain dan berdasarkan itu lalu mendapat balasan untuk sendirinja 
berbuat hal2 jang tidak dapat dibenarkan oleh ethiek. 

Kalau ini dapat djadi perhatian pemimpin2?, -insja 'Allah, 
kontak pertama ini angan, mina kontak Derap 

ma is 

Surat Bin 
Hal: Pembagian tanah . Mino- 

padi daerah Kota Besar 
Surakarta. 

Kepada 

e
p
 

Dengan ini kami permaklum- 
kan, bahwa berita jang dimuat 
dalam harian Kedaulatan Rak- 
jat tertanggal Selasa 4 Oktober 
'55, tahun IX No. 6, halaman 2, 
kolom 5-6 bawah, antara lain jg 
berbunji : menurut laporan dari 
Lurah Nusukan, dan menurut 
dari penjelidikKan jang berwa- 
djib, usaha membagi-bagi tanah 
itu, dipelopori sekelompok orarg? 
dafi golongan tertentu, jang 
berdjumlah 10 (sepuluh) orang, 
Giantaranja : 

2 (dua) Orang Pegawai Ka- 
bupaten Karanganjar. 

1 (satu) orang anggauta Po- 
lisi Seksi II Solo. 

1 (satu) orang Pegawai DKA, 
jang bertempat tinggal di Nu 
sukan.2 

Dan dalam harian Dwiwarna 

tanggal Selasa 4 Oktober 1955 
tahun VI No. 219, dalam hala-. 
man 1 kolom 2 (dim Kurungan 
garis), antara jang berbunji:. 
Dengan tidak terduga semula, 

pada hari malam Minggu tang- 
gal 1-10-'55, ada gerakan - g0- 
longan tertentu untuk memba- 
gi-bagi tanah tersebut dengan 
memasang patok? untuk 200 
orarg. Panitya golongan-terten- 
tu itu menurut penjelidikan jg 
berwadjib terdiri dari 10 -(sepu- 

luh) -orang,: dari “daerah Nu- 
sukan, antara lain, seorang pe- 
gawai alat Negara, - pegawai 
DKA, Pegawai Kabupaten Ka- 
ranganjar, tukang dat jasa tus 
kang sepeda. 

Keterangan ini Kena “Jesiai 
sesaikan, dan dengan 'iri kami | 
menjatakan, bahwa laporan: itu 
tidak benar sama sekali. : 

Perlu kami terangkan disini 
kissah pada waktu itu (untuk. 
diri kami). 

Pada tanggal 1- 10-55 antara 

djam 18.30, kebetulan kami se- 

dang .dolan (sondjo) di rumah 

tetangga. kami jang abonemen 

harian Sien Mien. Karena kami 

ingin mengetahui hasil Pemu- 

ngutan Suara jang habis sadja 

terdjadi. Waktu kami sedang. 

membatji harian tersebut, da- 

tanglah adik mengurdang kami, 

karena ada tamu. 
Adapun tamu itu, ialah se- 

orarg isteri dari salah seorang 

anggauta Panitya Peminat Ta- 

nah, di Kalurahan Nusukan. 

( Jang telah terbentuk ketika 

14-7-“54). Setelah kemi datang 

dirumahnja, diberi tahukan, bah- 

wa di' Minopadi ada gerakan 

massa jang menghebat, jalah 
membagi-bagi tanah. Untuk 
mendjaga nama baik Panitya, 

kami dengan tiga orang teman 

berusaha memadamkan api rak- 

jat jang sedang - menjala-njala 
jas : 

” « Dengan rasa jang sangat ter- 
haru dan mengadung chawatir, 
(deg-degan), djangan2 kami 
nanti dapat pukulan dari.rakjat 
jang sedang bergolak. terpaksa 
kami berangkat menudju 'ke 
Minopadi. Berkat dari keuletan 
dan ketabahan hati kami seka- 
wan, dan keterargan2 kami jg 
pandjang lebar, danat diterima, 
achirnja gerakan berhenti. 

Sepulang kami sekawan dari 
“tempat tersebut, kami. mende- 
sak kepada Panitya, “untuk se- 
gera mengadakan sidang maan 
Panitya, dengan PRA 
Lurah Nusukan. (Kepala Ka 
pung). Esok harinja pada t 
gal 2-10”55, antara Pan 9 
pagi, sidang Pleno Panitya bar 

| laksana, dan “dihadliri “oleh 9) 

Nusukan 11 Oktober 1955. 

. Bapak Kepala Ika. 6 Jogjakarta. 
. Bapak Residen 'Surakarta. 
Bapak Wali Kota Besar Surakarta. 
Bapak Kepala Polisi Seksi II Surakarta. 

- Bapak Kepala Polisi Karesidenan Surakarta. 

mi sendiri (untuk saksi ke- 
Gjadian semalam, pun pula 
hadlir sdr. Soemarlan Keba- 
jan kampung Distrikan, seba- 

gai Wakil Pamong Pradja Ka- 
lurahan Nusukan (karena Lu- 
rah Nusukan pada waktu itu te 
lah pergi). 

Keputusan sidang mengadju- 
kan surat seperti jang telah ter 
kirim pada hari Selasa manga 
4 Oktober 1955. 

Oleh sebab itu, sangat harap- 
ar kami perhatikan para jang 
berwadjib untuk menjelidiki ke- 
benaran laporan tersebut. Di- 

mana hal itu berarti mentjemar 
kan nama baik Panitya jang 
betul2 telah meredakan gerakan 
rakjat. serta telah  mengurus- 
kar kepada Irstantie jang ber- 
wadjib disatu fihak: dan fitnah- 
an jang tidak  berudjung dan 
pangkal dilain fihak, untuk diri 
kami jang sebetulnja bukan 
anggauta Panitya Peminat Ta- 
nah di Kalurahan Nusukan. 
Kemudian harap mendjadikan 

perhatian seperlunja. 
: Hormat kami : 

Peg. | Pek. D. K. A. 
Bg» Djalan | Bangunan. 

(SOEDARJO). 

TINDASAN TERKIRIM : 
1. Bapak Gupernur Djawa 

Tengah. 
Bapak Tjamat 
Surakarta. 

Bapak Kepala Kampung Nu- 
sukan Surakarta. 
D.P.T. S.B.K.A. Solo Ba- 
lapan. 

Sdr. P.W.I. tjabang Sura- 
karta. 

Redactie Kedaulatan Rakjat 
Jogjakarta. 

7. Reduactie Dwiwarna Solo. 
8. Penang. 

2. Bandjarsari 

3. 

4. 

5. 

6. 

Suara Pers: 

Menghadapi 
Sk Tanah Air” 

menulis: 

Menghadapi konstituante tgl. 
15 Desember jang akan datang 
ini ada tiga aliran jang akan 
memperdjuangken, jaitu aliran 
Be Islam dan “komunis: 

mimpin2 PKI rupa2nja be- 
“ begitu berani mengambil ri 
siko untuk mensjalikan negara 
Indonesia “ini mendjadi negara ' 

komunis, sekalipun mereka se 
andainja akan mendapat ke.nev 
nangan dalam konstitwante nan- 
ti. Indonesia belum matang un- 
tuk dikomuniskan. Untuk “ itu 
harus melalui beberapa fase. 

  

Semarang 

mendapat suara banjak, ini di- 

jang umumnja “dilerita oleh ' 
rakjat Indonesia. Tetapi ' 

donesia ini tetap berdasarkan 
Pantja Sila dari pada” Man 
negara Islam. 

Mengenai tjita2 negara Islam 
diantara pariai Islam sendiri tag 
lum ada kebulaten pen 
Tidak S@likit diantara umi 
Islam jang tetan menginginkan 
negara kita ini tetap negara 
Pantja Sila. Sekalipun Masjumi 
mendjadi pelopor tjita2 negara 

     
(sembilan) orang chusus anggo- 
ta panitya, dan seorang diri ka- tjita itu. 

Islam, namun banjak diantara 
anggautanja jang menolak Ta 

   

| 

Diantara tugas 
para. metihtsis wa 
oaru dialam ker 

dja-bakti dalah 
membersihkan 

djalan2,  hala- 

man penduduk, 
djawatan2, dlsb. 
Pada gambar 
ini nampak ma- 
hasiswi baru se 
dang bertugas 
mengatur... (delu 
lintas diperem 
patan Gu murkuyii 

kantor besar. .. 
P.T.T. di Logis. 
(Gambar: KK), 

  

  

Klaten 

“KJAI MANSJUR POPO- 
NGAN WAFAT 

Hari Achad tg. 16 Oktober jl. 
telah pulang kerahmatullah Kjai 

Mansjur PSpongan dirumah ke- 
diamannja didesa Popongan Te- 
galgondo (Dlanggu) dalam usia 

sebagai seorang wali jang was- 

kito (arif) seorang Alim Ulama 

jang mempunjai pesantren, se- 

orang ahli Ibadah dan guru Ta- 

rigat dan ypenasehat.masjarakat 
Murid2nja sebagian besar terse- 

bar didaerah Solo, Jogja, Kedu 
dan Semarang. £ 
Almarhum “meninggalkan 3 

Orang putra, salah satu dianta- 

ranja akan melandjutkan - 
ngadjiannja. Pemakaman disak- 
sikan oleh ribuan rakjat, sedang 
nampak hadir pula pembesar2 
pamongprodjo, orang2 terkemi- 

“Ka darj Solo dan sekitarnja, pe- 

tpimpin2 Ulama dan orang Islam 

,lainnja. Dari Pengurus Besar 
Muhammadjah nampak K. Farid 

Ma'ruf dan K. Badawi. Berhu- 
bung dengan wafatnja Kiai 
Mansjur Popengan itu, maka ke 

pada ummat Islam diharapkan 
supaja adakan sjalat Gaib. 

Inna Lillahj Waina Nlaihj Ro- 
djrun. 

SIDANG D.P.R.D.S. 
TERBUKA 

DPRDS Kabupaten Klaten da 
lam sidang landjutannja jang ke 
14 tahun V. tanggal 18 Oktober 
1955 jang dihadiri oleh segenap 
arggautanja a.l. menjetudjui 
reptjari Peraturan Daerah ten- 

tang membuat dan membongkar 
bangunan. dengan perubahan se 
Tikit, ialah cari djarak 100 M. 
dari.sumbu,.cjalar Propinsi. dam: 
dari djarak 0 M. dari sumbu 
ditan Peme intah Daerah. 
Menerima iavoran dari dele- 

rasi SMP/SSB tentang hatsil 
usahanja uniuk membuat ge- 
dung2 sekolah tersebut dengan 
Kementerian jg bersangkutan. 

Djuga a@iterima dalam sidang 
ini atas laporan Panitva buku 
peringatan 3 tahun DPRDS. de 
ngan tjatatan supaja panitya 

suk keuangannja djuga. 
Selandjutnja sidang telah me 

mutiskan dan menunggu hatsil 
usaha paritya pergedungan utk 
mentjari keuangan dari rakjat 
Klaten dengan tjatatan sambil 
menunggu ketegasan dari Ke- 
menterian jang bersangkutan 
dengan setjara tertulis, jang isi 

nja diharapkan berisi kesang- 
gupan mengganti atau membeli 
pada gedurg2 nanti. 

Sedang mengenai status Ru- 
mah Sakit Tegaljoso untuk di- 
djadikan milik Pemerintah, da- 
lam sidang 'ini “ dibitjarakan 
agak pandiang, karena adanja 
pertentangan surat Keputusan 
dari Kementerian Kesehatan ter 
tanggal 30 April 1955 dengan 
surat telegramnia. jang baru2 
iri (28-9-1955)..Untuk bisa mem 
perkuat dan untuk bisa selekas 
mungkin mentjapai tudjuan tsb, 
sidang membentuk sebuah pani-   

“| bentuknja negara Islam, 

Adapun bila PKI sekarang in. | 

sebabkan karena kemelaratan ' 

Ia 

akan lebih menjukai negara In- : 

tya jang terdiri dari 3 orang a.l. 
Sun 

konstituante 
NU tidak msrginginkan ter- 

satu 
dan lain hal nntuk kepentingan 
keutuhan nasional. NU hanja 

menginginkan, bahwa adjaran? 

Islam harus banjak masuk da- 

lam undang2 negara. Kalau Ma- 
sjumi menolak kerdja sama de- 
pgan PKI, tetapi NU tidak de- 
mikian halnja. Dalam hal ini 
gjalan pikiran NU lebih madju 
dan acceptabel dari pada Masju- 
mi didalam negara demokrasi. 

ank Tanah Air”. 
ba ai 

1 BUKTENNGGN. 
kk OlehGuberrur Sumatera Te 

an. -biaja sebanjak Rp. 4.000.000, 

ke 'Suak K indis, djatan mana 
sangat penting untuk pengang- 
kutan bera3, Sebanjak 115 djuta 

rupiah dari “djuralah itu dimak- 
sudkan urtuk pembuatan seba- 
njak 13 buah djerribatan. Hal 

“Dini dinjatokan oleh Gubernur pa 
da “anggeta DPDS” kabupateh 
Batanghari jang sengadja da- 
tang di Bukittinggi untuk mem- 
bitjarakan soal tsb. Disamping 
itu akan dikeluarkan pula de- 
ngan segera sedjumlah Rp. 300. 
000,— lainfja sebagai tambah: 
an biaja untuk tahun.1955 guna 

  

pe-:| 

membikin laporan tertulis terma 

| Wilajah  DIATENG 

15.th. Almarhum ada terkenal | 
| pengumuman pemerintah tg. 

Berhubung dibeberapa daeran 

masih harus diadakan pemungu- 

tan suara, maka untuk mendja- 

ga tata-tertib, dengan berpedo- 

man kepada keputusan Dewan 

Keamanan tg. 21 September '55 
jang disimpulkan dalam pengu- 

“hmuman pemerintah tg. 21 Sep- 

tember 1955, perlu diadakan ke- 
'tentuan2 lagi. 

Buat daerah2 dimana pemu- 
ngutan suara berhubung dengan 

beberapa hai tidak dapat dilang. 
sungkan pada tg. 29 September 
1955 berlaku ketentuan sebagai 

berikut: 

Bab: I. Bilamana dim. daerah2 
tersebut berikut ini masih terda- 

pat satu atau beberapa tempat 

jang harus diselenggarakan pe- 
mungutan . suara buat memilih 

anggauta DPR, maka: 

sub: A. Dilarang mengadakan 

kampanje pemilihan umum se- 

lama 7 (tudjuh) hari sebelum 

hari pemungutan suara dan pa- 

da hari pemungutan suara buat: 

1. daerah seluruh kab. Tjiamis, 

2. Jaerah seluruh kabupaten Ta- 

sikmalaja, 

3. daerah seluruh kabupaten 

Garut, dan 

4. daerah seluruh kabupaten Tji- 

latjap. 

sub: B. Dilarang mengadakan 

kampanje pemilihan-umum sela 
ma 4 (empat) hari sebelum hari 

pemungutan suara dan pada ha- 

ri pemungutan suara' buat: 

1 daerah seluruh kabupaten la- 

innja dalam propinsi Djawa Ba- 

rat (termasuk kotapradja Dja- 

karta Raya) diluar daerah kabu- 

paten tersebut sub A. 1, A. 2 dan 
A. 3 tersebut tadi: 
2. keresidenan Atjeh di Suma- 
tera Utara: 
3. “kabupaten Hulu Sungai di 

Kalimantan, dan 
4. daerah Sulawesi Selatan. 

sub: €. Dilarang mengadakan 

Kampanje pemilihan umum pada 
Satu hari sebelum hari pemu- 

  

  

Sdr. Ngadino, Sdr. Dwidjosunjo- 
ko dar Sdr. Titus Sujitno. Se- 
dangkan tugas jang dipikulkan 
kepada panitya ketjil ini, untuk 
membantu usaha DPD dan me- 
nindjau isi telegram Kementeri- 
an Kesehatan dengan batas wak 
tu satu bulan. — (Kor). 

Magelang 

SIDANG DPRDS KOPRA 
MAGELANG 

DPRDS Kopra Magelang mu- 
lai tgl. 20/10 melangsungkan si- 
dang plenonja jang ke 6, mulai 
djam 19.00 di pa pertemuan 
Kopra. 

Sekurang2nja 24 atjara akan 
dibitjarakan dalam sidang tsb. 
a.l. soal penetapan anggaran 

Keuangan daerah Kopra th. '55. 
soal laporan delegasi DPRDS 
tentang pengisian lowongan ang 
gauta DPRDS waktu pergi ke 
Djakarta, laporan kongres 'de- 

sentralisasi, pembentukan Pani- 

tya planning kota Magelang 
(stadsplanologie), soal pendjual- 

an tanah milik Kopra seluas 525 
M2 didjalan Panembahan Seno- 
paten pada PUDT guna pendiri- 

an rumah tinggal pegawai. Ada- 
pun lain2 atjara sebagian besar 
mengenai pembitjaraan soal 

mempergunakan mutatis-mutan- 

dis pelbagai2 peraturan pemerin 

tah, soal pengesahan pembagian 
seksi2 DPD, soal penetapan se-   

ngah telah disetudjui pengeluar 1 

— untuk perbaikan “djalan se- : 
pandjang 7 Km ' dari Djambi " 

kretaris sebagai pegawai tetap, 
soal gadji sekretaris, soal pema- 
kaian istilah kota ketjil dll. 

aa 

  

verbaika an" “djalan 

1700 m. diseberang kota Djambi. 
— (Ant). 

sepandjang 

PALEMBANG. 

k Ditunggukan tgl 20-10 di 
Tg. Karang Menteri Kesehatan 

Leimena bersama dengan bebe- 

rapa orang stafnja dalam per- 
djalanan penindjauan routine di 
daerah Lampong dan akan terus 
ke Palembang. — (Ant) 

DJAKARTA.   
k Pendapatan (kotor sementa- 

S
p
a
 

Kampanje pemilihan umum 
untuk pilihan anggota 

konstituante 
MENGENAI kampanje pemilihan umum menghadapi pemu- : 

ngutan suara pilihan anggauta Konstituante pemerintah mengu- 

mumkan semalam didepan tjorong RRI sebagai berikut: 
Untuk menghilangkan keragu-raguan, maka dengan ini di- 

njatakan bahwa buat tempat? dimana telah diadakan pemungut- 

an suara pada tgl. 29 September 1955, maka ketentuan? dalam 

21 September '55 tidak berlaku lagi. 

ngutan suara dan pada hari pe- 

mungutan suara dalam “daerah 

seluruh kabupaten diseluruh In- 

donesia jang tidak tersebut “da- 
lam sub. A. dan B. 

Bab: HI. Kampanje pemilihan 

umum (untuk memilih anggauta 

anggauta Badan Konstituante) 
dalam suatu daerah kabupaten 

diperkenankan lagi segera se- 

sudah pemungutan suara untuk 

memilih anggauta2 DPR dalam 

Gaerah seluruh kabupaten jang 

bersangkutan selesai diselengga 
rakan. 

"MI. Ketentuan pembatasan 

kampanje pemilihan umum da- 

lam menghadapi pemungutan 

suara memilih anggauta Konsti- 

tuante kelak akan ditetapkan 

lagi oleh pemerintah pusat dan 
'sementara belum dikeluarkan 

ketentuan itu kampanje dapat 
berdjalan terus. 

IV. Sebagai pendjelasan dite- 
rangkan bahwa jang dimaksud 
dengan daerah kabupaten jaitu 
djuga daerah jang setingkat de 
ngan daerah kabupaten. 

V. Jang diartikan dengan 
kampanje pemilihan umum tsb. 
tadi ialah Ketentuan? jang tsb. 
dalam pengumuman pemerintah 
tanggal 21 September 1955 ter- 
sebut sub C. 

  

IE Na TJONG SEBAGAI 
Moy TERDAKWA , 

Dituduh lakukan 
merasan. 

Ie Van Tjong, salah seorang 

saksi penting dalam pemeriksa- 

an perkara Mr Djody Gondoku- 
sumo depan sidang Mahkamah 

Agung R.L, Selasa pagi jl. di- 
hadapkan sebagai seorang ter- 

Gakwa, didepan sidang Penga- 

dilan Negeri Djakarta. 
Dia dituduh melanggar pasal 

335 KUHP, jaitu melakukan pe: 
merasan atas diri Kirektur pa- 

berik - kulit ,,/Ngian Ngian” di 
Djakarta, bernama Djiauw Pok 

Kie, pada bulan Desember tahun 

jl: Pemerasan tsb. dilakukan de 
ngan tjara menuduh Djiauw Pok 
Kie masuk ke Indonesia setjara 

gelap, untuk keperluan mana 
terdakwa telah menjuruh se- 

(orang bernama Khouw menda- 

|tangi rumah  Djiauw didjalan 
| Kartini, Djakarta, supaja mena- 
| kut-nakutinja dengan tjara me- 

| ngatakan bahwa Djiauw akan 
ditangkap oleh pihak berwa'djib. 

Hal ini — menurut tuduhan — 

dilakukan dengan maksud untuk 

mendapatkan uang. 

Pemeriksaan perkara ini dike- 

tuai oleh Hakim Mr R.Dardo, 
dengan penuntut umumnja Djak 
sa R.R.M.Harahap. 
“Atas permintaan terdakwa Ie 

Van Tjong, jang mengatakan ia 

akan mentjari dahulu seorang 
pembela, pemeriksaan perkara 

ini oleh Hakim — sesudah sele- 

sai pembatjaan surat tuduhan 
oleh Djaksa — 'Jiundurkan sam- 

pai hari Selasa minggu depan. 

Dapat dikabarkan, bahwa ter- 

dakwa Ie Van Tjong sedjak be- 

pe 

  
berapa bulan jl. berada dalam 

tahanan. — Ant. 

SUMBANGAN BENTJA- 
NA ALAM 

| Oleh Palang Merah Indonesia 
| 'Tjabang Jogjakarta telah dite- 

rima sumbangan uang sebesar 

Rp. 1464,50 dari Panitya Per- 
siapan Radio Festival Jogjakar- 
ta, untuk diperlukan meringan-   

  

Bentjana Alam dan keperluan 
Sosial Jainnja. Ir 

ra seluruh Indonesia dari Dja 
watan Bea dan Tjukai dalam 

bulan Djuli 1955 jang berdjum: 
lah Rp. 815.914.972,41 ditambar 
dengan pendapatan dari Kepu 

lawan Riauw sebanjak Stir. $ 215 

554,03. Dalam djumlah itu ter 

masuk ' pendapatan - Tandjung 

Priuk sebanjak Rp 80.373.441,88. 

Semarang Rp. 15.847.379,20,. Su- 
rabaja Rp. 27.881.761, Belawan 
Rp. 26.065-:818,20 dan Palembang 
Rw. 17.440:049,85. — (Ant) 

& Konperensi Pusat Koperasi 
Pegawai Negeri Seluruh Indone- 
sia jang dilangsungkan . tgl. 14 

“ 

kan beban penderitaan Korban | 

| 

  

  

  

Bahasa Djawa perlu 
dikembangkan 

RRI adakan, korsus 
DENGAN maksud untuk dapat memelihara dan memper- 

kembangkan bahasa Djawa, mulaj bulan Oktober ini, tiap ming- 
gu sekali, RRI studio Jogjakarsa mengadakan kursus bahasa 
Djawa, terutama ditudjakan untuk wartawan? radio, penjiar, pe- 
gawai? siaran, keluarga Ketoprak dan Dagelan. Gurunja ialah 
sdr. Dwidjowijoto daripada Seksi Bahasa jawa Tjabang Balai 
bahasa Kementerian PP dan K Jogjakarta. 

Kursus ini dipandang perlu : 
heugingat pegawai? tersebut da 
lam tugasnja sehari-hari banjak 

hubungannja dengan bahasa 

Djawa. : 

Bahasa Djawa diper- 
kembangkan. 

Dalam hubungan ini lebih lan- 

djut menurut Kepala Seksi ba- 

hasa Djawa daripada tjabang 
Basai Bahasa sdr. Prawiroatmo- 

djo, dewasa ini oleh Kenrenterian 

P.P. dan K. diandjurkan, agar 

bahasa? daerah dipelihara dan 
diperkembangkan. Bukan di- 

maksudkan untuk menghambat 

pekembangan bahasa persatuan 
dan nasional Indonesia, malahan 

untuk  memperkuatnja. Bahasa? 
daerah akan dapat memberi sum 

bangan? untuk memperkaja ba- 
hasa Indonesia. 

Seksi bahasa Djawa sudah me 
ngandjurkan didaerah? di Djawa 

Tengah, agar dibentuk panitya? 
jang maksudnja mengusahakan 

perkembangan dan  pemelihara- 

an bahasa Djawa Di Surakarta 
dan Jogjakarta sudah dibentuk 
sematjam ini pasitya, sedangkan 

di beberapa tempat sudah mulai 
diadakan persiapan?-nja 

Seperti diketahui, lebih dari 

40 djuta bangsa Indonesia meng 

gunakan bahasa Djawa disam- 
pingnja bahasa Indonesia untuk 

keperluan sehari - hari. 
  

MAHASISWA BARU 
TERGELINTJIR 
Terus masuk Bethesda. 

Ketika mahasiswa baru regu 

,Lasalle” dari djurusan Ekono- 

mi Fak. HESP. U.N. Gadjah 
Mada minta tanda tangan di- 

kantor Pengadilan Negeri djl. Pe 
ngurakan, seorang diantara me 
reka jaitu sdr. Martono alias 

Klasik telah tergelintjir ditang 

ga kantor tsb. Akibatnja dia 

mendapat luka2 agak berat di 

bagian belakang dan perlu di- 

angkut kerumah-sakit Bethesda. 

Menurut keterangan dokter dia 

harus tinggal 3 hari dan dihara» 

kan sudah dapat sembuh. 

Sdr. Martono asal dari Tuban 

dan bertempat tinggal di Bu- 

midjo. 

KRT PRINEGOKUSUMO 
MENINGGAL DUNIA 
Selasa malam Rebo jl. telah 

meninggal dirumah sakit Panti 
Rapih, KRT Pringgokusumo Ad 
ministrateur Pensiun Fords DIJ 
dan Pegawai Tinggi diperbantu- 
kan Secretarijast Pemerirtah 

Derah bagian Tata Hukum, se- 
telah menderita sakit kira2 satu 
bulan lamanja. Almarhum ada- 
lah salah seorang ahli perun- 
Gang2an, jg terkenal akan ke- 
sederhanaan dan ke-sosialannja. 
Almarhum itu termasuk salih 
seorang pegawai Daerah jang 
mulai bulan ini akan menerima 
hak pensiunnia. Pemakaman di 
Jangsungkan kemarin sore diam 

15.30 dari rumahnja di Langen- 
srdin ke makam  Gambiran 
Kotagede. 

PERWAKILAN DJAW. 
BIMBINGAN & PER- 
BAIKAN SOSIAL PIN- 
DAH DJAKARTA ? 

Tersiar kabar, bahwa Djawa- 

tan Bimbingan dan Perbaikan 

Sosial akan dipindah ke Djakar- 

ta. Berkenaan dengan itu, maka 
sdr. Sutono Kepala Perwakilan 

Bimbingan & Perbaikan Sosial, 
pergi Djakarta untuk mengusut 

sampai dimana kebenaran berita 

tersebut diatas. Setelah bertemu 

| dengan menteri Sosial diterang- 

kan, bahwa pemindahan perwa- 

kilan Jjawatan tadi tidak ada 

dalam rentjana menteri, tapi 

mungkxin itu berasal dari Kepa- 
la Djawatan Bimbingan & Per- 

baikan Sosial. Berdasarkan. ke- 
terangan menteri - tadi, maka 

tg. 18-10 Serikat Sekerdja Sosial 
Jogjakarta mengadakan rapat 
anggauta dengan . maksud me-   nenangikan mereka. 

Seperti diketahui berita ten- 

tang kepindahan djawatan tsb. 

diatas sering terdengar jaitu 

lan 15 Oktober jl. telah mengam 

Dil keputusan membentuk badan 

“oordinasi jang akan mengkoor 

/ Ynir pekerdjaan pusat2  kope- 
'aSi itu dan mengadakan kon- 

ak dengan pemerintah pusat. ' 

Badan koordinasi itu bernama 
Badan Koordinasi Pusat  Kope- 

rssi Pegawai Negeri Seluruh In 
'onesia dan diketuai oleh. Men- 

feri Pekerdjaan Umum dan Te- 
naga Sithoso. Sebagai wakil ke 
"na ditundjuk Sumbadji dari PK 
PN Daerah Djakarta Raja dan 
R.M.B. Tjokrodiningrat sebagai 
sekretaris. 

Anggotanja terdiri dari sdr2 
H. Natapormana (Djawa Barat), 
R. Sujoso (Djawa Tengah) Su- 
pario (Daerah Istimewa Jogja) 

dan Mardjono (Djawa Timur). 
—- (Ant.) 

| 

  

  

akan pindah ke Djakarta dan 
kemudian akan dipindah ke Su- 
rabaja dan jang paling achir ke 

Djakarta. 
Menurut Menteri Sosial Su- 

dibjo Perwakilan Djaw. Bimbi- 

ngan dan Perbaikan Sosial tetap 
di Jogja dan bengkel2nja diper- 

luas jang kini telah dapat me- 

nampung kl. 200 anak. 

SEKALI LAGI TIDAK ADA 
PERATJUNAN 

Berhubung dengar banjak ter 
siarnja kabar angin  mergenai 
peratjunan, maka oleh Labora- 
torium Kesehatan Jogjakarta 
telah dilakukan penjelidikan ter 
hadap barang2 jang dilaporkan 
dan diduga mengandung ratjun 
itu, seperti salak, buntjiis, dji- 
pang dis. Setelah barang2 itu 
diperiksa setjara laboratoris, ter 
njata tidak mengandung ratjun 
sama sekali, Djuga air sumur, 
dengan dilaporkan oleh pihak 
Polisi Seksi II dan berasal dari 

daerah Djetis dan pula jg dila- 
porkan oleh pihak Angkatan 
Darat didjalan Seraju, menurut 
peperiksaan sama sekali tidak 
mengandung ratjun. 

PEMBUNUHAN DI 
SLARONG 
Pemeriksaan diundur 

9-11-1955. 

Kemarin (Rabu 19/10-55) Pe- 

ngadilan Negeri Jogjakarta te- 
lah periksa perkara terdakwa 
Harsono peladjar SMP Nasional 
di Gajam jang dituduh dengan 
sengadja dan direntjanakan le- 

bih dulu telah membunuh -ka- 
wannja sekolah bernama Dar- 
sono digua Slarong (Bantul) 
tgl. 6/2 1955. Terdakwa sangkal 
tuduhan. “Telah didengar kete- 
rangan 6 saksi jang memberat- 
kan terdakwa. Pemeriksaan di- 
undur 9/11 1955 untuk dengar 
keterangan saksi verbalisan 
Gan Dr.Renes jang berikan vi- 
sum repertum. 

LEBIH DARI 50 STAND 
DIBANGUN 

Menurut Panitya. Keramaian 

Sekaten Jogjakarta, di aloon2 

dari 50 buah stand jang akan 

digunakan untuk keramaian Se- 

katen. Stand2 tersebut sebagian 

besar terdiri dari rumah2 .ma- 

kan dan hiburan2 serta permai- 

nan2. Tong setan sudah diba- 

ngun, sedangkan draai dan 
zweefmolen sudah banjak jang 

selesai djuga. 

Keramaian akan diadakan tg. | 

21 sampai tgl. 29 Oktober jad. 

Banjaknja stand ini karena 
pengusaha2 umumnja meman- 

Gang keramaian Sekaten tahun 
Dal ini harus lebih meriah dari- 

pada jang sudah2. 

BAGAIMANA UPATJARA 
GREBES MAULUD 

DAL JAD.? 
Sudah mendjadi tradisi Kra- 

ton Jogjakarta bahwa perajaan 

Grebeg Maulud dalam tiap ta- 

hun Dal biasanja tidak seperti 
biasa tapi lebih besar dan meri- 
ah. Upatjara dilakukan baik “di 
Mesdjid Besar (malam Grebeg- 
nja) dan di Kraton, jaitu pada 

hari Grebeg-nja. Pada malam 

Grebegnja Sultan menghadiri 

upatjara di Mesdjid Besar dima 

na diadakan slawatan. Disitu 
Sultan membagi nasi kepada pa 

ra abdi dalem jang ikut serta, 
dulu terdiri darj keluarga Sultan 

dan pegawai2 tinggi Kasultanan 

dan Kraton, jaitu Bupati, Bu- 

pati Anom, Wedono dll. 

Diuga pada malam Grebeg itu 
Sultan mendepak tembok pintu 

keluar disebelah selatan Mesdjid 

setjara symbolis diikuti oleh. pa 

ra Abdi dalem. 'Upatjara. di 

Mesdjid djaman dulu berlang- 
sung sampai tengah malam. Pa 

da hari Grebeghja upatjara ber- 
alih didalam Kraton sendiri. Di 
sini Sultan lenggah siniwoko 
(audientie) di Bangsal Kentjono 
dimuka sara keluarganja dan 

Abdidalem. Selain itu pada upa 
tjara ini semua  pusaka-dalem 

dikeluarkan dari tempat  sim- 

panannja dan diletakkan dibela- 
kang dan kanan - kiri tempat 

duduk Sultan. Biasanja jang di 
keluarkan jalah Kandjeng Kjai 
Ageng, Kjai Godo, Kjai Taporo, 
Kjai Ageng Baru dengan pende- 

rek2nja. Pusaka2 ini berupa 
wadjan, iSelain itu djuga dike- 

luarkan bendera2 pusaka,  se- 
perti Kjai Tunggulwulung, Kjai 

Pareanom dan 2 bendera Mantri 
djero lagi. Djuga 2 kreta ken- 
tjana jaitu Kandjeng Kjai Ga- 

rudojekso dan Kangdjeng Kjai 
Djimat dikeluarkan, Tetapi apa 

kah upatjara Grebeg. Maulud 
iad, narti demikian, sampai. se- 
karang belum ada, ketentuan. 
Tetapi diduga mengingat suasa- 
ra dewasa ini upatjara nanti   akan banjak berobah, 

HALAMAN 2... 
(Apa & dimana? . 

“ Djam 1000, sidang pleno 
DPR Daerah Jogja di Malioboro 
16. 

£ Djam 18.30 peringatan 10” 

lah Menengah Guru 

kara digedung Negara. 

  

SANGGAR SENI RUPA 
SELESAI 2 BULAN 

Pelukis Indonesia : 
gjakarta jang diketuai oleh sdr. 
'Sajogo, pada waktu ini sedang 
mendirikan sanggarnja, 
tjiro tidak djauh . dari asrama. 
Maha-Siswa Dharma Putera. 

Sanggar tsb. jang menelan 
beaja Rp. 140.000  direntjana- 

kan dalam 2 bulan selesai... 
Selain untuk tempat melukis,. 

memahat dan mematung  ge- 

dung tersebut jang dapat me- 
muat 800 orang, disediakan dju- 

ga untuk tempat eksposisi seni 
ruya Jan tempat. tjeramah jang 

berhubungan dengan 
pada umumnja dan seni lukis 

Pelukis Indonesia Muda didiri- 
kan atas usaha peladjar2 Akade- 
mi Seni Rupa Indonesia bagian 

seni lukis dan patung dikJogja- 
karta, jang pertama-tama kali, 

meninggalkan bangku sekolah. 

MENGIKUTI DEMON- 

STRASI PENERBANGAN 

Di Bandung. 

Kemarin telah tiba kembali di 
Jogjakarta 3 orag anggota dari 
Aeroclub Jogjakarta, jaitu Drs. 

di dari Bandun? setelah mengi- 

Bandung, jang 

Aeroclub ,,Aviantara” pada hati ' 

Achad jl. Jang dipertundjikan " 

zy flight dengan helicopter dan 
mendjatuhkan bom oleh pener- 

bang dari Tjekoslowakia. jang 
mempergunakan pesawat mnilik 

stake. Ternjata dengan @jalan 

sweepstake ini perhatian 'besar 
sekali, buktinja 4000 buah .kar- 

tjis dari Rp. 2,50 telah terdjual. 

kabarkan. 
Jogjakarta kini telah diadakan | 

katan jang kedua (2e lichting). 

Jan diterima mendjadi anggota. 
20 orang dengan sjarat .pokok 

ngerti bahasa Inggeris. 

MALAM LUSTRUM C. « MH. 
PERPESMI — JOGJA 

Tg. 16-10 di-Gedung 

tel:h diadakan malam lustrum 

C.LH. - Perpesmi.- Jogja. “ 

Sam Iet sebagai bekas ketua.ta- 

C.L.H.-Perpesmi perlu. diperta- -   
utara sudah dibangunkan lebih | 

hankan, mengingat prinsis: ke- 

kumpulan Peladjar Sekolah Me- 

nengah diseluruh Indonesia. 

Hanja orang2 Warga 'Negara' 

Indonesia, jang bersekolah: an- 

tara Sekolah Rakjat dan Pergu- 
ruan Tinggi jag dapat diterima 

mendjadi anggota C.L.H.-Per- 
pesmi. (Sekolah Menengah 
Umum), demikian sambutan 5 

Sdr. Khoe. 

rima oleh pengurus lama kepada 

pengurus baru, maka sdr.- Iue 

Kiemsan KebagAi ketua Ta 

berkata a.l. 

Untuk mentjapai tjita2 bang. 
sa Indonesia jang homogeen, te- 

Indonesia keturunan Maa 

sudah seharusnjalah hidup untuk ' 

Indonesia Karena mereka Ted 

dari Indonesia, dan hidup: oleh" 
Indonesia. Hanja dengan, »er- 
djoangan jang tulus dan murni 

untuk Indonesia, maka diskrimi- 
nasi oleh beberapa golongan ter- 

tentu dapatlah lenjap. $ 

sar. Lie mengadjak BEMALAL 

peladjar Sekolah Menengah: In-., 

  

lam persatuan C.L.H.-Perpesmi: - 
jang telah ada. Dan diadjaknja 

jang lebih erat. 

Malam Lustrum ini dihadiri 
wakil2 instansi Pemerintah, (or «: 

ganisasi2,  ILP.P.I. “dll: Sehagai : 

pertundiukan 
al. Tari2 Sapu tngan'dan Tari. 
Pajung oleh Umi Roza dik 
Tan dinimnin sdr. Umi is kun 

JOGI SR i 

SENI SONO : 
ture”. 

RAHAJ uv 1 Estrella Sierra Mo- 
rena”, Lola Flores. 

REX : ,/Duel in the Jungle”, 
Dana Andrews. "RA 

INDRA : ,.Roman Holiday”, Gre 
gory Peck, Audrey sa 
burn. 5 

LUXOR. : ..Shirin Farhxa”. £ 3 
SOBOHARSONO : »Jai Maha-: 1 

dev”, Nalini Jaywani. 

WETAN BETENG : ,Rockies in 
Burma”, Willy Brown. - 

KETOPRAK TEIMUDO TOMO: 
Kembang "en Mana 4 

rs 
73 

Africa Agven-" 

   

  

W.O. SRI BUDOJO.:. ,Surjo- 
putro maling”. ang 

SOLO. 
STAR : ,,Awara”, film India, g 
SRIKATON : .Sardar”, Ashok 

Kumar, 
BIOS SRIWEL.ARI:. , Supir Ya. 

timewa”, Krmina Zaenah. .   4 KLATEN, 
ROXY : 

Muda Jo- .. 

di Bas. 

kesefiian. . 

hun perkumpulan ke-2, bahwa 

Nonton mana 2 1 tee 

& & 

chususrja. & 

Sudjarwo, Hercutanto dan Isma“ 

kuti demonstrasi penerbangan di Ke 
diadakan “oleh - 

dalam demonstrasi itu jalah cra 1. 

| Dr. Handojo dan  bombardeer 
dari luar (penonton). Guna de- 
monstrasi ini diadakan sweep-.. 

Dalam hubungan ini dawat di 
bhw oleh Aeroclub '. 

pendaftaran anggota untuk ang... 

sehat badannja dan sedikit me- » 

Didjelaskan oleh.sdr. J. Khoe | 

anggotaan jang Nasional Indo- 
nesia, dan adalah satu2nja Per- ' 

Setelah diadakan Hentai 3 

rutama kepada Warga Negara ' 
& 

ISA 1 
aa si 

donesia terutama Warga Negara :. 
Indonesia asli untuk masuk da-- 

bersama? Tee MEA 13 & 

penutup dihidangkan beberapa :- 

jang “sederhana, 

   

    

tahun berdirinja PTPI & Seko- 
Prabang- ' 

“3 
kar Ak 
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ya



    
   

    

    

    
    

      

    

  

   
    
    

    

     

     

   
    

    
    

     
     

      

   
    

   

  

       

LIHAN UMUM. i 
: ksa, 
Jang, berwadjib di Wonosari 

: beberapa orang 

an saksi jang tersangkut dalam 
perkara pelanggaran pemilihan 

TPS Ngloro I ketjamatan Pali 
han. Dalam perk#ra ini mereka 

dituduh telah mendjalankan pen 
tjoblosan 2 kali untuk orang2 
jang tidak dapat datang sendiri 
pada hari pemungutan suara tg. 
29-10 jl. Tindakan petugas? | 
TPS tsb. melanggar undang2 pe: 
milhan umum. 
Sementara itu kedua TPS ja- | 

itu Ngloro dan Wonosari I tem 
pat ketjurangan itu terdjadi 
akan diadakan ulangan lagi, 

— sedang kapan diadakannja ma- | 
i 2 truksi dari P. 

P. Prop. Djateng 
Selain daripada itu dikalangan 

lain mengharapkan, agar t 

  

terulang lagi ketjurangan pen-| " 
tjoblosan, maka jang akan men 
dapat surat D.I diharuskan 
memberi tahukannja kepada :2 
PS-nja masing2. 

TJERAMAH MUSJAWA- 
RAT KESUSASTERAAN 

- Sebagai rangkaian dari usa- | 
hanj menggerak-giatkan olah- 
sastera dan daja-tjipta, pada 
atjaranja bulan Okt. ini. Musja- 
warat Kesusasteraan 'akan me- 

njelenggarakan tjeramah kesu- 
sasteraan, dengan atjara: Ra- 
gam aliran dalam kesusasteraan, 
jang akan diuraikan oleh sdr. 
Soekarno. Hadian. 
Tjeramah tsb. akan 

kan pada hari Kemis tg. 
,spetang hari nanti, mulai | 

Tana 17.00, dikantor Bagian | 
Kesenian, 'Terban- Taman 6-A, 
Jogjakarta. 

Dalam tjeramah tsb. akan di- 
njatakan pula perbandingan2 
dengan ragam aliran dalam seni 
lukis, dengan .tjontoh lukisan2 
jang terdapat dalam aa tje- 
ramah... 

4000. M. KAWAT TILPON 
LDITJURI 

Seesugin keterangan pihak Pa: 
lisi 2-minggu belakangan ini da - 
erah Sleman (Jogja utara) ba-- 
njak .diganggn oleh pentjurian 
kawat tilpon interlocaal, jaitu ' 
kawat tilpon dari Sleman ke- 
utara. Pentjurian2 ini mulai 
giat 2 hari sebelum pemungutan 
suara Ne 29 September jl. Se- 
lama 2 minggu telah terdjadi 
6 kali pentjurian, berturut2 dan 
masing2 membawa kerugian pa 
da pihak PTT 700 sampai 1000 
m. kawat, ditjuri. Djumlah ka- 
wat seluruhnja Jang ditjuri se- 

   

  

    

andjang 4000 
: aan “dengan itu pihak 

eman “tidak tinggal 
: ia dan giat mengadakan ge- 

rakan untuk mentjegah pentju- 
rian2 itu. Berkat kegiatannja 
itu maka beberapa - pendjahat 
telah ditangkap dengan barang 
buktinja - semuanja pandjang 
1500 m.. Pentjuri2 itu pada tiap 
kali sesudah mendjalankan roi- 
nja sena sebagai hedar 
gang. 

261. ORANG GELAN. 
DANGAN” KENA 
2 GARUK 

Gerakan garukan terhadap 
orang2 gelandangan jang diada- 

kan selama dua malam jang la- 
Ju oleh Kantor Urusan Sosial Ko 
tapradja bersama2 dengan pihak 
Polisi telah menangkap 261 
orang, terdiri dari budjangan 

laki2 129 orang, budjangan pe- 

|. umum untuk anggauta DPR. di | 

dilang- 

rempuan termasuk pelatjur2 79 
orang dan orang? bergelandang- 
an 53-0orang. : 
Mereka sedang diseleksi oleh 

Kantor. Sosial dan ditempatkan 
di asrama - Budidarma. Tindak- 
an2 demikian ini sifatnja perio-. 
diek,.. 

HADIAH2 BAGI PROF. 
KAHAR MUZAKIR 

Kemarin siang di Mesdjid Sju- 
hada' telah dilangsungkan  pe- 
njerahan hadiah2 untuk Prof... 
Kahar Muzakir, Rector Magnifi- 
cus UH. Hadiah itu berupa 1 
beslit tentang bintang (Deradjat | 
al Istingag klas III) dari Peme- 
rintah Mesir dan Kitab Sutji 
Al @ur'an Moshas dari Rector 

icus Al Azar University. 
Selain itu djuga hadiah2 dari 
Keradjaan Saudi Arabia, jaitu 
1 pasang pakaian Nasional Arab 
terdiri dari 1 Igal, 1 serban bu- 
Iu, Yr djtrbah (Misjlah) dan 1 ar- 
lodji, tangan dengan tanda pe- 
dang dari Keradjaan tsb. Ha- 
diah .ini adalah sumbangan un- 
tuk Prof. Kahar Muzakir jang 
dititipkan kepada K.H. Musadad 
waktu mengikuti Presiden ke 
Tanah Sutji 3.bulan jl. dan baru 
sampaf' sekarang. 

P. P. B. J. KIRIM Rp. 25.000 
KE Pen 

betjak Jogja. 
. Dalam rapatnja Selasa malam 

Rabu 18/19 Okt. jang talu dige- 
dung Lo Pak Kong Hwee Kwan 
di djalan Dagen 44 Jogja, Per. 
satuan Pemilik Betjak Jogja 
karta (PPBJ) telah mengesah- 
kan: Anggaran Dasar dan mene 
tapkan susunan pengurusnja. Pe 
ngurus terdiri dari ketua , Jauw 
Kok Tien, wk. ketua Widjaja, 
Sekr.“I Sumardi, Sekr. II Tan 
Ka Hien. Djumlah anggauta ini 
menurut kesutusan rapat bisa 

ditambah. 
Selandjutnja dapat dikabar- 

kan bahwa urtuk kepentingan 
para” “anggauta?nja, pengurus 
PP.B.J. telah kirim uang se- 
Ijumlah Rp. 25.000 kepada N.V. 
Toar" Djakarta, untuk beli 

   

   

  

7 

dibawah 

Walaupun tidak lama di Bali, | 
tetapi . waktu 1 minggu jang 
penuh dengan programma penin- 
djauan seluruh Bali 'jan banjak- 

nja penerangan2 jang kita per- 

oleh dari Bapak Inspektur, Ke- 

pala, Djawatan Kehewanan Prop. 

usa “Tenggara jang dibantu 

'oleh Bapak2 Dokter Hewan se- 

tempat, tjukup banjak soal2 pe- 

ternakan di Bali jang kita ke- 

tahui. 

Untuk lebih djelasrja, saja ke 

| mukakan angka2 sbb.: 

Luas daerah Bali 562.130 ha. 
Mengaana penduduk & 1,8 djuta 

djiwa. 

Luas tanah : 
sawah 96.423 ha. 
tegalan 154.975 ha. 
kebun kopi" 26:000-ha: 

kelapa 63.000 ha. 
» tanaman lainja 23.538 ha. 

hutan tjadangan 123.696 ha.” 
Minang arijanda 

domein 67.016 ha. 

alang2 7.344 ha. 

pegaraman 138 ha. 

— djumlah : 562.130 ha. 

Keadaan peternakan ) 
di Bali. 

Seperti telah saja kemukakan 
diatas, pulau Bili-pulau dewata- 

disamping terkenal akan kein- 
dahan alamnja, keseniannja, dsb, 
bagi saja, pulau Bali disamping 

pulau2 lainnja di Nusa Tengga- 
ra, terkenal akan kekajaan ter- 

naknja. 
Pulau Bali adalah pulau jang 

tidak besar, Jluasnja hanja 

562.130 ha. Tetapi Kita boleh ter 

tjengang bahwa pulau jang ke- 

tjil itu mempunjai penduluk 
& 1,8 djuta djiwa dan dalam 
tahun 1954 mempunjai djumlah 

ternak 616.557 ekor terdiri dari : 
sapi 264243 ekor: kerbau 15.138 
ekor: kuda 6.016 ekor: kambing 
4.989 ekor: domba 609 ekor dan 
babi 325.482 ekor, djadi belum 
terhitung 'ijumlah ajamnja. 

Dari angka2 tersebut para 
pembatja dapat. mengetahui be- 

rapa miljard rupiah kekajaan 
penduduk Bali dalam bentuk 

ternak itu. 
.Menurut' perhitungan saja 

dengan harga jang paling ren- 
dah maka. kekajaan penduduk 
Bali jang berupa ternak adalah 
& 2,5 miljard rupiah. 
Dalam hal ini hendaknja kita 

mau berfikir lebih landjut bah- 
wa kekajaan berupa ternak a'ia 
lah bukan kekajaan jang be- 
rupa barang mati. Para pemba- 
tja.dapat mengira2 sendiri be- 
rapa ekor ternak bertambah ti- 
ap tahun dan berapa kali lipat 
kekajaan itu bertambah tiap ta- 
hunnja. 

“Bali “adalah pulau timbunan 
ternak bagi tanah air kita. Be- 
ribu2 ternak diexport dari Bali 
kepulau2 lain ditanah air kita, 
bahkan djuga keluar negeri se- 

“Iperti Singapura dan achir2 ini 
djuga ke Manila. 
Menurut tjatatan jang saja 

peroleh, dalam tahun 1954, pu- 
lau Bali meng-export ternak be- 
rupa :. 

Seperti halnja dengan penlu- 
duk lainnja dikepulauan Indone- 
Sia ini, maka makanan sehari2 
dari penduduk Bali bagian ter- 
besar adalah masih rendah mu- 
tunja. Menu makanan rakjat pa 
da umumnja tidak|belum men- 
tjukupi sjarat2 untuk mengha- 
rapkan kesehatan jang sebesar- 
besarnja, a.l, karena kekurang- 
an zat putih telur jang berasal 
dari hewan, akibatnja : keadaan 
penduduk Bali adalah setali- -tiga   

  
penjakit mana dapat menular pada manusia. 

Sebagian ketjil sapi-sapi perahan milik penduduk didierah Gra- 
ti, sebagai modal mata pentjaharian pokok. 

"daerah Bali (562.130 ha.) 

BN Sh 12.886 ekor 
PIRETNMA Gr ayabias, 324 ekor 
kambing ......... .—. ekor | 
Serba ih 2g PKOT 
MENEAN AAN nth 107.930 ekor 

   

(Oleh : Naa 

ROMBONGAN kami jang terdiri dari 16 orang mahasiswa 
nan Drs. Ch. Karimoen, telah mengadakan studie- 

reis ke Bali dan Djawa Timur selama 14 hari, 

Gambar atas: Rombongan manasiswa Fakultas Kedokteran He- 
wan Jogja mengikuti pemberantasan penjakit T.B.C. pada sapi, 

Gambar bawah : 

lau lainnja. 
Bali adalah salah satu pulau 

timbunan ternak di Indonesia. 

Bali adalah salah satu pulau 
jang -menghasiikan tjukup zat 

putih telur jang “berasal “dari 

hewan, dalam taraf penghidup- 

an sekarang ini, tetapi sajang 
menu makanan rakjat masih sa- 

ngat rendah mutunja, karena 

mereka tidak makan atauku - 

rang makan jang berasal “ari 

ternak jang sebenarnja tjukup 

mereka hasilkan. 
Saja kemukakan, bahwa Bali | 

tjukup menghasilkan makanan 

jang berasal dari ternak, tetapi 

| seperti halnja dengan penduduk 

daerah lainnja, oleh karena ba- 

han makanan jang. berasal dari... 

ternak harganja lebih mahal da-” 

ripada makanan lain dalam | 

djumlah jang sama, maka ba- 

han makanan tersebut mereka 
djual tuk dapat membeli ba- 

rang2 keperluan hidup iainnja. 

Bali 2Ialah benar2 pulau jang 
mendjadi tempat bergantungnja 
kota2 besar dan daerah2 lain 
jang kekurangan ternak akan 
kebutuhan daging bagi pendu- 

duknja. Disamping mengexport 

beribu2 ternak tiap tahunnja, 
djuga beribu2- ternak dipotong 
tiap tahunnja. Djumlah hewan 

jang dipotong dalam tahun '54 
adalah sebagai berikut : 

Bapa sn pentanan aa 24.107 ekor 

kemben asia 750 ekor 

kambing ......... 1.455 ekor | 
Onde ah Sikatan — ekor 

beb na as 34.630 ekor 

Saudara2 pembatja dapat 

menghitung sendiri berapa ribu 

kg. daging hasil potongan tiap 

tahunnja. Sebagian dari daging 
hasil potongan . itu didjadikan 

makanan dalam kaleng jang di- 
selenggarakan oleh C.I.P. (Can- 
ning Indonesia Products) di 

Denpasar. Disamping Kupang 

dengan pabrik pengawetan iJa- 

ging (Icaff) : maka Bali adalah 
pulau jang mempunjai pabrik 
pengawetan daging, halmana 
menundjukkan bahwa Bali meng 
hasilkan daging jang tjukup, 

dalam taraf keadaan seperti 

sekarang ini. 

Hubungan peternakan 
dan pertanian. 

Kalau kita perhatikan Pad 
ke- 

mudian “kita perhatikan Pen 
djumlah penduduknja ( & 

Ajuta djiwa) maka pulau ai 

termasuk pulau jang sangat 

kepadatan penduduk, dibanding 
dengan pulau2 lainnja di Indo- 
nesia 

Daerah Bali sebelah utara me- 
mang tidak begitu subur tanah- 

nja, tetapi daerah Bali bagian: 
selatan tanahnja sangat subur 

dan penduduknja sangat pa'lat. 

Kalau kita perhatikan desa2 di- 

bagian selatan Bali, maka desa2 
tsb. umumnja penuh dengan ru- 
mah jang berdjedjal2, hampir2 
menjerupai keadaan rumah2 di- 
dalam kota2 besar dilialam kam- 
pung2nja. , 

Sebagian terbesar dari daerah 
Bali terdiri dari tanah2 jang ber- 
bukit2 besar atau ketjil. de- 
ngan sawahnja jang berterras 
dan tanah tegalan jang merupa- 
kan bagian jang terbesar disana 
sini diselingi dengan kebun kopi, 
kelapa, alang2 ai hutan tja- 

dangan. 
Memang benar bila Hikatakan 

bahwa Bali merupakan bentuk 
miniatuur dari Negara agratrisch 
Indonesia dalam pandangan dari 
sudut pertanian dan pertenakan. 
Hampir? seluruh Bali telah “di- 
kerdjakan tanahnja. Perluasan. 
tanah sawah tidaklah mungkin 
lagi, perluasan hutan tutupan 
tidak mungkin, berhubung de- 
ngan banjaknjai ternak jang   SN dengan penduduk dari pu- 'hampir2 tiap pendwluk memilki- ' 

    

KEDAULATAN RAKJAT 

| Bali dipandang dari sudut 
Mn : Peternakan 

i.telah mulai memeriksa kem | 
terdakwa | 

  

Baru? ini beberapa maha- 
siswa fak. kedokteran he- 
wan dari UN Gadjah Mada 

mengadakan penindjauan ke | 
pulaw Bali. Tentu sadja jg 
diperhatikan terutama ialah 
soal? jang mengenai peter- 

| nakan, Sdr. Mukajat, salah 
seorang diantara 16 maha- 
siswa itu mentjoba mengu- 
raikan pendapatnja. — Red. 

  

nja, dan merupakan mata pen- 

tjaharian pokok disamping ber- 
tjotjok tanam. 

Djawatan kehewanan telah 
Gan sedang menjesuaikan ren- 
tjana pekerdjaannja untuk me- 
madjukan perternakan setempat 

dalam politik perternakan, agar 

sesuai dgn keadaan alam perta- 
nian di Bali Sapi? Bali meme- 
gang peranan penting dlm me- 

ngerdjakan sawah dan tegalan, 
Tiap? th. diseluruh pulau ini di- 
adakan pemilihan dan pengebiri- 
an di & 400 tempat utk memilih 

sapi2 djantan jang bagus untuk 

dipergunakan sebagai ,,kaung” 
(sapi pematjek), sedang sapi2 
jang buruk dikebiri untuk se- 

landjutnja digemukkan dan di- 
export ataupun dipotong jang 

menghasilkan djutaan rupiah 
tiap tahunnja. 

Dengan tindakan ini sebagai 
hasilnja, maka : kwaliteit sapi 
Bali setidak2nja dapat diperta- 

  
Ibita pada manusia Jan penjakit 

pat dipertinggi mutunja. Bila- 
ngan hewan pembadjak untuk 
mengerdjakan tanah pertanian 

adalah senantiasa dalam kea- 

daan tjukup, demikian djuga 

“dgjumlah hewan penarik jang 

memegang peranan penting da- 

lam lapangan pengangkutan, ka 

rena di Bali tak wa kereta api, 

sedang alat pengangkut bermo- 

tor tidak setjukup seperti di 

bjawa, 

Jang  kedengarannja agak 

aneh jalah , bahwa sebelum pe- 
rang dan sekarang djuga masih 
berlaku, Djawatan kehewanan 
dibebani dengan propaganda: 
membuat dan mempergunakan 

sakus. Maksudnja jalah, untuk 
membrantas penjakit tjatjing 

cysticercosis pada sapi, kerbau 

dan babi. Karena dengan djalan 
membuang kotoran manusia di- 

rakus, maka dapat diharapkan 

ak akan ada kemungkinan te- 

lur2 tjatjing2 pita jang dapat 
limakan oleh sapi, kerbau dan 

babi. Dengan djalan 'jemikian 
maka cyclus kehidupan tjatjing 

pita pada manusia dan cyaty- 
cercosis pada sapi, kerbau dan 

babi terputus ! 
U raian diatas hanjalah seke- 

dar pandangan dari Sudut peter- 
nakan terhadap,pulau Bali. Da- 
lam pokoknja saja mengemuka- 

kan disini, bahwa : baik Jalam 

negara agrarisch maupun indus- 

trie, baik negara didaerah di- 

ngin maupun tropisch, baik ne- 

gara jang penduduknja beraga- 

ma maupun tida dsb. maka soal 

peternakan pada umumnja dan 

soal mutu makanan rakjat pada 

chususnja akan tetap mendjadi 

probleem pemerintah untuk me- 

wudjudkan "kemakmuran dan   susunan perekonomian negara ! 

  

. Sebelumnja pernjataan terse- 

'but dikeluarkan maka harian 

"berbahasa  Inggeris ,,Straits 
Times” telah menulis bahwa pe- 
mimpin Partai Komunis tersebut 
telah mengadakan pertemuan 
dengan wakil2 pemerintah Fe- 
deras: Malaya di desa Klian In- 

tan d: Malaya Utara. 

Selandjutnja pernjataan peme 

rintah Singapura tsb. menulis 
bahwa salah seorang dari 2 o- 

rang jang datang berunding de- 
ngar. fihak Naa Malaya 

Hituialah wakilnja Peng se- 
: Gdangkan jang lainnja itu ialah 

penurndjuk djalannja. Jang me- 

wakili fihak pemerintah Malaya 

| dalam perundingan2 tersebut ia- 
|lah ILS.Wily, wakil komisaris 

polisi Malaya den Too Joon Hing 

rembantu menteri pendidikan 

Malaya. Mereka itu mengada- 

kan pertemuan dibalai desa. 

  
Persiapan2. 

Dasam pertciruan antara ke- 

dua belah fihak fiv telah diadia- 
Kan penelitiar2 mengenai per- 
siapan2 pertemuan Chin Peng - 
Abdul Rahman-David Marshall- 

Cheng Locx Tan 
| Dalam pada itu tangga! mau- 
pun tempat pertemuan antara 

| pemimpin?2 tsb. masih belum di- 
' tentukan, demikian pernjataan 
tersebut. 

! Menurut Wily tersebut jang 

: kenal dengan Chin Peng, maka 
dikatakan bahwa selama perarg 

dunia ke-2 jl. ini, Chin Peng men 
djadi pemimpin perang gerilja 
anti-Djepang, anti-fasis. 
Dalam tahun 1948 Chin Peng, 

34 Lahun, masuk kehutan bersa- 

ma-sama 'ilengan kawan2nja dan 
sedjak saat itulah perlawanan 

bersendjata untuk mengusir pen 
djadjahan Inggris dari Malaya 
dimulai. 

  

Laporan kepada Rahman. 
Setelah peremuan wakil Chin 

Peng-Wily-Too Joon Hing tsb. 
maka Wily dan Too Joon Hing 
melaporkan hasilnja kepada men 
teri kepala Malaya, Abdul Rah- 
man di Kulim, disebelah Selatan 
Kedah, demikianlah selandjutnja 

pernjataan pemerintah Singa- 

pura itu. Kemudian A.Rahman 

Komunis - Fed. Malaya 
.. berunding! 

Singapura bantah ,Straits Times” 
PEMERINTAH Singapura telah menjatakan sangkalan bah- " j 

wa Chin Peng, sekretaris djendral Central Comite Partai Komu- 
nis Malaya, telah mengadakan perundingan? dengan wakil? pe- 
merintah Federasi Malaya di Klian Intan pada hari Senen jl. 

dingan itu dengan djendral Sir 
G.K.Bourne, direktur . urusan 
operasi Inggris di Malaya. 

Achirnja ditambahkan dalam 

pernjataan pemerintah Singa- 
pura itu bahwa masih akan me- 

makan waktu lama djuga untuk j 

memerintji selandjutnja hal2 

mengenai pertemuan Chin Peng- 

Rahman - Marshall - Ceng Lock 
Tan tersebut. — UP-Rtr. 

  

BIRMA. SEDIA TANDA 
TANGAN! 

Persetudjuan Koeksistensi 

hankan bahkan diharapkan da- 

kenal, Kingsley Martin, di New 

terhadap orang? Djepang 

djadah Kuning itu”. 

diampuni. 

Fakta2 memperlihatkan bhw 

bangsa Amerika sama tjepat ber 

ganti teman seperti bangsa Ing- 

geris Bangsa Inggeris ini sering 
kali diombang -ambingkan an- 
tara kebentjian abadi dan persa 

habatan kental terhadap Peran- 

tjis, Rusia dan Djerman. 

Sang Waktu telah bekerdja se 

bagai dukun mandjur. Didorong 
djuga oleh ketakutan terhadap 

Uni Sovjet, Sang Waktu dapat 
bekerdja dengan tjepat didalam 

generasi ini djuga. Sampai2 se- 

srang wartawan Amerika terke 
nal dua tahun jang lalu menulis 
bahwa ,,kini sudah tidak mengan 
Jung bahaja djika Djepang di- 

persendjatai kembali, karena me 

eka 100 pCt. lojal terhadap Ten 

100 Heika, dan selandjutnja Ten 

100 Heika 100 pCt. Idjal terba: 
lap Amerika Serikat”. 5 

sembarangan Tak 

lojal. 

State Department dan Krem- 
lin tahu betul2 bahwa suatu Dje 
pang jang sudah bersemijata 
kembali tidak akan sembarang- 

an lojal terhadap negeri luar jg. 

mana sadja: ia akan lojal terha 

dap suatu negeri luar jang da- 

pat mengontrol sendjata Dje- 

pang, Karena itu Amerika Seri- 

kat dan Uni Sovjet mengharap 

dapat mempunjai pengaruh di 

Djepang. 3 

Sebaliknja Djepang 

ingin mempunjai perhubungan 

baik diatas lapangan ekonomi. 

Ia mengharap dapat mengadu- 

domba Uni Sovjet dan Amerika 

Serikat, dan kini mereka ang- 
gap waktunja baik untuk mengi 

rim utusan2 kedua negara itu. 

Dengan sia2 Shigemitsu telah 
berusaha di Washington membu- 

djuk Amerika mengundurkan di- 
ri-dari pangkalan? mereka di 

Djepang dengan perdjandjian 

bahwa semua itu dapat “diurus 

terus oleh 180.000 orang tentara 

Djepang. Dulles telah menjata- 

kan bahwa untuk itu Djepang 

hanja 

hua kali lebih kuat dari itu. Se- 

landjutnja ia mengatakan bhw. 
Djepang tidak tjukup kuat dan 

tjukup dapat dipertjaja politik- 

nja untuk diperhadapkan sendiri 

dengan dunia Komunis. 

Selandjutnja ' sesudah" berun- 

ding 3 bulan lamanja utusan Dje   
dengan Sovjet Uni. 

. Perdana menteri Birma, U 

Nu, Selasa jl. menerangkan di 

New Delhi bahwa ia bersedia 
menanda tangani suatu persetu- | 

djuan ko-eksistensi dengan Sov- 
jet Uni, | 

U Nu jang tiba di New Delhi 

dalam perdjalanan ke Sovjet ' 

Uni, atas pertanjaan menjata- 

kan bahwa ja bersedia atenan- | 

da tangani pernjataan ,,Pantja- 

sila”, jakni 5 prinsip hidup ber- 

dampingan jang telah disetdjui 
oleh Nehru dan Chou En Laj da- 

lam tahun 1954. 

Perlu diterangkan bahwa 5 

yrinsip hidup berdampingan tadi 
adalah (1) saling menghormati 
kedaulatan dan keutuhan wilajah 
masing2, (2) non-agressi, (3) 
non-intervensi dalam, urusan 

dalam negeri masing2, (4) per- 
samaan dan keuntungan timbal- 

balik dan (5) hidup berdamping- 

an setjara damai. — Rtr. 
  

DJEPANG MULAI DGN. 
PRODUKSI PESAWAT 

PANTJAR - GAS 
Djepang telah mulai menga- 

dakan produksi pesawat ter- 

bang pantjar-gas, jang pertama, 
dengan menggunakan mesin2 

dan onderdil 'A.S., jang telah 

sampai di Djesang pada tanggal 
1 Oktober jbi. dari paberik Lock- 
heed Aircraft Corporation di 

A.S. 
Pesawat tsb. ialah dari type 

pesawat pelatih T-33, dan pabe- 

rik Djepang Kawasaki bermak. 
sud membuat 97 buah pesawat   kembali ke Kuala Lumpur un- 

tuk membitjarakan hasil2 perun 

x 

  

MY JEWELSI- Ny 
BUT WHAT DID f 
WEAR TO THE 

  
-- Permataku! Tapi apakah jg. 

kupakai dipesta tadi 
jang ditjuri oleh 
Camel ? 2 

-- Tiruannja, Ketika kau mene- 

rima surat pertama dari si 
Clay Camel #nanvananana 

si Clay   
  

COPIES. WHEN YOU 
1 GOT THE FIRST NOTE 

FROM THE CLAY 
CAMEL:5 

  

  dari type itu — UP. 

pang Matsumoto dipanggii kem 
bali dari London. Selama itu ia 

telah berichtiar supaja duta be- 
sar Uni Sovjet di Inggeris ber- 

| djandji memberikan konsesi2. Te 

tapi Uni Sovjet akan tinggal te- 

tap di Kurila dan djuga di Sakha 

lin Selatan, Djuga Habomai dan 

| Shikotan tidak akan mereka ting 
galkan. 

Tak lantjar. 

Pembitjaraan untuk melepas- 
kan pendjahat? perang Djepang 

djuga tidak berdjalan lantjar, 

sebab pihak Sovjet mengatakan 
bahwa ini semata2 mengenai 
orang2 pendjahat perang. 

Shigemitsu kembali kenegara 

bar lagi mengenai pendudukan 

Amerika Serikat. Disana-sini su 
dah terdjadi pemberontakan2 ter 
hadap maksud Amerika untuk 

memperluas pangkalan2 mereka. 

Dan Uni Sovjet mempunjai ke 

jang rakjatnja sudah tidak sa- 

untungan bahwa mereka tidak 

mempunjai tentara pendudukan 
disitu. 

Djelaslah terdapat suatu para 

lel antara Djepang dan Djerman 
dua2-nja kalah-dan.hantjur, se- 
karang sedang timbul kembali 
dengan pesat. Barat dan Timur 
bersedia untuk membajar mahal 
sokongan jang dapat diberikan 
Oleh negara bekas musuh, tetapi 
mempunjai Hisiplin kuat dan in 
dustri madju. 

Bedanja ialah bahwa Djepang 
dipandang dari suatu sudut ti- 
dak berdaja apa2. Negara ini ti- 
dak mempunjai bahan mentah, 
penduduknja terlalu padat dan 
Ojika terdesak karena itu, ia bi 
sa. berbahaja. Dunia Barat 
ingin melupakan bahwa ada 88 

MANDRAKE ABLISIHIR 

kata : Saja masih ingat djawaban orang? 
rang dunia II, djika mereka iditanja apa akan mereka perbuat 

sesudah kemenangan tertjapai. Dja- 
waban jg palink sering terdengar ialah: »Bunuh semua haram- 

(haram-djadah kuning — 

Dan djawaban2 lain sebetuinja hanja berkibar sadja pada 

satu pokok, jaitu bahwa penjerang? Pearl Harbor tidak boleh 

memerlukan suatu tentara jang 

Nasib 'inegara Nippon 
Sovjet & USA tjoba rebut 

BARU2 ini terbit sebuah karangan wartawan Inggeris ter- 

pengaruh 

Statesnan and Nation. Ia ber- 

Amerika diwaktu pe- 

. yellow bastards). 

tijuta orang Djepang, dan bhw. 
seluruh daerah jang mereka ting 

gali lebih ketjil dari Kalifornia, 

meskipun diutara masih ada ta- 
nah2 jang “belum dibuka, dan 

bahwa dari seluruh tanah itu 
hanja 17 pCt. dapat dikerdja- 
kan. 

Penjelesaian ekonomi. 

Didalam perlombaan antara 

Barat dan Timur untuk memikat 

LDjepang, dunia Komunis mem- 

punjai beberapa hal jang "jelas 
menguntungkan. Penjelesaian jg 
se-wadjar2nja dari masalah eko 

nominja ialah dengan menjesuai- 

kannja dengan ekonomi didarat- 
an Asia, dimana pasar jang pa- 

ling penting terdapat di Tiong- 
kok. 

Selandjutnja orang Djepang 

terlalu melekat pada tanah air 
mereka, sehingga sebagai imi- 

gran mereka sukar mendapat 

hasil. Mereka tidak keluar: jg. 

mereka perbuat adalah bahwa 

diwaktu dulu tentara dan peda- 

gang mereka mentjoba menda- 

patkan kedadukan jang berkua- 

sa di Tiongkok dan Asia Teng- 
gara. Dan ini mungkin mereka 
tjoba kembali. 

Tanpa batu bara Manchuria 
dan tanpa pasaran Tiongkok bi- 
sa dikatakan mustahil hidup ba 
gi orang Djepang. Pengusaha? 
Djepang di Tokio jang ti'iak ber 
politik me-njumpah2 embargo 
Amerika terhadap Tiongkok, jg 
melarang mereka berdagang de 
ngan Tiongkok. 

Tidak adanja suatu tentara 
kuat kini memberikan kesem- 
patan kepada Djepang untuk 
timbulnja tenaga2 beradab. Te- 
tapi keputusan Amerika untuk 
mempersendjatai negara Asia 
ini untuk didjadikannja benteng 
terhadap Komunisme Hi Asia, 
boleh djadi merupakan salah sa 
tu kesalahan besar didalam se- 
djarah. 

(Antara Features)   Tennis: 

  

hun depan di Saigon. 

Tennis Djepang. 

Menurut keterangan seorang 
djuru-bitjara dari Persatuan Ten 
nis Djepang, undangan tersebut 
belum dapat didjewab dengan 
segera, tapi pasti akan menda- 
pat perhatian sepenuhnja dari 
pihak Djepang. s 

Sebagaimana diketahui, 2 
orang pemain tennis dari regu 

Davis-Cup Djepang ialah Kosei 
Kamo dan Atsushi Miyagi ada- 
lah pegawai2 perusahaan perti- 
kulir di Tokio. Dan untuk me- 
ngadakan tour ke Saigon bagi 
mereka itu perlu diadakan terle 

    
bih dulu pembitjaraan dengan 
madjikan masing2. 

Menurut keterangan pihak 
Vietnam, dalam. tournament di 
Saigon nanti akan turut ambil 
bagian pemain2 dari Hongkong, 
Malaya, Pilipina dan Vietnam 
sendiri, 

-Cha'lenge round Davis- 

Cup akan diadakan pa- 
da tanggal 26-2812 ta 

| hun depan. 
Berita Reuter dari Melbourne 

mengatakan, bahwa oleh Dewan 
Pengurus Persatuan Lawn Ten- 
nis Australia telah dipilih tg2. 
25, 26 dan. 27112 sebagai hari2 
dimana challeage round perebu- 
tan Davis-Cup tahun depan akan 
Gilancsungkan. 
Tempat dimana perebutan Da- 

(14) 
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YOU PRESENTED COPIES OF GhVE METHE N KNow TueyiRe| | WaRDA"s DOOR: - 
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CLAY CAMELIA IN WHAT.» || aa DISGUISE$ 

      

  

A- Sae aku ingat bahwa kau 
pernah menjerahkan tiruan- 
nja kepada museum tahun 
jang lampau, 

  

    
  
-H Dan aku kauberi tiruan itu! 

Kau dapat 

Camel ! 

-- Tapi sekarang dia akan me- 

ngetahuinja dan kem- 

bali. Tetapi akan menjamar 

siapa iagi ? 

menipu si Clay 

    

  

  
Ketika 

da 

itu diluar pintu Nar- 
snanancaneneana 

HALAMAN 3 

GERAK DJALAN PER- 
SATUAN A.P. - PEN- 

DUDUK 
Sebagai rangkaign atjara2 Pe 

ringatan Hari A.P.R.I. ke: X di 

Jogja akan diadakan periomba- 

an. gerak-djalan pada tgl, 27-16 

mulai, djam 15.00. Jang diboleh 

kan mengikuti perlombaan tsb. 

a.l, anggauta2 A-.P,, Kepolisian, 
kepanduan, partai2,” penduduk 
kemantren2, peladjar dan ma- 

hasiswa, serta barisan  kehor- 

Inatan” 
Perlambaan gerak-djalan di- 

mulai di Setjodiningratan dan 

bagi rombongan ,kehormatan di 
tentukan dimuka 'Stafkwartir 

Res. Inf. 13 djl, Gondokiisuman 
15. Tempat finish bagi rombong 

an kehormatan dihalaman” Ge- 
dung Negara sedang bagi para 

pengikut perlombaan di Setjodi 

ningratan Djarak djalan jang di 

tempuh 10 K.M. 

Maksud “daripada perlombaan 

tadi ialah agar A.P. dapat mem- 
peringati Hari A,P. ''bersama2 
dengan penduduk Jogja dan da- 

pat menggambarkan - persatuan 

segala lapisan masjarakat di Jo 

gjakarta, terutama berhubung 

dengan tugas keamanan jang te 
lah dilaksanakan oleh A.P. de- 

ngan bantuan 'sepenuhnja dari 

penduduk segala lapisan dan go 

longan dalam pemilihan umum 

jl, sehingga kewadjibannja da- 

pat dilaksanakan “dengan lan- 

tjar dan sebaik2nja. 

SEPAK BOLA : 

INGGSERIS — BULGARIA 
| —2 

Kes. Inggeris amatir telah 

menderita kekalahan 1 — 2 dari 
kes. Bulgaria dalam pertanding- 

an babak i-endahuluan dari tour- 

nament sepakbola Olympiade 

1956 jang diadakan pada hari 
Minggu jang lalu di Sofia. 

Kedudukan diwaktu istirahat 

0 — 0. 

Periandingan ulangan antara 

kedua kesebelasan tersebut akan 

diadakan di Inggeris. — Rtr. 

PERSIDJA MUDA — BOND 
SUKABUMI 1 — ? 

Kes. Persidja Muda telah 

men'lerita kekalahan 1 — 2 dari 

kes. Bond Sukabumi, ,,Persis”. 

Pertandingan tersebut diada- 

kan dilapangan Odean dalam 

rangkaian segi-tiga antara kes.2 
Sukabumi, Persidja Muda dan 

Aryan Gymkhana dari Benga- 
lore. 

Pertandingan berlangsung da- 

lam kealaan hujjan lebat, tapi 

    
Kawat undangan ita telah disampaikan 

walaupun demikian. permainan 

Ii berdjalan tjukup seru. — Ant. 

Vietnam undang pemain2 tennis 
Davis-Cup Djepang 

Utk “toratserta dim tournament Saigo » 
KABAR? jang diperoleh U.P. Tokio menjatakan, bahwa Per- 

satuan Tennis Vietnam telah mengundang 2? atau 3 pemain ten- 
nis Davis-Cup Djepang untuk turut ambil bagian dalam tour- 
nament tennis jang akan diadakan dalam nata Djanuari ta- 

Kena Persatuan 

vis-Cup itu akan diadakan be- 
lum lag: ditetapkan. Sebagaima 

na diketahui, Australia adalah 

pemegaig Davis-Cup. Begitu pu 

ia ditah in depan dari tg. 22 No- 
pember hingga tg. 8/12 di Mel 

bourne, Australia akan dilang- 
sungkan Olympiade ke-XVI. 
— Ant, 

  

OLAHRAGA SEDUNIA 
Girgio Anglesio dari Italia 

pada tg. 16/10 malam jbl. telah 

muntjul sebagai djuara-dunia 

dalam, tournament  kedjuaraan 

dunia main anggar di Italia un- 

tuk perseorangan dalam nomor 

pertandingan bebas, demikian 
Reuter. ' 

Peter Thomson (Austra- 
ia) djuara golf. 

Selandjutnja Peter Thomson 

dari Australia telah muntjul se-: 
bagai djuara golf dari  tour- 

nament terbuka kedjuaraan golf 
Inggeris jang berlangsung pada 

achir pekan ini, 

Ia menangkan tournament jg. 
diselenggarakan ' oleh ,/Caltex” 

ni, dengan menggondol hadiah 
uang sebesar £ 1.000,—, 

Lewis Hoad dan Ken 

Rosewall tetap amatir. 

Pemain2 tennis regu Davis 

Cup Australia Lewis Hoad dan 

Ken Rosewall telah mengutara- 

kan dengan kawat kepada pro- 

motor professional lawn-tennis 

Amerika Jack Kramer, bahwa 

mereka menolak tawaran jang 
diberikan sebesar  £. 16.000.— 

untuk masing2 pemain itu seta- 

hunnja, supaja mendjadi pemain? 

prof (bajaran). Demikian djuga 
telah didjelaskan oleh orang tua 

Rosewall. 

Regu atletik Djerman 
Timur menang. 

Regu atletik Djerman Timur 

dalam sertandingan atletik segi- 
tiga lawan Belgia dan Polandia 

jang berlangsung di Berlin pada 
tg. 16/10 jbl. telah muntjul seba 

gai pemenang dengan score 254- 

250 dari Polandia dan lawan 127 
dari Belgia, demikian menurut 
Reuter. 

Billy Peacock menang 

dengan t.k.o. 

Selandjutnja petindjau Billy 

Peacock (Negro Amerika Seri- 

kat) jang termasuk dalam daf- 

tar sebagai petindju no. 3 untuk 

kelas-Bantam telah menang de- 
ngan t.k.o. atas Chamroen Songu 
kitrat (Muangthai). Pertanding- 

an tsb. berlangsung pada tg.   
  

17/10 malam jbl. di Bangkok. — 
Ant, 

   



    

     

  

    

     

1955. MN Ba Na Pang NO 
| 4. Deklarasi? jang kami teri- 
ma itu tidak hanja kepunjaan 

    
    

melainkan 0 an 2 

rasi? pegawii Ke Tg 

Tai s7 daftar. Ketjuali itu 
kami tiap? bulan menerima be 

23 

   

    

   

sing? menunggi pula gilirannja 

untuk diselesaikan, hal ini mung 

angan? Sdr. G. Soebroto. 

5. Sebagian besar dari dekla- 
rasi? tsb sementara itu sudah' 

La Japan Jang ali, terma- 
sah ak deklarasi Bir, G. Soe 
broto sendiri terpaksa belum da 

hi sjarat?”, sehingga guna p' 
Peda perlu, dikirimkan 
kembali untuk dilengkapi dgn. 

at Kiranja tidak peritu saja uta- 
rakan bahwa siapapun djuga ten 

    

: kepa | 
kerdjaan jang Ten aak a danja dapat berdjalan dengan 
beres. Gengan . itu 
maka sajaj senantiasa 
saha agar deklarasi? jang sudah 
diterima dikantor kami selekas 
mungkin dapat diselesaikan dan 
segera dibajar, sulah barang 
tentu dengan tjatatan: ,djika 
telah mv wa- 

ada 

Bk sjarat2nja”, 

5 ni masih 

    

Png k “di 

Kantor Y tampa Kantor Ke 

- dengan itu 
Sdr. &. Soebreto 

  

mengharap dengan seribu do'a, 

semoga lebih berhati? dalam hal 

| melontarkan komentar, @jika 

segala sesuatunja belum ada ke 

tentuan dengan pasti, terutama 

terhadap jang dapat menerbit- 
kan kesan-rasa tidak sedap bagi 

sebelah pihak... Sat 

Wassalalm Tn 

SLAMET 

Noot Berabe s SANA 

Untuk menghilangkan kesan 

sterlata” itu, mbok ditambah pe 
gawai Kantor Perdjalanan, Kan 

tor Kepolisian mempertjepat pe 
ngiriman dafi 
klarasi bia 1. In. 
tar jang memenuhi sjarat! 

  

  

“oleh ROS : 
'Toleh O.K. Peni: 
'Islam, 2130 Bisikan Malam oleh 
Teratai, 22.10 Motjopat dengan 

  

dipe 

Pa inti -hern |. 

polisian Daerah Istimewa Jogja 
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1   

djian Al @ur'an: 18.30 Seni Sua- 
|ra Djawa, 18.15 Tindjauan Eko- 
'nomie: 19.40 Irama Indonesia 

20.30  Pusparagam 
21.15. Mimbar 

Sarasehan oleh Danjang Mata- 

s1 SURAKARTA. 
06.10 Genderan oleh Mudoto- 

mo: 13.40 Darilajar putih: 14.10 
Sekedar penawar lelah, 17.06 
Dunia anak? diurus oleh Kanso: 
17.30 Rajuan putri: 18.15 Penga- 
djian Al @Guran: 18.30 Sendja 
mendatang dengan Suara Asta- 

na: 1945 Mimbar Islam , 26.30 
| Hidangan Iskandar dkk. : 20.45 
(Mimbar Budaja oleh Radyo Pus- 

“| Itaka: 21.15 Instrumentalis Indo- 
nesia: 22.15 Siteran oleh Rukun 
Setia Raras. 
o SEMARANG. 
Siaran A-.P. djam 18.15 — 19.00. 

06.45 Orkes Puspa Kentjana: 
07.10 Orkes Radio Jogjakarta : 
13.15 Klenengan Tilimen., 17.00 
| Aneka Sendja: 17.30 Ruang Sas- 

tra: 1815 Hidangan corps mu- 
sik KMKB SMG: 19.30 Bolero, 

beguine dan samba: 20.30 Kron- 
Itiong malam: 2100 Mimbar 

al 

| batjaar buku. 
: : 1 

DJUM'AT 21 OSTOBER 1955 

JOGJAKARTA 
06.10 Pembatjaan Al Gur'an 

dengan tardjamah, 07.29 Irama 
Rumba sedjenak,: 12.00 Chotbah 
dan Shclat Djum'af, 13.19 Rua- 
ngan Wanita: 14.10 Rajuan Ma- 
kasar: 17.00 Gending2 Sunda un- 

metik Gitar dan Menjanji: 18.15 
Ruangan Djawatan Perburuhan 
D: Ist. Jogjakarta, 18.30 Pela- 
diaran Njanji: 19.15 Tindjauan 
Tanah Air: 19.40 Hidangan Wi- 

nata dkk.: 20.15 Kota Bandung 
dalam untaian musik: 20.30 Tjip 
taan Harry Singgih Dharnoto 
oleh ORJ: 21.10. Uraian Pan. 
Pem. Umum Kotapradja Jogja: 
121.20 Obrolan Pak Besut: 21.39 
(Hiburan Malam: 22.10 Santiswa' 

SURAKARTA : 

106.15 Pengadjian Al Guran de 

ngan Tapsirnja: 07.45 Hidangan 

Xavier Cugat. 12.03 Malaya gem 
bira: 1215 Chctbah dan sembah- 
jang: 1410 Rajuan siang oleh O. 
K. Sederhana: 17.00 Dunta'anzk- 
oleh SR. Al Irsiad: 17.20 Raju- 
an putri oleh Udaja: 18.15 Kri- 
Geraga dalam minggu ini: 20.30 
Wajiang Onang:. 

SEMARANG 
(Siaran A.P. di. 18.15-19.00) 

Loorkan Kwartet - Rany,: 12.00 

Chotbah & Sembahang Djuny'at: 
13.15 Orkes Studio Djakarta: 14. 

10 OK. Rajuan Sukma: 17.00 

Gending2 Dolanan: 17.40 Donge- 
yoar Karak2: 12.15 Tagu2 Ter- 
kena: 19.329 Ruang Wanita, 20. 

30 Irama Indonesia Ponurler: 21. 

gang Kanak? RRI, 17.50 Penga: 
» Dapat ditambahkan 
Partai Sosialis telah menjatakan 
akan menentang kebidjaksanaan 
kabinet Faure demikianlah pu- 
la penganut2 de Gaulle sajap 
kanan. 

( Faktor? jang mengun- 
| tunghan. 

Faktor2 lain. jang mengun- 
tungkan Faure ialah 1) aabila 
Faure digulingkan maka Pran- 

tjis akan tidak mempunjai per- 
wakilan jang tjukup dalam Kon 
ferensi Djenewa para menteri 

luar-negeri 4 Besar jang akan 

dilangsungkan pada tanggal 27 
Oktober jang akan datang, 2) 

pemungutan suara rakjat setja- 

ra langsung dj Saar jang me- 

nurut rentjana akan dilangsung 
kan pada tanggal 23 Oktober 
jang akan datang mungkin akan 
merugikan Prantjis apabila ne- 

geri anggur itu mengalami kri- 

sis pemerintahan. 

  

  

  

      
        
    

OBAT JANG DIPUOJI SANGAT 
UNTUK ASTHMA ( BENGEK) 

  

hair and stimulates the dormant   Banjak tidak puas. 

menjatakan tak - puas dengan | 
tindakan pemerintah di Afrika ! 
Utara. :   

Islam: 2115 Siteran, 22.15 Pem- 
| vemilihnja jang 'anak2nja diki- ABC-9 

tuk Kanak2: 17.45 Hendv : Me-:! 

Ikan oleh Parlemen danat segera 

Mereka itu didesak oleh para 

|rimkan ke Afrika Utara untuk | 

mempertahankan pendjadjahan | 
Prantjis disana, dan desakan itu 
mengharuskan mereka mendja- 

tuhkan kabinet Faure. " 
Seperti diketahui Partai Ko- 

'Munis Prantjis mendesak  ke- 
. pada kabinet Faure supaja di 

| Aldjazairiah diadakan gentjatan 
'sendjata dan dilangsungkan pe- 
milihan umum. ' 

Sementara itu apabila kabinet 
Faure djatuh karena majoritet 
jang hesar maka hal itu meru- 
pakan suatu tanda bahwa pe- 

'milihan umum untuk Parlemen 
baru :harus lekas dilangsungkan. 
Menurut  rentjana pemilihan 
umum akan dilangsungkan da 

lam musim panas jang akan da 

tang, Djuni — September 1956, 

tapi pemerintahan jang didjatuh 

minta dilangsungkannja - pemi- 

han umum .tsb., jaitu apabila 
kabinet tsb. didjatuhkan oleh Ie 
bih dari suara majoritet konsti- 
tusionil, jaitu lebih dari 312 su 
Ara ap 

  

  

Agen di JOGJA : 
TEK AN TONG — Petjinan 81   

Bai : : hairroots 

aik golongan2 kanan MAU Wing activity. ABC-TEN stops 
pun kiri dalam pada itu telah rajjing hair, eradicates dandruff 

Rp. 50,— p. bottle. 

  

     WATOH:THESE:POINTS 

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

into a vigorous gro- 

and grows. new and healihy 

hair, even on bald patches 

Obat buat hilangkan 
gatel2 ketumbeh diba- 
gian kepala dan bikin 
kuat rambut 

Harga Rp. 35.— 

Spesial untuk wanita 
supaj3 dapat turunan, 
bulanan tidak accoord 
atau tidak dapat bulan 
Harga Rp. 15,— 
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Ongkos kirim 15 Yp 

  

  

4 

BAO DAI PETJAT NGO | 
Kaisar Bao Dai Selasa “jl. | 

.memetjat” PM Ngo Dinh Diem | 4. 

dalam usaha jang tampak ber- 

Bao Dai dan Ngo Dinh Diem, 

jang hendak diadakan. oleh pe- 

    

   

     
     

gu jad. di Vietnam. 

Bao Dai mengumumkan di 

Paris telah menarik kembali 

mandat jang telah diberikan 

jang telah diberikan kepada Pol 

jang beragama Katolik Mean 

» Orang menduga bahwa Ngo 

Dinh Diem akan menang denzan 

mudah dalam referendum tsb. 

6 Menurut Reuter dari kala: 

- jang dekat dengan Bao Da 

dapat kabar bahwa Bao D 

da hari Rebo ini akan menge- 

luarkan seruan 
Vietnam. — UP. 

UN ban 

2. LOCO DARI DJERN 
. 3 TIMUR Sa Pa 

  

        
Ke Indonesia, Ag 

  

    
    

    

   
san oleh Indonesia dari Djerman 

      

    
    

    

     

diangkut ke Indonesia. Locomo- 

tief diesel tersebut ' mempunjai 

    

ngan diperlengkapi oleh alat 

|| pendingin istimewa dan tjat 1g 
dipakai mengandung 'bahai 

3 na dapat membunuh rajap. — 

FN 

     
     

  

   

    

        

    

    

tudjuan mentjegah berlangsung: | 

nja referendum memilih antara | 

merintahan Ngo pada hari Ming- | 

kepada PM Ngo 18 bulan jl. dan 

membatalkan kekuasaan penuhi 

      

    

   

Ka 1 INILAH SATU - SATUNJA 'OBAT JANG BERHARGA. , 
it j kesehatan dibadan, seperti satu mesin, 

'P bila terdapat kekurangan satu Perkakas, tidak bisa digunakan lagi, apa bila tidak ditam- 
bah perkakas jang kurang. Begitu djuga antara lelaki dan wanita. Bila terganggu kese- 

imbulkan rupa? penjakit, Obat kuat jang dinamakan : AT 

DJERMAN | 

Locomotief diesel jang dise- || 

Timur dewasa ini sedang dimuat | 4 

| dalam kapal dan kemudian akan |) 

kekuatan 90 tenaga kuda de-| 

| A
MI
RG
DI
N 

| 

B. 

| 
2 

1: 13 
Ie Tea » 

ir 83 IR : 

3 8 

& 

'hatannja bisa menimbulkan 

“suka 

$ danlain-I     
    

|. Bisa menolak rupa? penjakit jang mengganggu 

MAL LAN LAPAN KANAN 

Mentjegah rambut hitam mendjadi putih 
« 

  

    
Ta PS 

KADAR AVORICI OUS TABLET. 

'Bisa menjembuhkan rupa2 penjakit, seperti : nier (gindju), djantung berdebar - debar, 

lupa, pikiran selalu terganggu, lekas marah, lekas tjase, kurang tidur, kurang ma- 

kan, orang wanita kain kotor tidak tjotjok, sakit pinggang, muka putjat, 

-lainnja OBAT KUAT RADAR AVORIOIOUS jang bisa menambah jang ada ku- 
rang didalam badan dan menolak penjakit 

| Harga Ito KOMA, A bondan senen Bie Obor 

Me Wanita Ma tawanan aga 

Fa 
PP
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AN tentang kemandjurannja 0 yat2 
DC PHARMA LTD. Bandung. 

djian dalam surat2 kabar sebagai alat2 

rija tiada memerlukan komentar apa2. 

  

Mudah dipaksi seperti pomade 
TIH kembali asal mentjegah timbuinja putih. 

biasa . RAMBUT 

Perlu pula diterangkan bahwa kita tida muat surat2 pu- 

propaganda 

kita pertjaja bahwa obat2 jang mandjur dan baik kwalitet- 

sebab 

111953 hingga 1 Djanuari 1954 menderita penjakit ,,Impotentie 
" Sexuele Zwakte” (LEMAT SJAHWAT), penjakit mana te- 

PU- 

DJANGAN KAGET. 
Dalam 1 MINGGU sudah berobah kleurnja, asa: paka: sehari 
dua kali GOSOK sampai akar -akarnja. Makin lama makin 

mitam. Tidak luntur dan tidak merusak pakaian. 
HARUM BAHUNJA — BOLEH MANDI. 

Tidak luntur akan "tetapi sabar tentu memuaskan. 

AMIRO POMADE. 
Harga satu pot besar Rp. 55,— ketjil Rp. 30,— 

Ruder bikin hitam rambut, 5 gram Rp. 25,— 3 
Rp. 15,—. Ongkos kirim tambah 15 pCt. 

gram 

Bisa dapat beli pada Toko? Obat diseluruh Indo- 

AAL ALAN AE ASEAN AL Ta IN AN 

1 

, e ENG NJAN HO — 1g 75 World Famous Prof. Tabib 

06 Ta Pa Tie Ta ENG TAY HO — s 58 FACHRUDIN 

ri & untuk berdengar: 2215 Gus Ka Dil. Topek At 

(bahan2 G.W. Koch & Soekandar. Tan Bah AGINA" ' rn Nan Sa . » 
7 # 3 € - 2 

Tt Kawatan 146 — Surabaja. MEDAN 

(Perobahan? bisa terdjadi). : pa 

Pendapstan peling baru. : 

Radar Avorieious Tablet 8 
zat 

nesia, Beli contant buat djual lagi dapat potongan 
jang pantas. Ae 

Geanekanaana 

, Ja 

A
m
i
r
o
 

ti 
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n
g
k
o
s
 

ki
ri
m 

15
79
. 
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kurang darah 

2D, .. ”     

AGEN 2 : F3 
Toko ,PAKISTAN” Tagu Kulon 46 b, Jogjakarta. 

SARONOMARGONO Ngupasan 12, Jogjakarta. 
Toko Obat TEK AN TONG ' Petiinan 81, Jogjakarta. 
Toko Obat ENG THAY HOC Petjinan 75. Jogjakarta, 

T. O. ENG NJAN HO 
Toko Obat BARUFIUN 

AN 

Jogjakarta, 

TABIB AMIRODIN £ 

» UP 
Kami M. Marto. |, Perusahaan Tahu” Kp. 

Petjinan 58, Jogjakarta. 

t Pudjian” 
Sonet no. 238 

Semarang. Kami telah lama menderita sakit kepala berasa, 

panas & pusing. Tiap2 hari inzin marah2 dan tida suka ma- 

kan. Kami sudah ichtiar obat beberapa matjarmi obat jang 

telah kami pake, tapi sia2 sadja. 

Pada suatu hari Kamis ditolong oleh Sdr. Kaspan di- 
kasih dua botol obat ,,Avairosol” jang dibikin oleh Tabib 

AMIRODIN, Knsumojudan 95. Solo. Sesudah kami makan 
itu Obat, penjakit kami sembuh sama sekali, 

Kemudian kami merabilang terima kasih pada Tuan 
Tabih AMIKODIN. 

1 
Hormat kami 
M. MARTO. 

»Perusahaan Tahun”, 
Kp. Soned No. 236 Semarang. 

SEGI SOLELOS TSS IIS LP AGP PPAP PAP PPA PPP 

L. SURAT-2 PUDJIAN 
Dengan djalan ini kita sampaikan kita punja TERIMA- 

KASIH dan penghargaan tinggi kepada sekalian Tuan2 dan 

Njonja2 jang dengan sukarela telah kirim SURA'T2 PUDJI- 

jang . dikeluarkan oleh 
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DIRECTOR 

Dr.sub:C EH OLH:A.N 
Bea M.D. 

SSL SEO ELSESLESSOSSGLISG SISOSOSSESSESGSS GO 
j 5 

' Kepada : Jth. Tuan 4 

Ea Prof. Alahi f 
5 : 7. Hotel ,,Garuda” Kamar No 5 
/ N 8 j 
5 Surat Pudjian Jogja 

6 Tang bertanda-tangan dibawah ini, Tan Zahri Apdullah 
3 Pemp. Umum sk. ,,Terompet” di. Pontianak, menerangkan : 

, dengan se-sungguh2nja, bahwa keterangan2 dsbnja dari : 

Tuan Prof Alahi Hotel Garuda kamar 17 Jogjakarta menge- ? 

(nai djalannja penghidupan serta keadaan2 diri saja, semua- ( 
( nja sangat benar dan betul seperti. apa2 jang telah saja 5 
! alami dan rasai. ! 
j "Demikianlah surat pudjian ini saja perbuat dengan se-be- 'j 
j nar-benarnja, dan saja utjapkan pudjian dan terima-kasih / 
# kepada Tn. Prof. Alahi. / 

Jogjakarta, 17 Sept.“54 / 

5 (Tan Zahri Abdullah). ! 

Harga Rp.. 25 —. Pn an UB ma MM 

5 4 

ABG:8 FACE LOTION untuk (4 SURAT PUDJIAN 
hilangkan dona?, kKu-jP SN SKR Ai ji 
ninz2, panu? djerawat, | 4 . Kp. BALI, 5 Djuni 1954 

Kukol” item? “dion Tau hormat, 
dan bikin tambah tjan KG Saja nama K. ALI DJUNED, Rumah No. 1800 Kp. Dji. 
tik. : | Bali, Konsesi S.V.P.U. Su. Gerong, sedjak bulan Pebruari 
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ABC-1 Ohat GEMBIRA PIL | “Jah sekian kali saja ichtiarkan untuk kesembuhannja namun 

. untuk makan. ap 22 berhasil. x 

Harga Rp. 10.— $ “ Setelah saja minum Obat ,, VIRANOL” sjukur tak berban- 
2 j ding kehadirat Allah s.a.w. jang dilantarkan oleh obat di- 

ABC-€6 Bikin gemuk badan|/ maksud diatas, dewasa ini penjakit saja. tersebut sembuh 

dan kuat. $ sama sekali. 

Harga Rp. 25,— / Sengadja surat ini saja kirim kepada Tuan sebagai per- 

. ( njataan terima kasih, seraja mendo'a djuga  kemandjuran 

ABC-5 untuk sakit Pinggang, | obat tersebut tetap berlaku serantiasa, djuga mengharap 
bikin bersih nier. $ agar kwalitetnja tetap diperhatikan. 

: Harga Baro, : Wassalam dari saja. 

ABC-4 B.U.T. Puder, Hilang-| / K. ALI DJUNED. 
kan Djerawat, kukul, TA an Ra aa Pa an an au 

Ba Pe nan SELESAI 
Harga Rp. 25,— & 

x AWAS DJANGAN KENA TIPU, BANJAK JG PALSU. 
ABC-3 GONOSAN EXTRACT, | 4 1 

"GE PENDAPATAN BARU kentjing. ' 4 

Harga Rp. 25.— » : : 
W wo. abu pinane (S2 AMIRO POMADE 

Harga Rp. 20,—. 8 5s 
» Tjap Potret Bintang Ampat. 

& 

$ TRANS TOK Petjinan Magelang. 

Ba $ B3 6 ENG TAY HOO Pekodjan 101, Semarang. 
da. Ae » ENG TIIE HO Dj. Nanking 11, Madiun. 

api &$ Toko Tjap KENDI | Klaten. 
4 | » x Toko Obat PO NING TONG Dj. Pemotongan 9, Salatiga 

aa 8 3 » Bisa dapat diseluruh INDONDSIA dirumah Obat. 

: SERA » 3 Djuga special sakit. ambeien sonder OPERASI. 

AI SA 2 ' TERBIKIN OLEH : 
: : 3 Xx 

aU: 5 & 
ng M3 $ 

Lan 5 Ba 9 Depan Kusumajudan 95A 

# 2 F EN 2 Solo. 
KL LEB AN SO SSS ETS LISA LAS N ARGO ILEGAL 

z GLASS SLALSSOSSSSEIT 

» 
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SBS La SAAT 

  

SEL SSS 

MAS BERES KBR 

KADBJA OBAT KESEHATAN BADAN 

VIRANOL 
VIRANOL TANGGUNG SEMBUHKAN : 

! 

   

    

Segala matjam penjakit seperti : Buah pinggang. Djan- & 
tung berdebar-debar, sak" urat? seluruhnja, otak (brains). $ 

Ini Pil menambah darah dau Semangat bekerdja. Baik un- 

tuk orang jang bekerdja berat2, bekerdja dikantor dan jang 
suka sport, dan kasih kuat semua kelendjar2 disemua. bas 
dan (glends). Alesar penjakik: badan lekas tjape, makanan 

tidak hantjur, sering marah2 kepala pusing, muka putjet 
kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, 
penjakit pikiran (zenuw) tida bisa tidur, dalam tidur se- 
ring takut2, sakit pinggang, kurang makan dan semangat 
bekerdja ta' ada, untuk itu kita bikin : PIL VIRANOL jang 
tanggung 100 PBERHASII. 

Harga I botol Rp. 20,—. 

Djuga ada sedia lain? obat jang mandjur. 

Radium Viranol Tonic Pilis menambah darah 

  

.. Rp. 30,— 

      

   

    

    

Pil Istimewa | L.coio oo. in 

Minjak' Istimewa » M0,— 
PN LN ea PA bana Batan Om SAMA Dag De LAN Paaenen One a 25, — 

Pil Wanita untuk wanita tUA 0 .o.oooocoooWaone da naaia » 30,— 
Salp Tjantik, menghilangkan hitaman dimuka 

panu, kuku! djerawat No. 1 Rp. 20,—, No. 2 ,, 10,— 
TIassom Face Cream, menghilangkan noda2 hitam ,, 15,— 

TInitana Figure Cream. merntikin bagus badan ... ., ' 80,— 

Pujer bikin hitam rambut, tenggung tida luntur e 
9 crem Rp. 16— dan 5 gram ....... Ne Na RP — 

No Hair Powder, menghilangkan rambut 2 TO 
Yinjak pandjangkan rambut. tahan rontek ...... 19, — 

ak Telinga, Kurang mer: EngAr ....ooooooo.o—. "10, —- 
Yasir (ambeien) Ae Aeaa wa HUnb ana GAN UU UN 13, — 

Naln. Execem untuk is, gatal, JukA? La ». 0,— 
Hii Diabetes (sakit gula) 3 dna aing an 1 59, 

P1 Ffiok Linu? 3 Takan 28,— 

uang tarabah ongk. kirim 159. 
29 Telp. 4841, Bandang. 

Toko Ohbsf TIONGHOA 

Gbat dikira sesudah terime 
FAR HAWN Tambi 

Obat2 hisa danat bel & 
    

   

  

Size YNESTA. 
Agen 8 : 

Toko SOLO, Dj. Sosrowidiajan No. 5 — Jogjakarta. 
Toko Obat TEK AN TONG, Petjinan 81 — Jogjakarta. 
Toke Obat ENG NJAN HO, Patjman 75 — Jogiakarta. 4 

    

    

  

     

WARUNG MOETJO. DjL: Judonegaran 17 — — . ki 
Toko Obat ENG.TAY HO. Petjinan 58 — sa 

Toko JUNIOR, DjL Mali 93 — Jogjakarta. 
Zindabad House N TI 15 Bolos 25 .     

Toko Obat HOK AN, Djl. Reva 114 — Magelang. 
Toko Gbat THIAN SENG HOO, Patjinan 117, Magelang. 
Toko Ohat ENG TAY HO, Pekcdjan 101 — Semarang. 

» Toko Obat NGO HOK TONG gang Pinggir 1 — Has 
x Toko Obat SHANSHAI, Pasar Diohar 42 — Semarang 
x IINIVFRSAL STARS, Bodjong € B — Semarang. 

X Toko HAPPY Ajun? 18 — Kudus. 
SES SSSSSC SSS SSS SSS RK 

SP SSSS SPG SPS PAP PP PP PA PPP PPA PP PPG PPS 

    

“BUKTIKANLAH SENDIRI 

6 

  

Satu2nja obat kuat untuk kelemahan otak, urat2 sjaraf, 

Gjantung dan buah pinggang Paling mandjur untuk lemah 
perut, makanan tida hantjur betul, perut kembung, masuk 
angin, djantung berdebar, kaki- tangan dingin, kesemutan, 

Sakit pinggang, kentjing manis, badan suka sakit2, tjapal, 

lemas, pendek napas, pusing, suka marah2 djengkel hati dan & 
kusut pikiran: suka Tupa, kekuatan penghafal kurang, kus 4 
rang semangat kerdja dan lain sebagainja. "4 
Tana DOD) AOO8 Dn sepin ada enam sena ina AL ab Ea ANg AGE n NATA 

POTENSOL 
Untuk lelaki jang merasa lesu (keterangan lebih djelas Ns 

dalam doos atau boleh minta dari pendjual). 

   

Tea Der 00 ARUN AAN alan, Rp. 30,— 
SEXALIN utk wanita jg sakit bulanan (Haidz) & 2075: 
KN ana 6 SEL AWa ke auuauat Elena Ma. "25, — 

APEHRODIN external ..i.. 33 "10, benonsatanasnensenarunanan 

DC CREAM 

      
    

  

Aa 1 P1 

TA 1 No NN Ke KEDAULATAN RAKJAT 

, Sa i NG $ Ke We 1 $ 4 t pk i leo ap MN PN APN Pe 
SSS BLESS SSS ESSESSASKSG SSS 2 an 

(abinet Faure bubar|imau BELI | Masih sedia: Pe ma ana Na “3 

Djika tak dapat vot aa keper- PA Ae PAN Pa ai : 2 le. Masalah? disekitar Warga Negara dan orang: LI. @ Th 

SN UR tjajaan pariemea eh | Baik maupun Rusak $ 1 asing — Mr Soenario W.... Pa ak Na RD 190 ! $ D al S8 TDR 9 Se Ina 8 

PERDANA Menteri Perantjis,” Edgar Kaure, hari Naa EN NA at 1 Citizenship) — Mr J.CT. Simorangkir cs... , 1l— | 2 Rambut putih mendjadi hitam. 3 TG 

meng! Pa Pn ya Tan Aloe, Pte ate aa Nani KULUT MUKA — 6 ik Tata Negara di Djawa pada waktu pendudukan ! BI k H . D Oil 1 

Hajaan a ta Derlarmen Sa Sana Kabinet burgonftu Jang Kep | ' FACE MASS AGE Ia . Djepang be Pat Mr ALG. Pringgodigdo ...... 350 20 .I SIP ream $ £ | 

Perdebatan? dimulai pukul | bahwa semungutan suara MENSP | muka tetap bersih. Djuga me- | PO 0x Menugju ke Kemakmuran Desa — Suwardjo ,, 1250 ' |$ (Kalau tidak hitam uWang Cikembalikan. “ 
t IT (— pkl 21.30 waktu jnai  kebidjaksanaan kabinet | nsobati hidung dan telinga utk.|/ ” e $ in | Sudah mendapat ratusan SURAT JIAN. 3 

ed.) atau pukul 15.00 | Faure tsb akan dilangsungkan | dewasa dan anak2. MP Pantjasila Dasar Negara Inionesia — Rahmat ! 3 Buktikan sendiri, Tidak perlu tjampur air dik 5 

tempat, dan diduga | pada djauh malam hari. " keotat £ ARUD A" ( Subagyo" | hela EN Mn ea Pa Sa ND 3 mudah dipakai. 5 : 

op Lontar macam u— 1 Seperti diketahui pada achir Pa SAP Men, Tera sj i : - Ps Harga Rp. 25,— Tambah ongkos kirim 189. : 

| Eta ng "“ Iminggu jl Faure telah terpaksa BSN Mn No. 1 1x Pantjasila dan Marxisme — D. Suradji ...... Ka / Bisa dapat beli di rumah? Obat diseluruh Indonesia 53 

HM minta votum 'kepertjajaan dari | Djam 9—1 pagi "4 SA " 1 : 6 Mn Tee 

Ha RADIO Darteman setalah. mengadakan (Diam 4-5. s0pe 7x Hasil? Konperensi Medja Bundar... » 50 | |8 Agen?: bisa lihat teks dari Amirosol & Amiro 

hai BA U hperdebatan mengenai masalah 5 an Din Mantan e Thn / Pomade. 

na 2 2 MG Ti Aldjazairiah selama 14: djam. mem ! Ongkos kirim 159o Wi setlikitnja Rp. 1,50 ' 2 Man 

KAYIS. bag Dan dalam-usia kabinet. Kaure "1 saing PUSAT PENDJUALAN: 

20. JOGJAKARTA. jang & bulan itu baru pertama Pa Toko Buku K.R. ! 4 MIRO Di N 1 

“| 06.30 Varia senin kamis: 07.45 | kali itulah 'ia minta s 1 ' 22 / 
si Tan $ kali itulah ia minta suara ke 5 7 j 

1 Irama @uartet: 13.10 Suara Ken | pertjajaan dari Parlemen Pe- 1 Tugu 42 JOGJAKARTA ) Depan Kusumojudan 95A 

itjana, 14.10 Hidangan berupa | rantjis. 1 Rel / 5 2d Sai 

ama Krontjong : 17.00 Gelang- bahwa TA E3 MR IS LL Liem ang Ara” | PO SESI SEBANP NG FIOGOSEOSSSSESSA 

Tanggung menghilangkan tan- $ 
da2 hitam, djerawat, kukul dan 

panu. Beri tjahaja dan membi- 

  

kin tjantik paras mukanja. 
Per do08 ...... Rp. 15, — 

NO-HAIR OKEAM. 4 
iepat. menghilangkan rambut & 

dan tida berbahaja dan gampang X 

dipake Pa 0 

4 Per iloos se... Rp: 10,— 

ATOM HAIRDYE | 
Untuk menghilangkan rambut - 

putih. Tanggung tida LUNTUR :: 

dan kwaliteitnja istimewa. 

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

  

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

GONOCIDAIL. membersihkan sa- 
luran kentjing, membasmikan 

kutu - kutu penjakit Rp. 25,—. 

Dapat dibeli ditiap Toko Obat 
TIONGHOA dimana - mand. 

DC ,PHARMA'" Lid. 
Dj. Ternate No. 12 Bandung. 

Djl. Pintu Air No, 24 Djakarta. 

Agen? di Vjawa Tengah: A 

Toko Pakistan Tugu Kulon 46B: Toko obat Tek An Tong, 
ing Tay Ho, dan Ting Njan Hoo Petjinan, RO, Karuhun 8 

Malioboro, Jogjakarta. Toko obat Hok An Dj. Raya Mage- 2 

lang. Toko obat Junon Dji. Siamet  Ryadi 162 “Timuran, 

Sport & Watch Store, muka pasar Slompretan Solo, Toko W 
obat Eng Tay Ho, King Djien Ho dan Tek Sing Tong Peko- 4 
djang Semarang. t 
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