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UNDANG2 ANTI KORUP- 
“SI SUPAJA DITANDA 

.TANGANI 

Dalam kawat dan suratnja jg. 
disampaikan kepada Presiden, 

Perdana Menteri, Ketua Parle- 

men, Putjuk Pimpinan GPII dan 

Pers, Pimpinan ,,Gerakan Pemu 

da Islam Indonesia” (GPII) wi- 

lajah Jogjakarta minta supaja 
Presiden segera menanda-ta- 
ngani Rentjana Undang2 Daru- 

rat Anti Korupsi jang sudah di- 
adjukan oleh Kabinet Burhanud- 
din Harahap beberapa minggu jl 
kepada Presijen. 

- Dalam kawat dan surat terse 

but dikatakan pula supaja sesu- 

dah Undang-undang Darurat An 

ti Korupsi tersebut di-undang- 
kan, agar Presiden memerintah- 

kan kepada Kabinet untuk mem 
bawa-nja kepada Dewan Perwa | 
kilan Rakjat Sementara seka- 
rang ini, supaja di-ubah mendja 
di Undang-undang biasa. 

Menurut GPII Wilajah Jogja- 
karta, hal ini mengingat teruta- 

ma untuk menjempurnakan per- 
undang2-an kita untuk mengha- 
dapi korupsi, karena ternjata pe 
raturan?2 jang ada sekarang ini 
kurang mampu untuk memetjah 
kan kedjahatan korupsi. 

: Kedua dikatakan bahwa ini 
perlu untuk mendjamin keadilan 
Ae Pe OP di negara. 

a, : , 2 : 2 : : « F | Ha " Itah.   

n, bahwa pemerintah akan mengangkat kol. Z. 
sendiri. Dipilihnja Lubis menurut keterangan jang 

seteiah beberapa tjalon 
seperti Gatot Subroto, Simbolon menolak. Pe- 

gjkatan KSAD baru akan terdjadi dalam waktu 

Untuk mendapatkan sokongan 
jebih kuat atas pentjalonan Lu- 
bis tersebut, maka kabinet B.H. 
dengan perantaraan partai pen- 

dukungnja telan mengadakan 
approach dengan partai2 oppo- 
sisi terutama PNI untuk memin- 
ta persetudjuan mereka djuga. 

Sikap partai opposisi jalah ti- 

dak menentang dan tidak pula 
menjatakan menerima. 

Sementara itu Bambang Uto- 

jo kini berada di Djakarta dan 
telah mengadakan pembitjaraan 
dengan perdana menteri. Sampai 

  

Kol. Z. Lubis $ 

sekarang Uzojo belum menerima 
Surat pemberhentiannja sebagai 

KSAD dan karenanja'ia. belum 
pula meletakkan djabatannja se- 
tjara resmi, t ES   
  

Bukan bela siapa2 
Maka Pres. belum tandatangani UUD 

j anti - korupsi 

(Oleh: Wartawa n ,.K.R." sendiri). 

Presiden mengatakan tidak- 
lah benar tuduhan jarg menga- 
takan, bahwa belum ditanda ta- 
nganinji U.U. Darurat pembe- 
rantasan korupsi karena Presi- 
den akan memperlindurgi sesu- 
atu golongan jang korup atau 
karena beliau merirtangi kabi- 
net berantas korupsi. Belum di- 
tanda tangarinja itu karena per 
dana menteri sendiri mengata- 
kan kepada Presiden, bahwa 
U.U. Darurat tersebut akan di- 
tindjau kembali oleh 'pemerin- 

En 3 

  

  

Purwokerto 
5 RUMAH HANJUT, 8 LA 

—INNJA RUSAK 
Kerugian ditaksir 
Rp. 11.995,—. 

Karena meluapnja kali Ta- 

Gjum “didaerah  Djatilawang 
(Kab. -Banjumas) pada tg. 16 

“Oktober 1955 jibl. telah  me- 
njebabkan 5 umah penduduk 
hilang hanjut dan 8 rumah lain- 
nja mendapat kerusakan2. Ke- 

rugian ditaksir Rp. 11.995,— be- 

'Jum termasuk beberapa hectare 
sawahjladang jang tergenang 
air. BE SANG “ne 

Berkenaan dengan kedjadian 

itu, maka rombongan Bupati Ba- 
njumas dengan beberapa orang 

2 ar 

anggauta D:P.D. baru2 jini telah 
mengadakan penindjauan kesa- 
na: — Kor. 

KONPERENSI P.P. DAN 
#PENINDJAUAN  OBJECT 

Tg. 22 Oktober 1955 dli Pur- 
wokerto berlangsung konperen- 
si P.P. dengan Kepala2 Djawa- 
'tan niveau karesidenan Banju- 
nas. Setelah konperensi selesai, 

maka para konperensisten ber- 
sama dengan ibu2 hendak me- 
ngadakan penindjauan dibebera- 
pa object a.l. paberik minjak ke- 
lapa di Karanggandul jang pro- 
duksinja & 500 ton setiap bu- 
“Jan : di Karanglewas-Kidul para 
ibu hendak mengadakan per- 
temuan dengan organisasi2 wa- 

“nita, dan kemudian rombongan 
hendak melihat2 induk Taman 
Perternakkan di Baturaden. 
Maksud renindjauan bersama 

tsb. jalah untuk mempererat hu- 
'bungan antara para “pemimpin 
daerah dengan rakjat. — Kor, 

  

akarta 

-Tg. 20-10 hari Kemis kemarin 

ilajah DJATENG . 
dikenal sebagai  Dulrachman 
umur Ik. 25 tahun jang terkenal 

sebagai ,,perampok ulung” pada 

waktu pendudukan, jang terke- 

nal dengan organisasinja ,,Ba- 

risan Matjan Putih”, seorang 
lagi bernama Walujo. 

Baik Dulrachman maupun 
djaga di Gading sudah ,,babak- 

belur” karena djadi- bulan2an 

rakjat jang menghudjaninja de 

ngan pukulan2. Pengusutan le- 

bih landjut - diserahkan pada 

Walujo sampai ditangan Polisi - 

Kepolisian seksi Il. — (Kor.) 

Klaten 
SIDANG DPRDS TERBUKA 
(Dalam sidang landjutan, (atja 

ra Sidang hari Selasa jang telah 

lalu) DPRDS Kabupaten Klaten 

telah menolak usul jari sir: 

Brotoraihardjo dkk tentang mem 

perluasimemperketjil dan me- 

matikan pasar, dengan 46 lawan 
8 suara. 
Adapun hasil2 jang telah di- 

tjapai oleh Panitya D.P.R. ten- 

tang tatatertib DPRD dan pe- 

doman DPD, telah diterima oleh 

Sidang dengan mendapat pero- 

bahan-perobanan. 

Sedang atjara selanjjutnja 

akan dibitjarakan hari ini. Kor. 

Magelang 

UDJIAN KURSUS KKOD 
MAGELANG 

Sedjak tgl. 17/10 hingga 20/10 

oleh Inspeksi Pendidikan Masja- 

takat Kopra Magelang diada- 

kan udjian terhadap peladjar2           
“SPERAMPOKAN"  JANG 
—.GAGAL DIPAGI HARI 

“pada djam 9.00 pagi dikmpung 
“Wiropaten, sekitar 

(Katj. Pasar Kliwon) telah ter- 

“djadi ,,perampokan” jang gagal 
lum pendjahat2 dapat me- 

ksanakan maksudnja. 
Djalannja peristiwa tsb dapat 

“dituturkan sbb.: 3 orang berse- 
| peda (2 diantaranja bontjengan) 

telah menudju kerumah sdr. Sa 

    

    
   

  

   
   

      

| lim bin Said Abdat, dan dengan 

  

atjungkan pistol menemui 
enghuni rumah-.tsb. (sdr. Said 
dang. tak ada), dengan mak- 

Oleh teriakan anak2 jang 
, dirumah tsb maksud dja 
-3 orang itu dapat digagal 

n, karena mereka Jalu melari 
an diri. Dua orang diantaranja 

al aa sekitar Pasar Kli 

Baturono 

f ditangkap, seorang 

Kursus Kemasjarikatan Orang” 

Dewasa (KKOD), setelah men- 

dapat didikan selama 1 tahun 

sedjak bulan 9/1954. KKOD ini 

baru pertama kali diadakan 

oieh Inspeksi Penmas dan sete- 

lah udjian nanti, dimaksud utk 

menjelenggarakan KKOD .lich- 

| ting kedua. 
KKOD di Magelang tsb. ada 

6 bersifat resmi serta 1 partike- 

iir. Jarg resmi terdapat didesa 

Kramat mengenai lapangan per 

tanian, Kedungsari lapangan ko 

perasi. Wates serta Magelang 
mengenai djait-mendjait dan ma 
sak-memas:k, Malanggaten ke- 

“radiinar, tangan serta desa Ti- 
dar perikanan darat, sedang ig 
partikelir terdapat didesa Ke- 
miriredjo mengenai lapangan 
keradjinan tangan. Waktu Gibu- 
ka bulan 9/1954, kursus2 jang 
resmi tsb. mendapat stootkapi- 
tali masing2 sedjumlah Rp: 500.- 
dari Inspeksi Penmas, uang itu 
kemudian harus dikembalikan 

| pada Djawatan tsb., sedang jg 
partikelir tidak mendapat. 

Udjian penghabisan tsb.  di- 
ikuti oleh 49 prija dan 44 wani- 
ta, dari KKOD resmi, sedang da   ri KKOD partikelir ikut 11 prija 
.dan 3 wgnita. — (Kor), 

Penindjauan itu dilakukan se 
| teiah periana menteri meneri- 
ma surat dari ketua pariemen 

| jang isinja: antara parlemen 
Gan pemerintah sedjak kabinet 
Natsir urtuk membatasi sekali 
pengeluaran undarg2 darurat 
dan pengeluaran “sesuatu un- 
dang2 darurat harus pula diberi 

da ketua pariemen.: 

RENTJANA 5 TAHUN 
INDONESIA 

langsungkan di Indonesia pasti 
akan membawa Indonesia pada 
djalan menudju pemerintah de- 
mokrasi jang stabil. Dikatakan, 
bahwa Indonesia akan mulai de 

ngan masa pembangunar, utk 
kemadjuan dan kemakmuran- 
nja. Indonesia akan mulai ren- 
tjanz. 5 tahuri ekonomie dan utk 
melaksanakan rentjana itu Men 
teri Anak Agung  menjerukan 
kepala negara2 peserta Konpe- 
rensi agar meinberi bantuan eko 
nomie kepada Indonesia. 

Menteri LN jang memimpin 
delegasi kita dalam Konperensi 
Ji Singapura itu ditunggu keda 
zangannja kembali di Djakarta 
pada hari Sabtu jad, 

KONPERENSI DINAS 
KEHUTANAN 

Pada tg. 21/10 di Semarang 
dilangsungkan konperensi dinas 
antara Kepala Djawatan Kehu- 

tanan Pusat Sutarmo  Hardjo- 

wasono dengan para Inspektur 
dan Kepala2 Djaw. Kehutanan 
daerah dalam fingkungah ' In- 
speksi II dan III di Djawa Te- 
ngah. Djuga Kepala Planologie 
Kehutanan Pusat, Wardi dan 
Planologie daerah Hardono, akan 

ikut dalam pertemuan dinas 

tadi. 3 
Dalam konperensi ini a.l.akan 

dipetjahkan masalah hutan di- 
daerah iri dalam hiuibungannja 

"con. industrialisasi. Pembi- 

  
  

tjaraan serupa akan diadakan 

di Malang dengan Kepala2 Dja- 
watan Kehutanan dalam lingku- 
ngan Inspeksi IV dan V di Dja- 
wa Timur. Ant, 

     

    

tahukan oleh pemerirtah kepa- : 

.A Kata menlu, Anak Agung. || Sia 

rensi rentjana Colombo jang se- 
dang dilangsungkan di Singapu 
ra Menteri LN Anak Agurg Gde 

Agung al. menerirgkan, bah- 
wa pemilihan umum jang di- 

organisasi olah- raga jang 

datang menghadap di Ista- 
na Rabu pagi jang lalu, Pre 
siden telah menjinggung ke 

inginan suatu pihak untuk 
memberangus Presiden de- 

ngan melarangnja berbitja- 

ra dimuka umum. Atas ke- 
inginan ini Presiden berka- 
ta: ,Saja ingin menundjuk 

| kan kepada tukang? bera- 

ngus itu tumpukan? surat? 

jang saja terima dari dae- 

rah? jang minta supaja saja 

datang kedaerahnja untuk 
memberi wedjangan?”. 
(B.R.) 
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INDONESIA TAK BELI 
SENDJATA 

Dari Djepang. 

Dalam keteringanrja kepada: 
Antara “Menteri - Pererangan- 

doresia sama sekali tidak  me- 
ng:dakan pembelian sendjata 
dari Diepang. Keterargan itu di. 
perikan berhubung dengan beri- 
ta harian Mainichi jang disiar- 
kan oleh UP mengenai pembeli- 
an sendjata dari Djepang jang: 
meliputi djumlah 200 djuta dol- 
jar. 
“Berkenaan dengan berita atu 

mur menegaskan, bahwa sam- 
pai sekarang pemerintah belum " 

perrah | membitjarakan suatu. 
rentjans pembelian sendjata da- 
ri Djepang. Djuga kalangan K 
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Siamsjudin Sutan Makmur me- |: 
njatakan, bahwa pemerintah In | 

Menteri Sjamsjudin Sutan Mak j 

    

  

Sementara itu uskup besar 
“Canterbury Dr Geoffrey Fisher, 

Primat GeredjasAnglikan selu- 
ruh Irggeris  (kepalanja ialah 
Tatu Elizabeth sendiri), menga- 

dakan  djamuan makan resmi 
malam Kamis jl. Dan ia mengun 
dang Ratu Hlizabsth,  Ibusuri 
“Elizabeth, dan Puteri Margaret. 
Dalam djamuan ini uskup besar 
'mengadakar pertjakapan prive 
-dengan ketiga tamu agungnja. 

|" Segala kesibukan ini berkisar 
-paca satu masalah, jang men- 
(djadi perhatian seluruh rakjat 
'Inggeris, jaitu ,,hubungan” an- 
'tara Margaret, adik Ratu Eli- 
(zabeth, dengan group captain 
“Peter Townsend. 

Hari Selasa il. Townsend su- 
(cah keenam kalinja  mengun- 
'djungi rumah Margaret (,,Cla- 
'rence House”) selama ia bertju- 
Fti di Inggeris, dari tempat dja- 

“batannja sebagai attache udara, 
Wjaitu Brussel. Bagi rakjat Ing- 
igeris, pertemuan2 ini merupa- 
'kan bukti jang njata bahwa 
Margaret memang ,,aan de 
“gang” dengar Townsend. 

Anglikan melarang perkawinan   menterian LN dan fihak mar- 
kas besar angkatan darat serta, 
»etua seksi pertaninan  parle- 
men Zairal Baharudin tlh mem 
bantah kebenaran berita dari 
Diepang itu. Zainal Baharudit 
menjatakan, bahwa seksi pertas 

pan:n parlemen sama sekali ti 
dak monsetihui pembelian “sen 

  

   tersehat: Mengenai. soal 
1 Sena Bk Kai Aa MUNAS Uma dna AP ag 
pertahanan seksinja senantiasa 

  

selalu diberi tahu oleh pemerin- 
tsh, dan berdasarkan itu maka 
i2 menganggap berita dari Dje- 
pang itu tidak murgkir: benar. 
“Djuga dilihat dari djumlah ba- 
“njaknja 200 djuta dollar jang 

    
   
     
    

   
    
       

   

   

tihanan, maka ia sama 

  

ORTEGA Y GASSET   MENINGGAL 
Jose Ortega y Gasset, 

Salah satu tindakannja 

nja, Pater Felix Garcia. 

Ia terkenal sebagai pengutuk 

,manusia-kelompok penurut”. Ia 

pernah djadi anggota parlemen 

Republik Sepanjol dan memim- 
pin fraksi ,,Pengabhdi Republik”. 

mahaguru 
Filsafah dan Sastra pada uni- 

-versitas Madrid dan pemimpin 

madjalah ,,Revista de Occiden- 

dari 
Sepanjol waktu Djenderalisimo 

Francisco Franco-merebut tam- 

tapi kemudian 

Pernah ia mendjadi 

te”. Mula2 ia mengungsi 

puk kekuasaan, 

ia pulang djuga kesana. 

Diantara tulisan2nja terdapat 
,Meditaciones del @uijote”, ,,El 

,Espana Inverte- 
»El Tema de Nuestre 

,Aurora de Nustre 
ter- 

kenal dan telah diterdjemahkan 

bahasa, 

Espectador”, 

brata”, 
Tiempo”, 

Tiempo”, dan jang paling 

dalam  berbagai-bagai   

Duta besar. Sovjet Uni di Kairo, Daniel Solod, 

Gamal Abdel Nusser. Setelah pertemuan 

maw memberikan sesuatu keterangan 
kundjungannja ke pada Nasser,i, 

,La Rebelion de las Masas”. UP. 

    an 
selesai, 

kepada pers 
    

        

    

        

Mesir Gamal Abdel Nassfr seng te Imabonasia dun 

tg besar Savjet Daniel Mplgd, 1 AN Kosan sehen PARA, 

van Kusstenen Wetersehenpan 

meliputi hampir seluruh angga- 
ran belandja Kementerian per- 

sekali 
tidak memberarkan berita tsb. 

filsuf 

kritikus dan penulis bangsa Se- 
panjol jang terkenal, telah me- 

ninggal dunia dalam usia 73 ta 

hun, pada hari Selasa di Madrid. 

ia menderita penjakit kanker. 

jang 
terachir adalah berdamai kem- 

bali dengn: Geredja (Katholik). 

dan ia mendapat sakramento2 

jang penghabisan! dari teman- 

telah mengada- 
kan pertemuan dengan Perdana Menteri Mesir, Letnan Kolonel 

Solod tidak 
mengenai 

  

Ijuga Townsend sebagai suami 

Ian . menikah diluar Geredja 

Anglikan (geredja negara Ing- 
BEE LAM EA AA z1 aa 

P 

Geredja Anglikan  melararg 
perkawinan kembali djanda (ia- 
ki2 atau perempuan), apabila 
pihak lainnja masih hidup. Dan 
dalam hal Margaret — Town- 
send ini, Peter Townsend adalah 
-seorang jang bertjerai, tapi ia 
ada dipihak jang benar, karena 

- Bagi manusia ,,biasa” ini bu- | 
kan soal. Lain halnja bagi Mar- ' 
|garet, adik ratu Inggeris jang ' 
beragama Anglikan. 

Seperti diketahui, Geredja 

ni, dan uskupbesar Canterbury ' 
idak mampu memberikan penge | 

an atas perkawinan antara | 

ereka. Tapi kini belum lagi di | 

  

Segenap rakjat laggeris berharap tjemas 

KABINET Inggris Selasa jang lalu telah mengadakan sidaifg 
istimewa dibawah pimpinan perdana menteri Sir Anthony Eden. 

Kemudian Eden mengundjungi Ratu Elizabeth II. Hari Kamis 
kemarin kabinet Iinggris bersidang lagi. 

isterinja tidak setia kepadanja 
dan sekarang mendjadi isteri se 
orang wartawan bernama de 
Laszlo. Namun demikian, Ge- 

redja tak akan mudah mengi- 
-djinkan perkawinan Margaret 
-— Townsend. 

Townsend sekarang berusia 

  

MARGARET. 

  
  
PETER TOWNSEND. 

  

Pemungutan suara : 
  

Hasil sementara di Atjeh 
PEMUNGUTAN suara dikabupaten Atjeh Besar jang telah 

Masjumi 25.914, PNI 850, 
PKI 466: P3 RI 444, PSI 422, 
Parkindo 349: Baperki 238, PS 
II 223: Perti 214: Partai Buruh 
159:: IPKI 139,  PlIR-in 134, 
Kumpulan Pemiiih Bulan Bin- 
targ 124: PRN 92, NU 89, Ka- 
tolik 32: Permai 30: PPTI 28: 

Murpa 26: Acoma, PWR (G.38) 
masirg2 18: Angkatan Baru In 
Gonesia 14: Rakjat Simelungun 
ST. Il: Partai Republik 9, 
Akrab 8: SKI, (G. 13), Gerak- 
an Pembela Pantjasila, Permai, 
Irkupins masing2 7, (G. 45) 6,: 
Sibual-buali, Sarbupri masing2 
5, Zega, HKI, T. Sjahrulamani 
masing2 4, (G. 18), Sutan Oloan 
Hutagalung, PWR (G. 50) dan 
PIR-so masing2 3: (G. 43), Rak 
jat Djelata masing2 2 dan Ga- 
jus, (G. 60) masing2 satu suara. 

Dalam pada itu menurut be- 

rita jang diterima dari Atjeh 

Selatan merjatakan, bahwa pe- 

mungutan suara jang telah - di- 

laksanskan disana pada tg. 29 

September adalah di-203 TPS 

dengan djumlah pemilih seba- 

njak 64.838 orang jang telah 

memberikan suaranja. Perintji- 

an penghitungan Suara, sementa 

ra adalah sebagai berikut: 

Perti 33.108: Masjumi 25.223: 

PII 897: Kumpulan Pemilih Bu- 

lan Bintarg 635, PNI 440: PKI 

350: P3RI 2865 HKI 245, PRN 
132: PSI 116, Permai/108, Per- 

ma 64: Partai Buruh, 

do 34: PPTI 29, 

   

  

   
(G. 38) 20: Gerakan Pembela 
Pantjasila 19, Zega 18: Haulian 

Simorangkir dkk 17, Murba 16, 

IPKI 15: PIR-in 14, Akrab 334 

SKI, T, Sjahrulamari, PWR (G. 

50) masing2 12, Rakjat Sime- 

lurgun ST, Sarbupri masing2 11 

guara dan selebihnja mendapat 

suara dibawah angka 10. 

Dapat diberitakan, bahwa di 

Atjeh Besar pemungutan suara 

jang belum diselenggarakan 

adalah di-42 TPS lagi. Menurut 

rentjana akan dilangsungkan 

nanti pada tg. 25 Oktober jad. 
Pada tanggal 13 Oktober jang 
falu dikabupaten tersebut telah 
dilakukan pemungutan Sugra Su 

sulan untuk anggota Angkatan   

diselenggarakan pada tanggal 29 September 

Pemilih2 jang telah turut memberikan suaranja berdjumlah se- 

banjak 81.983 orang. Perintjian penghitungan suara sementara 

jang diperdapat ,,Antara” “dari kalangan PP Kabupaten Atjeh 

Besar sendiri adalah sebagai berikut : 

  
  

adalah di 17 TPS. 

29 September jarg lalu bertu- 
gas mendjaga keamanan sambil 
disertakan pula dergan 2 TPS 
dikota Kutaradja, jaitu di-TPS2 
rumah pendjara dan rumah sa- 
kit umum. Dengin demikian jg. 
mas urggal lagi adalah se- 
djumlan 40 TPS tagi jang be- 
lum dilakukan pemungutan su- 
ara. Sedargkan di Atjeh Sela- 
tan pemungutan suara jang be- 
lum diselenggarakar: adalah di 

seluruh kawedanan Singkel. 

Di 6 Ketjamatan di 
Tapanuli Utara Par- 

kindo leading. 

Panitia Pemilihan ' Sumatera 

Utara telah mergumurikan la- 

gi hasil2 resmi sementara dari 

beberapa ketjamatan di Tapa- 
nuli Utara dar  ketjamatan 

Sunggal dikabupaten Deli-Ser- 

dang. 

Jaitu ketjamatan Balige: 

Djumlah pemilih jang terdaf- 

tar ialah 13.152, jang sjah mem 

berikan suara 10.167. Diartara- 

nja Parkindo memperoleh 17.567 

suara, PKI 661, PNI 431, Mas- 

jumi 321, Katolik 319, Pante- 

kosta 202, PSI 67 dan NU 17. 

Kstjamatan Nainggolan: 

Djumlah pemilih jang terdaf- 

tar 8.453 dan jang sjah membe 

rikan suararia 17.075. Diantara- 

nja Parkindi 3.119, Katholik 

1322,  Pantekesta 1.003, PNI 

Sutan € “1382 PKI 129, NU 80, Masjumi 

Hutagalung 25, NU WR. 13, PSI 9 dan PSII 7. 

Ketjamatan Lumbandjulu: 

Djumlah pemilih jang terdaf- 

tar 11.354. Jang sjah memberi- 

kan suaranja 9.562. Parkindo 5. 
540,” PNI 1.205, Katholik 674, 

Masjurai 210, PKI 198, PSI 142, 

NU 21 dan PSII 6. 

Ketjamatan ' Harianboho : 
Djumlah pemilih jang terdaf- 

tar 8.188 dan jang sjah membe 
“rikon suaranja 7.101. Parkindo 
3.593, Katholik 985, PKI 547, 
Masjumi 292. PNI 226, PSSI 23, 

NU 8 dan PSI 8. 
Ketjamatan Muara: 
Djumlah pemilih jang terdaf- 

tar 8.787, din jang sjah membe 

Perang dan polisi jang pada tg. rikan suaranja ialah 7.751, Par 

    

  

| 41 tahun: Margaret 25, dan me- 
nurut hukum keradjaan Ingge- 

ris, ia sudah berhak memilih su- 
ami tanpa minta idjin dulu ke- 

| pada kakaknja, Ratu Elizabeth. 
Seperti diketahui, Townsend se- 

mengurus segala sesuatunja me- 

ngenai fakultas Hukum dan Fal 

safah Muhammadijah di Padang 

Pandjang. 5 

Menurut rentjana fakultas itu 

akan diresmikan tanggal 18 

Nopember 1955 jang akan das 

tang, — Ant,   'bagai penerbang angkatan uda- 
ra Inggeris ikut berperang. Wak | 

tu ia pada satu hari menembak | 
djatuh 3 pesawat terbang Djer- | 
man diatas Inggeris, Margaret | 
masih anak ketjil jang main2 | 
dengan boneka. Sementara itu | 

| 
masih dinantikan perkembang- 
an2 selandjutnja. — UP. 

| menterian 

& 
DOKTORAL LENGKAP 
Pegawai2 tugas-beladjar ke- 

D. N.  Soemendar 

S., Prodjosoetiknjo,. dan  Ju- 
wono Asparin, telah lulus me- 

nempuh udjian Doktoral leng- 

kap, djurusan pemerintahan, 

pada Universitas Negeri Gadjah 
Mada di Jogjakarta. 

  

PRESIDEN RRT Mao Tse 

minggu lamanja mengundjungi 

Djepang lainnja. 5   
  

Lebih 74.000 pemuda 
Djepang mendaftarkan 

diri utk. Angkatan 
Perang 

Karena tekanan? eko- 

omi. 
Kampanje ke-2 untuk mene- 

rima rekrut2 bagi angkatan da- 

rat, laut dan udara Djepang 

untuk tahun padjak ini, terhi- 
tung sampai tgl. 12 Oktober j.l. 

sudah berdjumlah 74.109 orang, 
sedangkan menurut djatahnja 

orang. Demikianlah pengumu- 
man ,dewan pertahanan”  Dje- 
pang Selasa j.l. 

Bertalian dengan kesulitan2 

dilapangan pentjaharian, suatu 

hal jang dirasakan oleh kala- 

ngan2 jang luas di Djepang, 
masuk angkatan perang merupa- 

kan suatu langkah jang makin 

lama makin populer di Djepang 

"dalami tahun2 belakangan ini. 

Barisan Pembela Ta- 

nah air. 

Seterusnja diumumkan  bah- 

wa dimasa darurat, Djepang 

akan membentuk Barisan Pem- 

belia Tanah air, jang . bertugas 

melawan agresi langsung atau 

tidak langsung dari luar. Bari- 

san ini tidak akan dipakai untuk 

memelihara perdamaian dan ke- 

tertiban didalam negeri: Anggo- 
ta2nja akan dilatih selama k.l. 

20. hari tia»2 tahun, dipangka- 

lan2 pertahanan di,,ken” (kabu- 

paten) tempat tinggal mereka. 

Latihan akan dimulai tahun pa- 
djak j.aid. — (Eyodo). 

HARGA KERTAS KORAN 
CANADA NAIK 

Para. produsen kertas di Ca- 

nada mengemukakan bahwa me- 

reka mungkin akan “ megikuti 
djedjak ,,Sant Lawrence Paper 
Corporation”, salah satu peng- 

  

  
| 

  
  

hasil kertas jang besar di Cana- 
da, dan akan menaikkan harga 
kertas koran. 

Peray M. Fox, presiden ,,/St. 

Lawrence Paper Corp”, mengu- 
mumkan sebelum itu, bahwa 

mulai tanggal 1 Nopember j.a.d. 

akan menaikkan harga kertas 
koran jang dihasilkannja, de- 

ngan $5.— per ton untuk me- 
nutup ,,meningkatnja biaja per- 

buruhan dan perluasan perusa- 
haan”'. 

Bagi konsumen? di Amerika 

Serikat, hal ini berarti naiknja 

harga kertas koran dari $ 127 

mendjadi $ 131 per ton. 

Kenaikan harga :kertas ,,St. 

Lawrence” ini datangnja djus- 

tru pada saat para penerbit su- 

rat kabar merasakan kekura- 
ngan kertas koran, akibat dari- 
pada sangat bertambah . besar- 
nja djumlah pemakaian. — UP. 

  

kindo 507A. Katholik 654, PNI 
289 PKI 106, PSI 11, Masjumi 

4, PSII 4 dan NU 1. 

Ketjamatan Mogang : 
Diumlah pemilih jeng. terdaf 

tar dan jang memberikan suara 
nia tidak diberitahukan.  Par- 
kindo 2.267, Katholik 1.688, PKI 
5173, PNI 437, PSII 14, Masju- 
mi:13, PSI 10 dan NU 1. 

Ketjamatan Sunggal  (Deli- 
Serdang): 

Djumlah pemilih jang terdaf- 
tar 19.195 dan jang sjah membe 
rikam suaranja 18.405. PNI 5. 
502. PKI 4.893, Masjumi 4.650, 
PSI 1773, NU 315, Parkindo 300. 

.hanja-..gkam- diterima... 12.500. |. 

  

  

Mao sanggup ke Djepang 
dan AS 

Djika diandang 

Tung telah menjatakan kesang- 

gupan untuk mengundjungi Djepang, apabila ia diundang. Demi- 

kian kata 4 orang.anggota parlemen Djepang dari Partai Demo- 

krat, jang Selasa jang lalu telah tiba di Hongkong sesudah 3 

RRT bersama-sama 20 orang 
- 

Sementara itu menurut ,,Reu- 
ter” dari. Hongkong, salah se- 
orang arggauta parlemen . jang 

ikut dalam rombongan tadi me- 
merangkan, bahwa Mao Tse- 
Tung telah merjatakan kesang- 
gubannja urtuk  mengundjungi 
Amerika Serikat, apabila peme- 
rintah Amerika Serikat mengun 

dangnja. 

Keempat Demokrat tadi me- 
nurut ,,Kyodo” mengatakan bah 
wa mereka telah mengadakan 
pembitjaraari dengan Mao Tse 
Tung selama 3 djam pada tel. 
15 Oktober jl., dalam mana Mao 
menjatakan keinginannja urtuk 
mengundjungi Djepang apabila 

Giusidang. ..Sambil..berkelakar, 
Mao mengatakar, bahwa ia ti- 
dak bermaksud melakukah pro- 
paganda. Komunis atau: meng: - 
hasut-hasut kerusuhan apabila 
ia mengundjungi Djepang.. 

Seterusnja, djiga Mao Tse 
Tung mengatakan — seperti pe 
mimpin2 RRT lain2nja — bah- 
wa. RRT ingin menormalkan hu- 

bungannja dengan Djepang se- 
lekas mungkin. — (Kyodo). 

  

BAO DAF AKAN DPETJAT 
PM. Vietnam. Selatan, Ngo 

Dinh Diem telah mergeluarkan 

pernjataan sebagai balasan atas 
pengumuman kepala negara 
Bao Dai dimana PM Diem. di- 
petjat dari djabatannja. Dim. 
pengumumari jarg dikeluarkan 
Gari tempat kediamannja di Pa- 
ris Bao Dai menjatakan, bahwa 
Ngo Dinh. Diem, telah mereng- 
gangkan  hubungan2 Vietnam 
Selatan dan Vietnam Utara dan 
tindakannja adalah tidak demo 
kratis lagi. 

Setelah kemarin diadikarn si- 
dang kabinet Diem menjatakan. 
bahwa pengumuman ' Bao Dai 
itu dikeluarkan karena di Viet- 
nam tidak lama lagi akan diada 
kan pemurgutan suara untuk 
memetjat Bao Dai seb'gai ke: 
pala negara. D'hambahkannja 
bahwa Bao Dai telah mengor. 
bankan, kepentingan? negara 
dan harja mengingat kepenti- 
ngan2nja sendiri. . Pemerintah 
dat rakjat Vietnam telah bulat 
untuk memutuskan. hupungan2- 
nja dengan Bao Dai, BBC. 

  

Harga emas 
Jogja 20-10-1955, 
22 krt, emas no. 1 djual Rp. 53,—. 

: bal bia 
22 krt. pasar djual ,, 52.509 

: MEN PEN aan 

Semarang 20-10-1955. 
24 krt. Ojuat Dae 

beli 56.75 
22 krt. djual 54. 

We nga La 

Djakarta 20-10-1955. 
24 krt. Ojnat 4 a90 

beli, 56.50 
Surabaja 20-10-1955. Ka 

24 krt. djual “bro 
he ab 

Keadaan pasar ramai. 

TOKO HarSine zoya, 
    

| 

  

at ts Ketika baru? ini disuatu 
asrama mahasiswa di Jogja di- 
adakan perlombaan makan pi- 
sang kemenangan ' gilang-gemi- 
lang telah digondol oleh seorang 
jang dengan tiada menimbulkan 
akibat apa? pada dirinja' dapat 
menghabiskan 50 bidji pisang 
radja jang sedang besarnja, 

 



      

Timbul persoalan: 2 " 
-— Apakah kebanggaan KR. 

itu pada tempatnja ? 

— Mungkinkah. harapannja 
itu akan terkabul ?, 
Berhubung .dengan itu saja 

akan mentjoba mengeluarkan 
suatu pendapat jang dapat di-. 
pandang sebagai suatu. reactie 
terhadap keputusan. dilan | 
Negeri dan tadjuk rentjana K.R. 
Memang, vaste jurisprudentie 

lazim dianggap sebagai. suatu. 
sumber hukum. Tetapi isatu ke- | 
putusan suatu Pengadilan tidak. 
merupakan suatu vaste juris- 
prudentie, kalau keputusan. itu 
hanja sekali diambil dan kemu- 
dian tidak diikuti oleh keputusan 
lainnja. , 

Apa sebab suatu vonnis Sering 
diikuti (dipakai sebagai antjer2) 
oleh vonnis2 jang kemudian? 
Karena vonnis itu (jang perta- 
ma) mengandung kebenaran, Ai 

anggap sesuai dengan tudjuan 
hukum dan mempunjai dasar2 
keputusan jang semestinja. 
Hukum pidana dimana sadja 

a.l mempunjai tudjuan preven- 

tief, tetapi djuga dimana sadja 

dan bilamana sadja hukum pi- 
dana mentjari dasar keadilan. 

Djustru karena didalam pera- 
dilan pidana kedua pengertian 
(preventief dan rechtyaardig- 
heid) merupakan bahan pertim- 
bangan jang essentieel, dan su- 
lit, tidak djarang berakibat per 
bedaan pendapat dan perbedaan | 
keputusan. Untuk menghadapi 
kemungkinan inilah al. diada- 

kan systeem Tni banding 

(appel). 
Djadi suatu vonnis jang ti- 

dak memenuhi kedua unsur: se- 

suai dengan tudjuan dan keadil- 
an, tidak mungkin . diperguna- 
kan sebagai antjer2 dim vonnis2 
jang akan menjusul untuk kemu 
Gian mendjadi vaste jurispruden- 
tie. 

Apakah keputusan Pengadilan 

Negeri Wonosari atas diri sdr. 

Sumantri memenuhi kedua “un- 
sur seperti tersebut diatas? 

Saja akan mentjoba mengemu 
kakan suatu constructie, se- 
bagai seorang jang tidak dari 
dekat mengikuti proces perkara 
itu, dan sebagai seorang maha- 
siswa jang pantas mempunjai 
perhatian terhadap soal2 karena 
studienja. 

I. BADAN JG MENGADILI. 
Bukan maksud saja akan 

menggugat competentie Penga- 

dilan Negeri sebagai hakim se- 
hari2 (dagelijkse rechter), jang 
mengadili segala matjam perka- 
xa termasuk pelanggaran pemi- 
lihan umum. Ini adalah soal hu- 

kum positief. Tetapi perlu kira- 
nja dikemgkakan adanja soal jg 
sampai sekarang mendjadi ba- 

han discussie dan bahan pertim- 
bangan praktis, jaitu soal speci- 
alisatie dalam dunia pengadilan. 
Disamping badan pengadilan jg - 
telah ada di Indonesia, dikemu- 
kakan baik — buruknja adanja - 
pengadilan administratief  (ad- 

ministratieve rechtspraak) dan 

pengadilan lainnja. Dari persoal- 
an ini dapat kita ambil kesim- 
pulan, adanja kebaikan dan ke- 
burukan bilamana segala 'ma- 
tjam perkara jang masuk penje 
lesaiannja diborong oleh.satu 

matjam badan pengadilan. Ber- 
arti: kita harus reserveren  ke- 
mungkinan adanja suatu Pena 
tjangan. 

Ini ada sangkutnja dengan per 
soalan sdr. Sumantri. Karena da 

pat dikemukakan: apakah pe- 
langgaran sdr. Sumantri ini ada 
lah sebagai warga negara atau 

| sebagai pendjabat Negeri (petu- 
gasy22 

Pelanggaran sebagai warga 
negara, dia sendiri jang harus 
bertangung djawab. Ini adalah 
zijn persoonlijke fout (faute per 
sonelle). Tetapi 'kiranja ' pelang- 
garan itu ada hubungannja de- 
ngan pelaksanaan tugas (faute 
de service), maka negara jang 
harus ikut bertanggung djawab. 

Dan bilamana keduanja itu ada 
maka pertanggungan djawab se 

bagai warga negara berkurang. 

Pelanggaran dalam disciplinaire 
verantwoordelijkheid dapat pula : 
didjatuhi disciplinaire Straf. Si- 
apa jang harus mendjatuhkan 
hukuman itu? Ingat: kita harus 
reserveren kemungkinan adanja 
'kepintjangan sebagai akibat ber 
lakunja systeem pengadilan di ! 
negeri kita jang tidak belum 
mendjalankan specialisatie jang : 
djauh. Djadi bukan karena kesa- 
lahan hakimnja. 

II. HAL? JANG MERINGAN- 
KAN (verlichtende omstandig- 

helen) 

|. Merlepas dari pada apa jang 

| dipergunakan sebagai dasar ke- 
putusan Peng, Negeri Wonosari 

| (karena tidak ada pada saja), 

maka ada hal2 jang meringan- 

kan bagi sdr. Sumantri, seperti: 

sebagian djuga diakui oleh Pe- 

ngadilan Negeri. 

3 BNN Umum pertama 

AA ian Umum. sematjam | 
ini baru diadakan pertama kali. 

Penjusun undang2 . Pem.Umum 
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akibat dp Proklamasi 

kita, Gimana pemuda2 kita sam- 

| donesia merasa: 

| dari algemene implus ini. 

'bouw School di Bogor 

|dikalangan Amkri 

sangat teliti, apakah sdr.   an engan dan bm 

: 
    

Perkara Sunat Wonosari 

HARIAN K.R. tanggal 18-10-1955 mengumumkan kn pan 
Pengadilan Negeri Wonosari (Jogja) terhadap diri Sdr. $ 

tri jang «Ona hukuman 2 Learn 8 bulan dengan ditjabut 
Suman- 

2 tahun. Dalam K. R. Aa Han    
kui adanja 'bermatjam2 kesu- 
karan jang akan terdjadi, jang 
sebagian. tidak dapat dihindar- 

kan karena structuur masja- 
|rakat. Structuur masjarakat ki- 

ta ini sebagian adalah sebagai 
Negara 

pai sekarang wmempunjai pera- 

nan jang tidak ketjil, brani me- : 

ngadakan correctie dalam ber- 

matjam2 lapangan. Pemuda In- 
brani mempro- 

klamirkan, brani mengisi: brani 
angan Nat spa brani membangun. 
Sdr. Sumantri tidak akan luput 

be 

geest des tijds tidak dapat di- 
abaikan. 

b. RIWAJAT HIDUP SUu- 
| MANTRI. 

Dia adalah seorang pemuda jg 
tjerdas. Dapat menamatkan 
Mulo dan Alg. Middelb. Land- 

dengan 
mudah dan dengan hasil jang 

baik. Dalam umurnja jang ma- 
sih muda ia diangkat sebagai 

pegawai negeri Djawatan Per: 

tanian.dan kemuiian ditempat- 

kan di Wonosari, suatu tempat 
pegunungan jang tidak menarik 

bagi seorang pemuda. Tetapi ka 

1ena keinsjafannja, tahu bahwa 

fungsinja adalah -sebazai pa- 

mong tani haruslah bersama2 
dengan rakjat desa. Dalam tu- 
gasnja dia selamanja djudjur, ti- 
dak banjak hitjara tapi kerdja 
berat." Kedjuijuran ini diakui 
oleh Peng. Negeri dan dapat 

pula dibuktikan dengan besar- 

nja pengaruh dikalangan daerah 

nja. Dia tampil sebagai seorang 
tialon dalam pemilihan umum 

iang mendapat beribu2 suara, se 

mata2 sebagai perseorangan (bu 
kan karena partai). Mendirikan 
perguruan di Wonosari disam- 

»rg dinasnja. Seorang pelopor 
(Angkatan 

Muda Katholik Rep. Indonesia). 

promotor waktu mendirikan S. 

M.A. — Santo Thomas jg sudah 
banjak hasilnja. Dia adalah se- 

orang bapak kaum tani didaerah 
nja, bukan karena usianja atau 

berasal dari situ, melainkan ka 
rena djasanja. 

Semuanja.....ini ...perlu. untuk 
mempertimbangkan maksudnja 
jang ,,diahat” (opzet) dalam pe- 
langgarannja. 

ec. Alasan jang dikemukakan. 
Alasan jang “dikemukakan 

oleh sdr. Sumantri dalam pelang 
garan ini jang penting bagi sa- 

ja adalah jang dikatakan ,,un- 
tuk mengontrol kewadjiban pa- 

ra petugas”, sehingga jg diusa- 
hakan beriaku hanjalah satu su- 
ara. sedangkan jang lain ditjo- 

'hlosnja di 4 tempat sehingga ti- 
dak mungkin berlaku. 

Kalau ini betul. maka perbu- 
-atannja itu dimaksud sebagai 
suatu BELEID sebagai petugas. 

| Pikiran - untuk mengontrol” 

timbul sebagai heroisme jg ada 
pada pemuda Indonesia umumn- 
nja. Di Wonosari dialah'ikut ber 

tanggung djawab. 

Kalau itu betul, maka pelang 
garannja itu termasuk dienst- 

fout (faute de service), paling 
sedikit mengurangi persoonlijke 

foutnja (faute persoonelle), se- 
bagai akibat kurangnja berpikir 

setjara djauh, seperti jang di- 
katakan. 

Soalnja: dapatkah keterangan 
nja itu dibuktikan? ' Mentjari 
gambar jang ditjoblosnja tidak 
mungkin, karena ini bertentang- 
an dengan sifat rahasia Pemi- 
lihan Umum. Tetapi ini tidak 
berarti bahwa pembelaannja itu 
tiiak mungkin dibuktikan, kare- 

na masih ada djalan lain untuk 

pembuktian, jaitu beslissende 
eed (sumpah jang menentukan). 
Apa lagi kalau dia beragama. 

4.. Sebagai perbandingan. 

Kalau. perkara Jungschlager 

dan Schmidt jang menurut pu- 
blic opinion orang2 Indonesia di- 
pandang sebagai perkara kedja- 
hatan kebangsaan. diselidiki dan 
Giadili menurut procedure jang 

Su- 
mantri sebagai putera Indonesia 
asli tidak berhak atas perlakuan 
jang sama atau lebih. dengan 
menindjau soalnja dari segala 
segi ?? Atau tidak begitu pen- 
ting karena. dari pegunungan 
Wonosari? dan bukan termasuk 
pemimpin besar? 

Lagi: pemain sepakbola jang 
calung, Ramang, ternjata mene- 
rima uang suap dihukum 13 th. 
Keeper Mahri jang ternjata dju- 
ga ,,menerima” uang suap, te- 
tapi kemudian diserahkan kepa- 
da pengurus perkumpulannja se 
bagai tanda bukti Bahwa dia ti- 
dak mau disuap, bebas sama se- 
kali dari hukuman. Sekarang, 
umpamanja perbuatan Mahri itu 
diketahui oleh pengurus sebelum 
Mahri melaporkan diri, kemudi- 
an didjatuhi hukuman 13 th. 
Dapatkah keputusan ini dipan- 
dang adil, 
Mahri itu an sich sama sutjinja ? 
(bukan untuk disuap). 
Silahkan pembatja mendjawab 

sendiri. 

ur. (ARTI KEPUTUSAN HU- 
KUMAN,   

Hukuman pendjara 3 bulan 
plus hukuman tambahan, ini 
adalah sangat berat bagi seo- 
rang jang merasa tidak mempu- 

njai maksud djahat. Merupakan 

Suatu tjatjad jang djuga menu- 

runkan prestigenja. Mungkin 
menimbulkap keketjewaan atau 
putus asa jang menggagalkan 
tjita2 hidupnja. Mungkin pula 
menjebahbkan seorang jang baik- 
baik berbalik mendjadi seorang 

pendjahat. Ini terang bukan mak 
sudnja hukum pidana disamping 

tudjuan preventief untuk umum 
dan tudjuan lainnja. 

Keputusan Peng. Negeri Wo- 

nosari ini menurut setahu saja 
adalah keputusan jang pertama 
Galam perkara p.u. Kalau kemu- 

dian ada perkara2 sematjam jg 
menjusul, maka Wonosari akan 
merupakan pelita, patokan atau 

antjer2 Jalam pengambilan ke- 

putusan, Akan sangat disajang- 
kan kalau patokan atau antjer2 
itu terbukti tidak pada tempat- 
nja jang betul, sehingga menim 
bulkan djalan jang sesat. 
Hukuman jang berat memang 

lebih menakutkan umum, mem- 
punjai gaja preventief jang lebih 
Tetapi usaha preventief jg ha- 

nja dengan menakutkan jang di 

besar2-kan, berarti menudju ke 

suatu machtstaat. 

Turunnja 'prestige, bagi sdr, 

Sumantri akan merupakan suatu 

penghalang didaerahnja dalam 
melaksanakan  tugasnja selan- 

djutnja sebagai kepala Djawa- 

(tan Pertanian disamping kebe- 
ratan? jang” lain. Ataukah dia 
akan dipindah ? 

IV. Kesimpulan. 

1. Dalam perkaranja, Sdr. Su- 
mantri berbuat salah. Ini 
saja akui. Tetapi dalam kesa 
lahannja itu, bertjampur pu- 

la kesalahan sebagai diensi- 
fout jang dapat mengurangi 

t.  djawabnja - (hukuman) 
disamping  adanja faktor 

faktor objectief jang meri- 
ngankan. 

Hukuman pendjara 3 bulan 

-- hukuman tambahan saja 

pandang sangat berat dan 
tidak setimpal. 

Menurut pendapat saja, hu- 
kuman sudah - tjukup berat 
kalau berupa: pentjabutan 
hak memilih dan hukuman 
djanggelan  (voorwardelijk) 
pendjara 3 bulan selama 2 
tahun. - 

Kalau K.R. mengutjap sju- 

kur terhadap keputusan-hu- 

kuman jang telah didjatuh- 

kan, maka saja akan mengu- 

tjap lebih banjak sjukur se- 

andainja ' hukuman itu se- 

suai dengan peniapat saja. 

Kalau K.R. mengharapkan 

vonnis itu sebagai permulaan 
jurisprudentie, maka saja 
berpendapat: demi jurispru- 
Gentie jang baik, baiklah von 
Dis itu lebih dahulu menga- 
lami pertimbangan jang sung 
uh matang. 
Tidak dapat disangkal per- 
kara Sdr. Sumantri ini ' me- 
rupakan suatu correctie (con 
trole) didalam soal p.u. jang 
akan datang, baik bagi para 
petugas maupun para pemi- 
lih untuk bertindak Sungguh- 
sungguh, karena barangkali 
Sdr Sumantri jakin bahwa 
ketjurangan banjak sekali 
sudah/akan terdjadi. 
Kalau dengan keputusan itu 
Sdr. Sumantri merasa ter- 
tjapai tudjuannja (untuk 
mengontrol) dengan mengor- 
bankan dirinja (masuk pen- 
djara) untuk kesehatan per- 
kembangan demokrasi (me- 
lalui p.u. jang baik), maka 
kepadanja saja sampaikan 
saluut. 
Sebagai penutup: biar bagai- 
mana, untuk keputusan Peng, 
Negeri Wonosari (Jogja) itu 
sebaiknja dimintakan naik 
banding (appel). 

A. SUTIJOSO 
Margokridanggo 12- Jogja. 

NOOT RED. 
Dengan gembira kami muat- 

Kan tulisan sdr. A. Sutijoso, ma- 
hasiswa hukum UNGM, jang me 
rupakan reaksi terhadap tadjuk 
rentjana ,,Bagus, dan terus- 
kan!” (K.R. 18 September 1. 

Pada dasarnja perbedaan pen- 
dapat tidak ada. Namun sdr. S. 
memperhitungkan pelbagai ma- 
tjam factor sosial jang dapat di 
kemukakan Sebagai ,,verzachten 
de omstandigheden”, Pula ia me 
ngingini dimintakan naik ban- 
ding. 
Mengenai usaha preventief 

penglihatan memang berbeda. 
Sdr. S, kewatir timbul »machts- 
staat”, apabila usaha itu didja- 
lankan dengan menakut- -nakut- 
kan jang dibesar-besarkan, se- 
dang tadjuk rentjana K.R. (chu- 
sus mengenai pemilihan umum) 
berpendapat: djustru pemilihan 
umum jang pertama kali harus 
didjalankan seteliti - telitinja, 
agar untuk selandjutnja timbul 
kesungguhan jang dalam. 

  

KA JOGJA — BANDUNG 
NORMAL LAGI 

Seperti telah kita wartakan 

karena bandjir mulai 16-10-1955 
djalan KA antara KM 356 4 956 

sjd KM 357 H- 050 atau diantara 

halte2 Gandrungmangun dan Ka 
wunganten dari trajek KA Kro- 

ja — Bandung telah terganggu 

hingga djalan kereta api 
rusan Bandung harus 

Tjirebon- — Tjikampek. 

Kini dapat dikabarkan bahwa 
menurut keterangan dari pihak 
Djawatan Kereta Api  Jogja- 

kedju 

melalui 

meskipun maksud | karta gangguan djalan KA ter- 
sebut telah dapat disingkirkan 
hingga perdjalanan bisa berlang 
sung lagi seperti sediakala 
tanpa melalui Tjirebon. 
Dengan demikian gangguan 

KA tersebut telah bisa dibetul- 
kan dalam waktu kira2 5 hari. 

  

tahun jang ke-III 

|akan ditempatkan 
|berbakat untuk beternak ajam   

  

KEDAULAT AN RAKJAI 

Wilaiah DJATENG 

  

Madiun 

TJERAMAH TTG BCG 
Baru? ini bertempat di Balai 

Kotabesar Madiun oleh Dokter 

Soemitro, dokter Karesidenan 

Madiun telah diadakan tje- 

ramah sekitar penjuntikan B. 

C.G. untuk daerah Karesidenan 

Madiun. 
Didjelaskan, bagaimana  pen- 

tingnja penjuntikan B.C.G. un- 

tuk mengurangi korban? penja-. 
kt T.B.C..— Kor, 

HARI ULANG TAHUN KE 
“1 BAJANGKARI 

Tjab. Kotabesar Madiun. 

Untk memperingati hari ulang 
Bajangkari 

Tjab. Kotabesar Madiun pada 
tel. 19-10-1955 oleh organisasi 
tersebut diadakan  setjara se- 

'derhana. Peringatan diadakan 

bertempat di asrama Mobrig Djl. 
Kediri Madiun. 

Atjara ialah merupakan pel- 
bagai hiburan jang dilakukan 

oleh anak2, diantaranja njanji- 
a2 dan kinder carnaval. Disam- 
ping itu diadakan djuga pamer- 
an pekerdjaan tangan, jalah pen- 

djahitan dan masak2an. — Kor. 

PENGHORMATAN DJE- 
MAAH HADJI DI 

MADIUN 
Pada hari Kemis jbl. bertem- 

pat dikantor P.H.I. Kab. Madiun | 

telah diadakan pertemuan untuk 

menghormat para djemaah ha- 

dji jang telah kembali di Ma- 

diun. “Pertemuan  diantaranja 

dikundjungi “oleh Koordinator 

Kantor Urusan Agama di Ma- 
diun dan Kep. Kantor Urusan 

Agama Kab. Madiun. Dalam per- 
temuan itu didjelaskan  djuga 

sekitar perdjalanan para djema- 

ah hadji. 
Untuk tahun 1955 telah be- 

rangkat 23 orang diantara 2 

orang wanita. Dari sedjumlah 

itu seorang telah meninggal du- 

nia pada perdjalanan kembali ke 

Indonesia. 

PERGELARAN SENI MU- 
SIK SAMBUT BINTANG- 
BINTANG RADIO 

Guna menjambut pemberian 
piala2 dari RRI Pusat kepada 
Bintang2 Radio dari Solo jang 

memperoleh kemenangan dalam 
perlombaan pada peringatan 

Dasa Warsa RRI di Djakarta, 

oleh Radio Orkes Surakarta 

akan diadakan pergelaran Seni 

Musik, bertempat di Sriwedari 

pada tgl. 3 Nopember jad. 
Sebagai diketahui  Bintang2 

Radio itu adalah Hadi Djokosu- 
warno (suami biduan Suprapti), 

Samsidi dan Marjati, masing2 

telah memperoleh kedjuaraan ke' 

II untuk lagu2 hiburan, djuara 
ke-III untuk lagu2 kerontjong 
dan Bintang Harapan untuk la- 
gu-lagu hiburan, ' 

Pergelaran Seni Musik tsb. 
akan di-ikuti pula oleh penja- 
nji2 prija maupun wanita jang 

telah mendapat kedjuaraan per 

tama, kedua dan ketiga dalam 
, perlombaan seleksi jang diada- 
kan oleh RRI Solo, untuk me- 
reka itu akan disamijaikan pula 

hadiah2 dari pelbagai perusaha- 
|an2 dan peminat perseorangan. 

Selain itu akan disampaikan 
djuga hadiah2 untuk djuara2 
Festival Sandiwara Radio Tri- 

tunggal dan djuara perlombaan 

|Deklamasi Sadjak jang diada- 

| kan oleh RRI Solo dalam rang- 
|ka peringatan Hari Radio ke-10 

| jang lalu — (Kor) 

| BERITA KOPERASI AKAN 
DITERBITKAN 

Pusat Konperasi Pegawai Ne 

geri daerah Jogjakarta bermak 

sud akan menerbitkan madja- 

lah jang diperuntukkan bagi 

angganta2nja, sedangkan isinja 

selain berisi karangan2 Tentang 
kooperasi, djuga usul2 dan pen 
dapat2 para anggauta tentang 

organisasi PKPN. 

Dengan adanja penerbitan ini 

dimaksudkan untuk  menane- 

rat hubungan antara PKPN 

| dan anggauta2nja. 

Senerti diketahui, anggauta 
PKPN meliputi 1.500 orang jg 
tergantung dalam 82 badan ko 

perasi pegawai negeri primair. 

  
  

  
  

Balai Pengobatan & RS Perto- 
longan Magelang sedang 

sibuk rentjanzkan 
(Oleh: Wartawan...K.R.” sendiri). 

DARI sedjumlah 23 tempat Balai2 Pengobatan dikabupaten 

Magelang, baru di Setjang bangunan balai tersebut milik Peme- 

rintah daerah, sedang jang lain? masih menjewa, sehingga fihak 

Pemerintah kabupaten Magelang memandang perlu, sedapat?nja 

membangun gedung? Balai Pengobatan tersebut. Disamping itu, 
Pe tempat 2 apa Rumah? sakit pertolongan. 

Tana fire aari H asa 

Dato Kepelah Htesas, Pe- Stjana Debaka erat serta pem 
merintah kab.Magelang membu- 
tuhkan beaja sebesar Rp.2.460. 
000,—. Djika uang tersebut ia- 
pat diterima dari Pemerintah 

Pusat maka akan.dipergunakan 

Luntuk melaksanakan rentjana 

pendirian Rumah2 sakit perto- 

longan di Salaman, Kaliangkirk 

dan Grabag, masing2' dengan be 
aja sebesar Rp.269.0900.—, Rp. 

280.000.— dan Rp.279.000.—, se- 
dang lain?nja untuk pendirian 
gedung2 Balai Pengobatan di 
Ngluar, Pakis, Mungkid, Ka- 

“djoran, Windusari, Semen, Mer- 
tojudan, Tempuran, Tjandimul- 
jo dan Bandongan masing2 dgn. 

beaja sebesar Rp.103.000.—, di 
Tegalredjo, Dukun, Borobudur, 

Srumbung dan Sawangan ma- 
sing2 dengan beaja Rp.100.000.- 

serta di Ngablak dengan beaja 
Rp. 102.000.—. 

DPjalan? perlu menda- 
pat perbaikan. 

Mengingat perkembangan Jan 

kemadjuan dilapangan ekonomie 

sedang daerah Magelang terma- 

suk daerah hudjan, Pemerintah 

setempat memandang perlu un- 

tuk adakan perbaikan? berat ter 
hadap djalan2, djembatan dan 

suling2 serta pembangunan djem 
batan ian suling2 baru. 
Untuk perbaikan berat djalan- 

djalan seperti mengasphal dil., 

Pemerintah memperlukan beaja 
Rp.1.032.000.—, untuk perbaikan 

berat djembatan dan suling di- 
perlukan Rp. 389.500.— sedang 

pembikinan baru djembatan2 

dan suling sedjumlah Rp.524.500. 

Disamping itu, dibutuhkan pu- 

la beaja Rp.224.000.— untuk ren 

1x KUTAKRADJA : Muhamma 
dijah tjabang Kutaradja telah 
mulai membuka kebun kopi di 

Saree (pegunungan Seulawah) 

seluas 6 ha. Demikian pula di 
tempat itu semendjak tahun 
1952 telah didirikan sebuah asra 
ma, sebuah mesdjid dan sebuah 
rumah Sekolah jang pada taraf 
pertama hingga dewasa ini ke- 
pada murid2nja diberikan pe- 
ladjaran|pendidikan madrasah. 

Selandjutnja pengurus Mu- 

hammadijah tjabang Atjeh Be- 
sar telah membeli 2 persil kebun 

kelapa. dan'sebuah rumah milik 
bangsa 'di Lhoknga dengan 
harga Rp. 30.000-—. Untuk ke- 
perluan pembelian itu telah di- 

terima djuga bantuan dari gu- 
bernur Sumatera Utara seba- 
njak Rp. 20.000.— 

Selain itu telah direntjanakan 

djuga, bahwa di Lhoknga itu 

anak2 jang 

   

serta ternak ketjil lainnja. Kini 

bikinan gedung baru untuk ke- 
hewanan. 

Tempat? jang 

dapat perbaikan. 

Menurut rentjana, uang Rp.l. 

032.000.— untuk perbaikan be- 

rat Gjalan2 itu akan diperguna- 

kan untuk mengasphalt djalan 

akan 

755 mter, djalan Blondo—Brodjo 

perbaiki djalan Tonobojo—Kali- 

angkrik (5500 meter) dan me- 

ningkatkan djalan pada  djem- 

batan Kl.Progo di Klangon ba- 

tas Jogja (Muntilan—Klangon) 

jang masing2 membutuhkan be- 
aja Rp.400.000.—, Rp.262.000.—-, 
Rp.260.000.—, Rp. 90.000.— dan 
Rp. 20.000.—. 

Seiang uang Rp.389.500.— un 

tuk perbaikan berat djembatan 

Gan suling akan digunakan un- 
tuk rentjana memperbaiki djem 
batan K.Daru (Grabag —Larang 

an), K.Elo (Grabag—Larangan), 

K.Tjetakan (Elodjetis—Pirikan) 

K.Brongkal (Krintjing-Grabag), 

K.Lingseng (Krasak—Kadjoran) 

dan K.Tangsi (Krasak—Kadjor- 
an) masing2 dengan rentjana be 
aja Rp.82.000.—, Rp. 79.000.—, 
Rp.60.000.—,' Rp.112.000.—, Rp. 
32.000.— dan Rp.24.500.—. 
"Untuk - rentjana membuat 

djembatan dan suling baru di- 
butuhkan beaja Rp.524.000.— jg 
akan dipergunakan sebagian be- 
sar untuk hubungan Bandongan- 

Windusari, sedang lainnja untuk 

hubungan Windusari-Genito ser- 

ta  Kaliangkrik-Sutopati-Suko- 

  

  

  

ajaaa 

  

Sidang DPRD Jogjakarta : 
  

SETELAH melalui 

terdiri dari 1   

Grabag ke Larangan sedjauh 11. | 

nalan (7.546 meter), djalan Mun | 

tilan—Talun (7.380 meter), mem | 

Panitya Kesimpulan itu. 

Panitya tsb. terdiri dari: Pro 

djosuroto (SSPP), Sosroatmodjo 
(PPDI), Prodjoprakoso (PNI), 
Purubojo (PIR), Achid Masduki 
(Masjumi) K.H. Mansjur (NU) 
Jan Suxotjo (Partai Kathoeliek) 

Ketua adalah Ketua sidang (wk. 

Ketua DPRD pada waktu itu) 

tetapi tidak “iberi hak suara. 

Dari pembitjara2 dlm sidang 
semarin itu dapat diambil ke- 
simpulan, bahwa terhadap ren- 
tjana anggaran belandja th. '55 
terdapat 3 pendapat, pihak jg. 
satu menerima (SSPP, PPDI, 
Partai Kathoeliek, PNI Masju- 
mi, NU dan PIR), pihak jang la 
in menolak (Buruh Tani) dan jg 
ketiga tidak menerima tapi pun 
tidak menolak (PPDI). 

Alasan jg. dikemukan oleh pi- 

hak jang belum | atau menolak 

jalah karena menurut pendapat- 

nja rentjana anggaran belandja 

th. 1955 itu belum merupakan 

politik beleid Pemerintah Dae- 

rah, sedang banjak saran2 dari 

DPRD atau resolusi2 tidak dilak 
sanakan semestinja. Tetapi pi- 

hak jang menerima hanja me- 

ngemukakan harapan2 supaja 

DPD selandjutnja lebih memper 

hatian saran2 jang “diadjukan 

oleh anggauta"” DPR dalam si- 

dang2 jang sudah2. Fraksi meng 

hendaki supaja rentjana A.B. 

1956 sedapa:2nja sudah dapat 

diadjukan kepada DPRD dalam 

triwulan jg. pertama Salam th. 

1956. Melihat situasi jang demi- 

kian itu, maka besar kemungkin 
annja rentjana anggaran belan- 

dja th. 1956 ini akan diterima 
djuga. 

Adapun tugas dari Panitya 
Kesimpulan jg. disetudjui oleh 
sidang kemarin itu jalah pada 
pokoknja merumuskan sjarat2 
jg. telah diaijukan oleh para 
pembitjara2 dan menjusun ren- 
tjana keputusan DPRD menge- 
nai,Rentjana Anggaran Belan- 
dja th. 1956. 

KRT Pringgokusumo di- 
peringati. 

Sebelum pembitjaraan menge 
nai rentjana A.B. th. 1956 itu di 
murai, sidang d'buka dengan sua 
tu upatjara untuk memperingati 

|arwah KRT Pringgokusumo jg. 
| malam Rebo jl. telah meninggal 
dunia dirumah sakit Panti Ra- 
pih. 

P.T.P.I: & PRABANGKARA 
I0 TAHUN 

|. Semalam digedung Negara te- 
| lah diadakan upatjara peringat- 
Lan ulang tahun ke: 10 berdirinja 
Pusat Tenaga Pelukis Indonesia 
& Sekolah Menengah Guru Gam 
bar Prabangkara. Dalam pering 
atan tersebut diuraikan riwajat 
dan perkembangan usaha organi 
sasi tersebut. 
Malam itu diadakan hiburan, 

LALU LINTAS SELAMA 
SEKATEN 
Sekitar alun? utara. 

Selama Perajaan Sekaten dari 

21 Okt. sid 29 Okt. 1955, lalu- 
lintas jang menudju ke Alun2 
Utara Jogjakarta ditutup untuk 
semua kendaraan dari segala 

djurusan tiap2 hari antara djam 

17.00 sid djam 24.00, sedang 

harj Minggu dan hari raja dari 

| djam 09.00 sid djam 13.00. 

Mereka jang berkepentingan 

diperbolehkan masuk dengan 

kendaraannja melalui djalan Ka 

uman, keluar mejalui djalan Ro- 

towidjajan, dengan menundjuk- 

kan tanda. 

  
  
H AIR 

  

TANA 
ini akan berangkat ke Kairo un 
tuk mempergunakan 

tan jang diberikan oleh Pemerin 
tah Mesir baginja dalam mengi- 

Selain Ibrahim Hosen, Peme- 

rintah Mesir telah. .memberikan 

Indonesia lainnja untuk mengi- ' 
kuti kuliah di Perguruan Ting 

tsb dengan bea-siswa. Djurusan 

him Hosen tidak diketahui.. 

— Ant.) 
  

s PALEMBANG : Pasar Ba- 
ru Pendopo Minjak beberapa ha- 
Ti jl. telah habis musnah dima- 
kan api, sehingga kerugian jang 

diderita tidak kurang dari 5 

djuta rupiah. 
200 Bangunan habis terbakar, 

kesempa- ' 

kesempatan kepada 35 orang | 

|tua PP 
j 

! ! 

“belum diketahui, tetapi diduga 
berasal dari sambungan pipa 

“gas SVPM jang menudju los da 
| pur pasar tsb. Untuk pengusutan 

kuti kuliah di Azhar University. ' seorang jang ditjurigai telah di 
tahan oleh polisi. 2 DA) 

MAKASAR : 12 Partai dun 
crganisasi di Makassar dalam, 

gi Usuatu pernjataan bersama me- 
'njatakan, bahwa mereka tidak 

apa jang akan diambil oleh-Ibra “Gapat menerima hasil2 pemungu 
tan suara dalam daerah Kota- 

besar Makasar jang telah berla- 

|kv tg 29 September jl. Sebagai 
alasan dikemukakan, bahwa ! 

hungkusan2 hasil pemungutan 

suara dari dnerah Kotabesar Ma 
kasar disimpan pada rumah ke- 

Kabupaten Kotabesar 

Makasar selama 2 malam dan da 
di Lhoknga telah ada seekor sa- (termasuk toko2 disekitar pasar (lam waktu tsb bungkusan2 ha- 

pi djantan pematjek Ongole dan 
5 ekor sapi betina Atjeh untuk 
pembibitan. (Ant). 

& PALEMBANG : 

  

'tsb. 1000 Keluarga kehilangan 
tempat tinggal. Tindakan se- 
mentara untuk menolong korban 
kebakaran ini telah diambil oleh 

Ibrahim !' pihak2 jang berwadjib setem- 

|Hosen, Koordinator Urusan Aga pat. 
,ma Bengkulu, pada achir bulan Dari mana. asal api itu Masih 
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sil pemungutan suara telah” di- 
buka dan disortir oleh tangan jg 
Gikatakannja dalam pernjataan 

itu tidak berhak sebelum disam 
paikan kepada PPD XII Djuga 

pemandangan 
djawaban DPD tertulis dua kali pula, 
kelandjutan pembitjaraannja DPD Jogjakarta dalam sidangnja 
belum lagi dapat mengambil kopatisan menerima ataukah me- 
nolak rentjana anggaran belandja th. '55. Tetapi sidang kemarin 
itu baru sampai pada pembentukan sebuah Panitya Kesimpulan 

fraksi, sedang fraksi Buruh Tani satu?nja fraksi jg 
menolak rantjana anggaran belandja tsb. tidak duduk dalam 

Kentjana A.B. 1956 akan 
diterima djuga' 

Panitya Kesimpulan dibentak 

umum dua "babak dan 
maka kemarin sebagai 

(Apa & diman na? 

   
HALAMAN .    

  

xx Upatjara pembukaan Bem 

.katen di Alun-alun Utara djam 
17.00 oleh Panitya Sekaten. 

sx Lustrum ke-1 S.M.A. Ih 

donesia” di Gedung C. Kura. 

djam 19.30. 

KH, DEWANTORO AKAN . 
DIBUAT FILM 

Perusahaan Film Negara 'ber- isc: 

maksud akan. membuat gambar : | i 

dan film dokumentair tentang waste 

kehidupan K.H. Dewantoro. Opsi 

namenja masih akan ditentukan... 

waktunja lebih landjut. Film ini 
akan berfaedah sekali untuk 

hari depan. Senen Ru 

Ki Hadjardewantoro “adalah. 
salah seorang tokoh politik dan 

pedjuang kemerdekaan Na i 

pertama. 

KOM REGIMEN 13 DAN” 
KEPALA POLISI KE... 

SEMARANG, sisi: 

S
a
 

dik
: 

ate 

  

    

     
  

Tempat pemberhentian kenda- 

raan: Muka Kantor Pos untuk 
mobiel, andong dan betjak, dja 

lan Ngabean muka Djapendi se 

belah Selatan djalan: “ andong 

dan betjak, djalan Notopradjan 

sebelah Selatan djalan: segala 

kendaraan, sebelah Selatan Pe- 

lengkung Widjilan: andong dan 

betjak : sebelah Barat Page- 

laran: mobiel jang diperboleh- 
kan masuk. 

RENTJANA — KAMPANJE 

PEMUNGUTAN SUARA 
KONSTITUANTE 

Rawat dinas Kespenmob Sura 

karta, Jogjakarta dan Purwo- 

kerto di Surakarta belum lama 

ini telah membuat rentjana2 per 

siapan untuk kampanje pemu- 

ngutan suara anggauta2 Kons- 

tituante tgl. 15 Desember jad. 

Seperti diketahui, waktu meng- 

hadapi kampanje pemungutan 

suara anggauta2 DPR tgl. 29 

September jl. ketiga Kespenmob 

mengadakan gerakan bersama 

diseluruh Djawa Tengah dan ter 

njata dengan tjara demikian 

hasilnja lebih memuaskan dan 

effectief tjara bekerdjanja. 

SEKRETARIS KEDUTAAN 

BESAR USA KE JOGJA 
Hari Sabtu jad. ditunggu keda 

tangannja di Jogjakarta sekre- 
taris kedutaan besar USA di 
Djakarta dan akan tinggal sam 

pai tgl. 27 Oktober jad. Kundju 

ngannja ini untuk menindjau ke 

adaan kota Jogjakarta dan Su- 

rakarta dari dekat. 
Dimaksudkan djuga untuk 

mengundjungi sekaten jad. 

SIMPOSION SASTERA 
TH. 1955 

Sebagai langkah kedepan da- 

lam usahanja menggerak-giat- 
kan kehidupan kesusasteraan Mu 
sjawgrat Kesusasteraan akan 

menutup tahun 1955 dengan sim 
posion sastera jang akan dilak- 

sanakan pada tanggal 20 Nopem 
ber jang akan datang di Jogja- 

karta. 
Perlu diketahui bahwa simpo- 

sion itu tidak melulu untuk. se- 

niman2 dan peminat2 seni diwila 

jah Jogjakarta sadja, tetapi di- 

seluruh Indonesia. 
Pokok atjara simposion 

| dipungutkan dari 

1.1. Pengaruh kedjiwaan pada 
kesusasteraan diuraikan oleh sdr. 

Winarno dan sdr. Umar Kayam 

sebagai penjanggah. 

2. Sekitar krisis pentjiptaan 

seni drama oleh sdr Subagio Sas 
trowardojo dan sdr. Sukarno Ha 

dian seorang penulis sebagai pe- 
njanggah. 

Simposion tsb. akan berlang- 
sung selama dua hari dan akan 

dibuka dengan deklamasi sa-' 

djak2 jang diasuh oleh sdr. W.S. 
Renira dan sdr. Kirdjomuljo dan 
akan ditutup dengan permainan 

musik oleh sdr. Simanungkalit 

ATACHE KEBUDAJAAN 
DIKEDUTAAN KITA 

Kepala Djawatan Kebudajaan 

sdr. Sudarsono menerangkan, 

bahwa dewasa ini pemerintah 

Republik Indonesia telah me- 

ngangkat 5 atache kebudajaan 

di keditaan2 besar Indonesia jg 

dipandang penting diluar negeri. 

Pengangkatan? atache kebuda- 

jaan baru sedang disiapkan un- 

tuk memperlengkapi staf2 ke- 

dutaarn lainnja. | 

itu 

  
|Undang2 Pemilihan Umum, pe- 
'yaturan2 pemerintah, dan Ins- 
truksi Panitya Pemilihan InGo- 
resia. 
Demikian isi pernjataan tsb jg | 

Gitanda-tangani oleh wakil2 IPK : 
!JT tjabang Makasar2, PIR (Ha- 
|zairin), PRN, PNI, PKI, Gera- 
ikan Wanita Indonesia, Gerakan 
Buruh dan Tani, Persatuan Ke- 

makmuran Indonesia. Sulawesi, 
Gerakan Pembela  Pantjasiia, 
Persatuan Tani Nasional Indone- 

sia, Badan Perdjuangan Buruh, 
dan Biro. Pedjuang Pembangun 

Republik Indonesia kesemuanja 
tjabang Makassar. — (Ant.). 

BALI. 
sk Major Dr. Abdullah dipin- 

dah ke Atjeh. Dan sebagai peng 

| ganti telah ditundjuk Dr. Supar 

to jang sedjak beberapa bulan jl 
telah ada di Den Pasar. 

| MAKASSAR. 

& Menurut Timbangan, Ma- 
kassar, barang2 gelap berupa 54 
Kg batu-api seharga Rp. 54.000, 

telah dirampas oleh jang 
berwadjib. Barang tadi dikete- 
mukan didalam koper nj. Azis   

ditekankannja, bahwa dalam ke | 

djadian itu bertentangan dengan 

Psk AU MEN ae SAR Olah 20 SE us uga oa SUYA  g 

Daeng Situdju diatas kapal Tji- 

Kemarin telah pergi ke Sema 

rang selaku wakil dari 'KKD" 
Istimewa Jogjakarta, Komandan 
Regimen 13 Overste Sarbini dan 
Polisi daerah Sumarsono. Mere- 

ka menghadliri rapat dinas KK“ 

D Djawa Tengah jang dipimpin"! 
oleh Panglima Divisi Kolonel 

Bahroen. : SAN 

Rapat dinas tersebut djuga 

dihadliri oleh semua residen, 'se 

dangkan atjara jang »okok. se- 

lain mendengarkan laporan2 ten '" 

tang pendjagaan keamanan wak” 
tu menghadapi pemungutan sua ' 
ra DPR jang lalu, djuga menji-“ . 
apkan rentjana2 pendjagaan ke" 

amanan untuk pemungutan 'sua 

ra anggauta2 Konstituante Ker 
15 Desember jad. 

PENGGEREBEGAN PA: 
BRIK ROKOK GELAP 
Rabu jang lalu Djawatan Tju- : 

kai Jogjakarta telah melakukan 

penggerebegan dipabrik rokok 

gelap didesa Trukan kalurahan. 

Tjitar Sumberarum ketjamatan 

Mojuian (Sleman) dimana dibi- 

kin rokok tjap ,,Subur”. pemilik -: 

pabrik rokok tersebut tidak " 

mempunjai idjin. Alat2 beserta 18 

sedjumlah rokok gelap itu disi- 

ta sedang sipelanggar peraturan 

@diprosesverbal. 

Beberapa hari jang lalu polisi. 
telah melakukan penggerebegan ! 

djuga di Tempel dan telah men- 

sita beberapa djumlah rokok 

ialah tjap Soroito, Seluman, Tje- 2 

tjak dan Pompa. Sipemilik pa- ai 

brik rokok gelap tersebut belum - “4x 
mempunjai idjin untuk perusa- 

haannja itu. Alat2 dan sedjum- 
iah rokok gelap tersebut “telah “ui 
Gisita sedang sipelanggar pera-. au 

turan telah. Giprosesverbal. 813 

ANGKA2 RESMI DARI" " 
GN. KIDUL. PE ak 

Hasil pemungutan suara! os 

tanggai 29-9-1955. 

Angka2 resmi darj PP. Kab, 
Gunung Kidul mengenai pemu. 2 
ngutan suara didaerah .tersebut 
Lgi. 29 September 1955 untuk se” 
mua partai dan golongan seba- , 
gai berikut : 1 

Radja Keprabon dkk. 130, Pen 

Siunan 114, Murba Pembela Pro“ 
klamasi 167, Kumpulan pemilih “- 
Bulan Bintang 137, Persatuan Pena 

Indonesia Raja (PIR) 1334, Ge na 
rakan Pembela Pantja Sila 204, ' 
Siswoatmodjo alias Pak Sis dkk 
34, Baperki 39, Grinda 51.846, 
Sarsadi Ariohudojo dkk 646, Ang 

katan Baru Indonesia 22, Ikatar 

Pendukung Kemerdekaan Indo- 
nesia 411, Major Mr. Rd Muhono 
Sosrodisrodjo dkk 159, Tani 
Makmur 267, Persatuan 'Pega- 
wai Pulisi Republik Indonesia . 
740, Partai Nahdatul Ulama (N . 

U) 5590, Partai Sosialis Indone- 
sia 637, Partai Buruh 1277, Par- 5 

tai Katholik 440, PSILI- 3518. 
Partai Akoma 156, Parindra 53, . 
Komite Pemilih, Seluruh Indone- 
sia 280, P.K.I, 101.223, Perseri- ' . 

katan Bekas Peg. Negeri Ind. .. 
(PBPNI) 635, Partai Rakjat In 
donesia 408. Parkindo 915, Par 
tai Rakjat Nasional (PRN). 3994. 
Partai PERMAI 725, P.N,I. 24. 
365. R. Suroto 182, Sumantri .. 
“kk. 1096, Partai Wanita Rakjat ,.. ini 
160, M. Prawiro Subroto “Dont 
Masjumi 16.066, MT. Sudirowijato,, 
170, Djakatirtono 1639, R.. Soe- 

radjiman 107, ,Hadiprebowo 45, 
Notokusumo 162, R.R. Margodi Ka 
hardjo 59, H. Sujono 24, Raden . 
Maktal Dipadirdjo 183, Raden. 
Soedjono Prawirosoedarso dkk 
GA ar Wirowihardjo 65, Pak.. 
Darso 501, Front Bebas 48, N 
J.S. Tjokroatmodjo 13. : 

Djumlah semua suara 217. 953... 
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Nonton mana? 
JOGJAKARTA. kantor 

RAHAJU :”,,Tjuriga”, 'S. Poni ate 
man. nina 

REX: Samson and Delilah4, BARU. 
Premnath, Bina Rai. . hi 

INDRA : Roman Holiday”, Gre: 
gory 'Peck, Audrey Hep- 

burn. 

LUXOR: .,,Samson and Delilah", 
Premnath, Bina Bai m3 

SOBOHARSONO : 3 Wadah Maha- 
&Ggv”. Nalini Jaywani. 

SENJ SONO : Samsonvand De- ii 
Jilah”, Premnath, Bira. INEA peda 

WETAN BETENG :.,The Brig- 
gard”, Anthony Derter. : 

KETOPRAK TEJMUDO TOMO: 
Kembang Widjojgkusumo”, : 
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Mn aa engan SN an mena 

YW.O, SRIE BUDOJO : ,Gondo- $ 
mono Luweng”, sa 

SOLO. Pan ag 
STAR : Escape in the Dessert", 

Jean Sullivan. Pl SITE 
SRIKATON : Siapa Ajahku”, st 

Fifi Young. PN EK an 
INDRA.: ,,Shama Parwiiha) ing 

film India, : : & 
BIOS 'SRIWEDARI : , Yellow: sx 

Ballon”... PN aw terba) 
KLATEN. Han 

ROXY : ,, Fabulous 'Dorseys”... 
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— merrijadi 
0 ini kira2 terdjadi pada th. 1921 

(maka pe 

1 aa para s 
memetik hasil peladjaran | jang 

sempitnja. lapangan pena 

ang mendalam, 
lakiPkan usaha? jang dopen 

RA 

  

kan conferenie seni tari Jogja- 

karta jang akan diadakan dim 
bulan ini. Suatu langkah penjem 

Jogjakarta pada chususnja dan 

seni tari Indonesia pada umum- 

nja. Untuk lebih mengenal seluk 

beluk peri. keadaannja, marilah 

kita tindjau sedjarah 'kedjadian 

dan pertumbuhannja, agar lebih 

kita fahami sampai dimana seni 

tari ini berada. 

: Kelahiran seni tari Jogja. 

Terbentuknja keradjaan Mata 

ram (Jogjakarta) selang 2 abad 

jang lampau, sebagai tjetusan 

penantangan pendjadjahan Be- 

janda, melahirkan . tari Djawa 

gaja baru jang disebut gaja Jo- 

gjakarta. Suasana pergolakan 
jang menghendaki djiwa jang 

dynamisch,. kuat, tenang was- 
pada penuh berisi, memberi 

sifat2 tari ini. Beksan La 

(beksan Truna'jaja) aa tuna 

Pangeran Mangkubimi, pendiri 

Kraton Jogjakarta, memberikan 

pentjerminan jang djelas jang 

masih dapat kita saksikan. Ta- 

rian ini merupakan stylering la- 

tihan berperang dengan tumbak 

diatas kuda, jang ditudjukan ' 

untuk memelihara djiwa kepah- 

lawanan dimasa damai, 

— Pertumbuhannja. 

Selandjutnja pertumbuhan me 

rupakan evolutie dengan disana- 

sini ada perkembangan2 baru, 

na timbulnja Beksan Eteng 
ang mempunjai motief ketjan- 

mengku Buwana V pada tahun 

1822 — 1855.- Costuum wajang, 

bedaja maupun . Serimpi masih 

nampak keasliannja pada hiasan 
kepalanja..Prija dengan ikat ke- 
pala (tepen), putri dengan ge- 

nakan. Inilah Ia Bajatariaya penjelidikan 
i mutlak bagi pertumbuhan selandjutnja, 
swanja sen dir 

. Patut kita sambut dan kita | 
hargai initiatief menjelenggara- 

purnaan, pertumbuhan seni tari | 

3 an Wisnek Wardhana). 

et Mena di 

“ jang 
jelidikan “dapat lebih 

jang 

  

m ada djaminan dapat 

diperolehnja bagi bekal hidup, 
: 1. Kerapkali ini merupa 

lah2 tsb. Suatu masalah 
k Bagi senitari sendiri 

terangkum tjabang kese- 
persoalan jang dihadapi. 
mat diperlukan guna me- 

berfaedah. 

djarkan tari bagi siswa2 nja. Di 
masa itu pandangan rendah ter 
hadap seni tari bagi kaum wani 
ta masih amat kuat. Dalam hal 
tari Taman Siswa sebagai anak 
Krido Bekso Wiromo selalu ada 
hubungan erat. 
Hingga th. 1947 Krido Bekso 

Wiromo berada dalam asuhan 
Pangeran Surjodiningrat dan Pa 
.ngeran Tedjokusumo, jang kemu 
dian pimpinan diserahkan kepa- 
ja angkatan muia. 

Revolusi kedua dalam seni 
tari Jogjakarta. 

Petjahnja revolusi nasional 
mendatangkan pula revolusi da- 
am tari. (Masa pemerintahan 
JYjepang tidak membawa kema- 
djuan, karena bahan2 kebutuhan 

antuk menari sukar didapat). 
Masa Kemerdekaan memberikan 

EN baru dalam seni tari. Dika 

ja api revolusie berkobar menja 

a, sempat pula peladjar2 SMT 

bawah pimpinan Wasista Sur- 

jodiningrat mempelopori mem- 
“yangkitkan ketjintaan terhadap 

xesenian, dengan menjelenggara 
kan siaran2 kesenian Djawa, jg. 

kemudian disusul oleh pemuda2 
Mangunnegaran dan peladjar2 
IPI (Ikatan Peladjar Indonesia). 
Mantridjeron. 

Kemudian terhimpun pela- 

djar2 dalam perkumpulan seni 

tari dengan nima , MARDI KA- 

GUNAN DJAWI"”, nama waris- 

an himpunan kesenian peladjar2 

AMS di Jogjakarta, dibawah asu 

han Wasista Surjodiningrat, Har 
dana (almarhum) dan Sudarso. 

'Teamwork amat baik, kesatuan 
dan kekeluargaan erat terpeliha 
ra. Tanggal 14 Jul 1947 dapat 

terselenggara pertundjukan se- 
tjara besar2-an dengan mengam 
bil tjerita Tjalonarang, untuk re 
septie Kongres IPI Perhatian   lung bokornja. Waktu itu pera- 

nan putri banjak Gilakukan oleh. 
kaum prija, djuga pelaku be- 

daja dan serimpi. Perkembang- 

an tari terutama hanja dilingku- 

ngan tembok istana. Kemudian. 

pada tahun 1855 — 1913 lahirlah 
.langendrija” tjiptaan Tumeng- 
gung Purwodiningrat dan .,Mon 
dra Wanara” tjiptaan K. P. A. 
Adipati Danuredjo, jang beru- 

djut tarian berdjongkok. Karena 
pada waktu itu tarian berdiri 
dilarang Silakukan diluar istana. 
Petjahnja.i rang dunia ke I 

pada tahun 1 14-— 1918 mela- 

hirkan revolusi. pertama pada 
seni tari Jogjakarta. 

Revolusi herlaa da- 
lam seni tari Jogja- 
Karta. 

Achir perang dunia pertama 

1918 menundjukkan gedjala2 ke 

sukaran penghidupan, memberi 

kemungkinan 'kurangnja waktu 

jang terluang guna memperha- 

tikan kesenian. Melihat tanda2 

jang tidak menguntungkan ini, 

Pangeran Surjodiningrat bersa- | 
ma Pangeran Teijokusuma me- 

ngusahakan agar tari boleh di- 

peladjarkan diluar istana kepa- 
da umum. Sudah barang tentu 

tidak ketjil 'rintangan2 jang di- 
hadapinja, ikarena para ahli 

Kraton sendiri 'banjak jang ti- 
dak menjetudjui dan menentang 

nja. Untunglah Sri Sultan Ha- 
mengku Buwana ke VII jang te 

usianja itu jah amat landjut 

memperkenankannja. Tati 
Berdirilah perkumpulan seni 

tari jang pertama Krido Bekso 
Wiromo “pada te li Agustus 
1918, jang menjusun methode 

baru, dengan mengadjarkan the 

orie tari jarg diselidiki dan di- 
susun dengan seksama, sebagai 

pengganti methode lama jang 
mempergunakan systeem »MU- 

rid menirukan gerak2 guru”. 
Buku mengenai theorie tari jg 
mempergunakan pula ukuran 
metriek ditjetaknja, nootering |. 

gending didjelmakan dalam ben- 

tuk jang praktis dan mudah di- 

peladjarkan. 
Steunpilaar perkumpulan . 

adalah para anggauta Jong Ja- 

va, jang sberkejakinan dengan 

mempeladjari seni tari nasional | 
maka rasa kebangsaan lebih 

| mudah dibina. Pendukung dan 
penari2 dimasa itu jang masih 
dapat kita sebutkan diantaranja 
Proffessor Notonegoro, Mr Ker- | 

tonegoro, Proff. Dr Prijono, dll. 
jang sajangnja 
lagi dikalangan seni tari. 

Dalam masa Sri Sultan H.B. 

VII, tertjiptalah costuum baru 

untuk wajang jang bentuk su- 
sunannja mengambil dari wa- | 
jang kulit. Costuum untuk beda 
ja dan serimpi adalah costuum 
bedaja prija jang hingga kini 

kelaziman. Kedjadian 

Pada, th. 1931 Perguruan Ta- 
man Siswa 'minta guru2 tari Kri | 
dobekso “WWiromo. Dua tahun ke. 

—. mudian, ialah 17 December '33, 
 berhasillahn . 'giempertundjukkan 
'serimpi dan berlaja.. Taman Sis- 
wa ikut memadj jakan tari dika- 

Jangan wanita, Hn menga- 

ini 

tidak nampak 1 

| masjarakat amat besar, ternjata 

Pres. Sukarno berkenan pula 
menghadliri, meskipun keadaan 
agak gerting karena 1 minggu 
sebelumnja terdjadi coup 7 Juli 
ig gagil. Mulai saat itu perhati- 
an masjarakat, lebih2 dari para 
peladjar nampak lebih besar. 

Sumbangan terhadap perdjo- 
angan bangsa, sebagai darma 

' bakti para pentjinta tari ini 

adalah pertundjukan2 jang dise- 
lenggarakan guna menjambut 

tamu2 asing jang berkepenti- 

ngan diplomatiek. Lama kelama- 
an. setelah kelihatan pentingnja 

functie tari pala saat itu, dari 

suatu pihak tertentu kalangan 

kedudukan tsb. Perkumpulan tu 

nas muda jang telah ada dike- 

sampingkan. Dengan mudah ini 

dapat dilaksanakan karena kedu 

dukan djabatan mereka memung 

kinkan. Achirnja kesatuan jang 

Lelah ada hantjur berantakan. 

Suatu kelalaian angkatan tua jg 

perlu Sisesalkan. 

Timbullah bermatjam2 per 

kumpulan baru jang semakin ba 

ajak dan beraneka ragam tjo- 

rak alirannja. Peda hakekatnja 

Japat dibagi atas tiga aliran: 

conserfatief klasiek, moderaat 
ian modern jang dewasa ini da 
-pat kita saksikan. 

“Aliran conservatief. 

“Traditie lama 'tetap dipakai. 
'Perobahan2 sedikit sadja dila- 
&ukan dan dengan amat hati2. 

|Murid2 amat patuh. bahkan ada 
xesan takut2 terhadap milieu jg 

memang “ menghendakinja. Na- 
mun hasilnja lebih mendalam da 

am mentjari inti sari tari Dja- 

wa jang memang tidak mudah 
diketemukan.  Stijl pertunijuk- 
an2 jang diselenggarakan masih 
setjara kuno, dengan adegan2 

  

tua ada usaha untuk merebut '   

  

ONG KON PERENSI 

jg serpa lengkap dan memakan 
waktu lama, 
garaannja senantiasa teratur 
penuh ernst. Hamong Bekso da- 
ri Krido Mardowo (instansi ke- 

budajaan kraton) merupakan pe 

ngikut aliran ini. 

Aliran modern. 

Bukan modern 'dalam arti se- 

wadjarnja, melainkan aliran jg. 
sangat berani merombak tradi- 
tie lama. Progressief dalam se- 
pak terdjangnja. Murid2 amat 
bebas, kekeluargaan erat, kare- 

na  milieunja memungkinkan 

dan menghendakinja sesuai dgn 
tjita2. Namun ernst boleh dikata 
kurang, sehingga inti sari tari jg 
amat lembut itu amat sukar di- 
peroleh. Stijl pertundjukan ba- 
njak dalam bentuk2 baru, sa- 
jangnja penari2 kuat jang ditje-. 
lak seniiri oleh perkumpulan2 
ini sangat kurang djumlahnja, 

sehingga. sering nampak adanja 
kepintjangan dalam pelaksanaan | 
idee2 baru itu. Irama Tjitra me- 
rupakan penganutnja. 

Aliran Moderaat. 
Aliran ini merupakan keimba 

an antara kedua sifat aliran tsb 

diatas. Perpaduan erat antara 

angkatan tua dan muda membe 
rikan tjoraknja. Stl. melampaui 

berbagai phase perkembangan, 
sampailah kealiran ini. Krido 

Bekso Wiromo merupakan wakil 
aliran ini, karena memang per- 
kumpulan ini adalah jg tertua. 

Ketiga aliran tsb. tentu ada 

kekurangan dan kebaikan ma- 4 

sing2. Jang terang, ketiga-tiga- 

nja diperlukan adanja. 2 

Conferentie seni tari Jo- 
gjakarta. 

Conferentie ini diadakan utk. 

menghimpun kekuatan jang ter- 

pisah-pisah itu, agar lebih effi- 
cien dlm menudju tjita2. utama 

jang sama, ialah kesuburan dan, 

kesempurnaan pertumbuhan tari 

jang manfa'atnja benar2 dapat 

dirasakan oleh sekalian umat 

manusia. Untuk dapat berhasil, 
banjak segi2 harus diperhatikan. 

A. Dari fihak perkumpulan2 

seniiri harus ada kesediaan pe 

metjahan masalah bersama, dgn 
tulus ichlas, penuh goodwill dan 

kedjudjuran. Tidak merugikan 

fihak lain dan mentioba menarik 

keuntungan bagi fihak sendiri. 

Bukan so'al menang kalah jang 

diutamakan melainkan kebenar- 

annja. : 

B. Mereka jang mempunyai 

Gjabatan resmi jang kebetulan 

mendjadi anggauta salah satu 
perkumpulan, harus Japat berdi 

ri diatas segala aliran: Djangan 
hendaknja menjalahgunakan ke- 

gudukannja untuk menguntung 

Wan organisasi sendiri. 

C. Dari fihak penari2 sendiri 

harus ada kesadaran berorgani- 
sasi, dan menginsjafi aliran ma 

nakah sebenarnja jg dianutnja, 
sehingga lebih njatalah baginja 

keimbangan antara hak dan ke- 
wadjibannja. Dgn demikian akan 

lebih bertanggung djawabh. tidak 

hanja terdorong nafsu menari 

tetapi penjeleng- : 

   

KEDAULATAN RAKJAT 

| aerhbataa jang pada Niana 

akan merugikan perkumpulan 

maupun diri sendiri. 
Tidak dapat disangkal adanja 

concurentie antara perkumpu- 

jan2. Asalkan semuanja berpe- 

doman ,/Gescheiden samengaan”, 

maka Concurentie bahkan akan 
bermanfa'at. Karena akan meru 

pakan stimulans kemajjuan, ber 

lomba dalam kebaikan. Creating 

power akan semakin kuat. Zelf- 
correctienja akan mendatang- 

kan suasana teratur. f 
Dalam pada itu harus ada gen 

tle agreement antara perkumpu! 
an2 itu, sportief mengakui kele- 

bihan lawan, .tegas2 menjatakan 
penari masing2. Djika ada jang 
memindjam, mempergunakan pe 

nari jang . tidak, asli dihasi'lkan- 

nja, berani menjebutkan asal pe- 

nari tsb. dengan : 

dan setahu fihak terpindjam. 

  

djernih itu Japat kita laksana- 
kan nun, disanalah segala2-nja 

akan lebih mudah ditjapai. 

ferentie seni tari Jogjakarta jg. 
segera diadakan ini berhasillah 
sebaik2nja dan sesempurna2-nja. 

  

A. GYMKHANA — PER- 
- SIDJA MUDA 3 —2 

Kes. Aryan Gymkhana telah 

memainkan pertandingannja jg. 

ketiga di Indonesia melawan 

kes. Persidja Muda di Sukabu- 

mi kemarin dulu dengan hasil 

kemenangan bagi kes. tamu dari 

Bengalore itu dengan score 

3 — 2. 
Pertandingan ,itu berlangsung 

distadion Odeen dibawah hudjan 

lebat. Keadaan setengah main 

adalah 3 — 1 untuk kemenang- 

an kes. Aryan Gymkhana dan 

2 gol pembalasan dari kes. Per- 

sidja Muda ditjetak oleh Sukma 

dan Jahn. 
Permainan tjukup 

Persidja Muda umumnja lebih 

banjak melakukan serangan. — 

Ant. 

PENG SOON KE 
INDONESIA 

Ferry Sonneville pemegang 

gelar-djuara Bulutangkis Ma- 

laya, mungkin mendapat kesem- 

patan untuk bertanding pula 

melawan Wong Peng Soon da-   
|lam pekan jang akan datang, 

| demikian tulis ,,The Straits 

Times”. 

Sebelum Sonneville mening-) 

galkan Singapura pada tg. 17'107 

jang baru lalu ia menjatakan/ 

kepada s.k. Singapura itu, bah-j 

wa PBSI telah. mengundangj 

| Peng Soon untuk mengadakan, 

) goodwill- tour ke Indonesia Ik./ 

Seminggu lamanja untuk me-' 

mainkan beberapa pertandingan” 

exhibisi di Djakarta dan Ban-j 

dung pada hari2 Djum'at danj 

Saptu. ! 

Selandjutnja Sonneville ber-! 

harap dapat  menjiapkan diri 

untuk bermain melawan Pengy 

Soon lagi, dan djuga utk mem-, 1 

| berikan kesempatan kepada pe-/ 

| main2 muda jang mempunjai ha-/ 
rapan melihat permainan djazo! 

Pen itu. — Ant. 

  

| Selandjutnja 

seru dan # 

  

| ni ANGGUR OBAT 

  

“Olakraji penerbangan : Hah 

2 Piper-cup diserahkan 
kepada Aero-Club 

Diterimakan oleh Notonegoro selaku 
wakil N.V. B.P.M, 

KEMARIN DULU siang bertempt diruangan rumah - ma- 
kan Kemajoran telah dilangsungkan upatjara penjerahan 

sawat terbang type Piper-Cup oleh Notonegoro 

2 pe- 
selaku waku 

dari N.V, B.P.M. kepada Didi Martasaengiha sebagai ketua Aero: 
Club Djakarta. 

Dalam wupatjara siang , itu, 

tampak hadir K.S.A.U, 5 
samana Muda Surjadarma, NG. 

persetudjuan | Sugoto Ketua Penerbangan Si- 
|pil dan Dr. Handojo ketua dari 

Apabila suasana jang teratur , Aero-Club Nasional. 

Notonegoro selaku wakil dari 
B.P.M. menjatakan dengan res- 

mi, bahwa pesawat2 piper-cup jg 
Pudja bakti kami semoga con- | her-seri P.K. - S.A.C. dan P.K. - 

|S.A.D. jang telah lama disedia- | 
jkan oleh Perseroan B.P.M. nutuk 
digunakan oleh Aero-Club Dja- 

ikarta, kini dengan resmi telah 

:Giserahkan kepada perkumpulan 
lolahraga peserbangan tersebut. 

diharapkan agar 
jAero-Club Djakarta dapat men- 

| tjapai kemadjuan2 jang lebih be 

sar. 

Dalam sambutannja, Didi, ke- 

519” 

tua dan muda. 
Terbikin oleh: 

CHEM1CALIEN 

KE KIM Teh" 
DJALAN KALIMATI TENGAH 4-6-38 — TELP. U. 19 — U. 1316 

SURABAJA. 

Djuga bisa dapat beli disemua Toko? Obat Tionghoa 
diseluruh INDONESIA. 

1 SS Tn BR RE We SEA Ea TE BEE gm 

tua dari perkumpulan penerba- 
- gan tersebut menjatakan teri- 

'ma kasihnja kepada pihak B.P.- 
M., dan diharapkan bantuan B.- 

P.M. lebih landjut. Djuga kepa- 

da masjarakat penerbangan Si- 

pil dan A.U.R.I. Didi menjampai 
kan terima-kasihnja atas petun 

djuk2 dan bantuan2 jang diberi- 
kan kepadanja, sehingga Aero- 

Club dapat mentjapai kemadju- 

an. 

Selandjutnja Didi menerang- 

kan, bahwa Aero-Club berusaha 

memadjukan olahraga terbang 

pada chususnja dan dunia pe- 

nerbangan Indonesia umumnja. 

Surjadarma dalam sambutan- 

nja, mengharapkan agar Aero- 

Ciub Djakarta dibawah asuhan   

EMBILANBLAS 
'ANGGUR OBAT tjap ,,19” terbikin dari tjampuran obat - obat 

Tionghoa jang mahal dan bervitamin, adalah obat jang sangat 

mandjur guna menambah kekuatan tubuh dan darah. Sangat 

baik sekali bagi lelaki/perempuan jang berbadan lemah, 

rang darah, muka putjat, badan lesu dan tidak ada napsu be- 

kerdja, kaki tangan.dingin, buah pinggang sakit, tulang linu, 

kepala suka pusing, urat sjaraf lemah, semangat Kurang, perem- 

puan kelihatan tua dan lain? penjakit jang bersasuaan. Minum 

dalam sedikit waktu TENTU sudah 

kelihatan kefaedzhannja. Baik sekali untuk lelaki/ perempuan, 

A.LU.R.I, dapat berkembang, 

Sa ANN Ta Pen NN OPO P3 In au 

  
UNTUK KAUM 
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PENTJURI ULUNG ,,CLAY CAMEL". 
   

  

“Hmm. TLLTAKE PACKAGE FOR 
PRINCESS 
NARDA, | PLEASE, 

WAIT HERE, 

  

1 

       

      

THE PHONY JEWetS! | 2 THERE”, A 
LOOK--A CLAY CAMEL NOTEZ 
IN THE Sa OPEN TA 

  
  

4 Ada kiriman untuk Baginda -- Permata jang tiruan! 

Putri Narda. 

4 Boleh kuterima, 

bentar disini. 

tunggu se-   Li- 
hat belakangnja ada 

tandanja si-Clay Camel ! 

4 Ada suratnja! Bukalah ! 

  

    
  

DARAH, TENAGA 
: . DAN SEMANGAT : 

UN DAN MEMPERKUATKAN OTAK, 
| GEGINDJEL, TULANG DAN OTOT | 

aa NA In Go BN 
ANN TO SN 
PN 

  

Isi surat : Kau telah dapat me- 

nipuku, Mandrake. Tapi aku 

akan mentjoba lagi sampai da- 

pat permata jang asli! 

  
  

  

  

eh eN TN Nana 
ORANG LELAKI MAKAN "SENKESIN MASCULINUM? ORANG PEREMPUAN MAKAN "SENKESIN FEMININUM' 

BISA BIAN BELI PADA TOK 

    

       

  

(KEENAM 

MANDRAKE AHLI SIHIR “3 
  

    

    

THAT MESSENGER THE CLAY 
--HE LOOKS STRANGE 
“- COULD HE BEz- 

rupanja 1 Pengantarnja itu...... 
apakah dia itu 

mungkin 

-- Si Clay Camel ? Bisa djuga! 

he bung, kembali dulu ! 
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Hata 

hingga dapat menanam ,airmin- 
Sed” tidak hanja kepada pemu- 

da2 jang berada dikota2, tetapi 

djuga bagi pemuda2 jang berada 

di-pelosok2 kepulauan Indonesia. 

Penambahan 2 pesawat ter- 

bang tersebut, diharapkan agar 

dapat mendjadi pendorong 'da- 

lam usaha memadjukan Aero- 
Club Djakarta chususnja, dan 

bagi dunia penerbangan Indone- 

sia umumnja, demikian pula 

antara lain sambutan Ir. Sugoto, 

selaku wakil dari Djawatan Pe- 

nerbangan Sipil. 

Perlu diterangkan, bahwa de- 
ngan diserahkannja 2 pipercup 

dari B.P.M. tersebut kini Aero- 
Club Djakarta telah mempunjai 

4 buah piper-cup. 
Lebih djauh didapat kabar 

dari ketua Aero-Club Djakarta, 

bahwa perkumpulan olahraga 

tersebut pada tg. 23/10 jang 
akan datang akan mengadakan 

demonstrasi. — Ant. 
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(BLACK HAIR OIL) 

10076 Garantie tidak 

RADIUM OIL 

bak 

OBAT KUTU 

but kumis dan lain2 

OEPILATO CREAM. Untuk 

Ongkos kirim 154. 

Bisa Dapat. Beli Pada: 
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n) 

djalanan kentjing berasa 

hantjur. 

p) 

g) LOSMAN'S ZALF 

Rangen. 

Agen di DJOKJA : 
TOKO OBAT: 

GSLOSSOSSEOSSSSSSS 

    

SPIP SSS SSS SLS 

. PENDAPATAN BARU 
DALAM SATU DJAM 
MUDA KEMBALI 

MINJAK ITEM RAMBUT Spesial bikin Item rambut dan 
bikin kuat tumbuhnja dalam 1 Djam rambut Putih 
bisa mendjadi Item bagus dan bisa djadi Sing 

HARMON CREAM Spesial obat untuk wanita 

MOON.LIGHT CREAM Spesial untuk ilangkan 
Djerawat Kekolotan Item Panu2 Kukul 
bikin halus dan tjantik Kulit Muda 

VETO OIL obat kritingkan rambut dan berom- 

WONDERFUL CREAM untuk tumbuhkan ram- 

JARIONAL EXTRA STRONG Buat Laki? 

HAIR TONIC CAPITOL OIL Untuk menahan 

rontoknja rambut bikir tumbuhnja ram- 
but banjak dan bikin keriting 

Obat2 tersebut bisa dikirim keseluruh Indonesia 

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

DJAKARTA 

TABIB HAJE GA FACHRUDIN H.M.B. 

Bodjo1z SEMARANG 

:Toko ,DJAKARTA”, 933MALANG 

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

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

APOTHIK DJAJA Kebajuran Baru DJAKARTA 
Djl. Tepekong No. 3 Medan Phone 2939 4 
AAA ALI Pasar Pagi No. 2 TEGAL. 

            

   

   

  

   

    

7 TAMA MEMBERI 
TENAGA BARU. 

SANGAT BERGUNA 

X0 OBAT INI MENAMBAHKAN 
DARAH,S EA UM, MANIK DAN 

P3, BAGI ORANG LELA-NS 
N 5 KI ATAU PEREM - 

3 PUAN JANG BA- 
DAN LEMAH DAN 

FA BERPENJAKIT j 

8/SA DAPAT 

Mengandung Vitamin A.B.C.D. Untuk orang sakit baru & 
sembuh badan lemah, muka putjet, makan tidak enak. 
LOSMAN”S NIER & BLAAS TABLET 
Mustadjab sembuhkan sakit Pinggang gegindjel, lemah, & 

0) LOSMAN'S ANTACID POWDER 

Buat sakit Ulu hati, kelebihan asem, makanan tidak 4 

LOSMAN'S PEPERMINT 
Untuk segala penjakit Pilek, Batuk, Perut, Ulu- hati dll. 

Geng nennak nenen nu ke sauu nanang 

Zalf mandjur untuk segala sakit kulit Exceem, Luka 

Bisa beli di Toko? Obat TIONGHOA 

SELESELIISISOIOSEOLISSSLLLOEL 

HALAMAN 3 : 

PERTANDINGAN: KE- 
DJUARAAN SELURUH 

DJAWA 
Oleh P€rsatuan - Basketball 

Seluruh, Indonesia wilajah Dja- 

wa Barat, pada tg. 28 “sampai 
30 Oktober jang akan. datang 
akan dilangsungkan - pertandi- 

ngan kedjuaraan basketball un- 

tuk seluruh Djawa, bertempat 
dilapangan Chiao Chung Djalan 

Kebondjati Bandung. 
Atjara pertandingan2 itu ada- 

lal? “sbb.”: 28:10 | Bandung — 
Jogjakata, Semarang —- Djakar- 

ta : 29/10: Semarang — Jogja- 

karta dan Bandung — Djakar- 

ta : tg. 30/10 Jogjakarta — Dja- 

karta dan. Bandung — Sema- 

rang. | . 
Bertepatan dengan  kedjua- 

raan tsb. di Bandung akan di- 

langsungkan pula konperensi 

antara wakil2 Perbasi seluruh 

Djawa untuk  merundingkan 

status Perbasi. — Ant.   
5634 

juntur. 
Harga per Botol Rp. 25, 

Harga per Dos Rp. 50,— 

Harga per Dos Rp. 15,— 

Harga Rp. 20,— 

Harga per Botol Rp. 20,— 

Harga Rp. 10,— 

Harga Rp. 25,— 

Harga per Botol Rp. 50,— 

ilangkan Bulu2 

Harga per Botol Rp. 15,— 

Harga per Botol Rp. 30,— 

tambah 
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Baru DJAKARTA 

Dowo No: 2 MALANG 

938 SURABAJA 
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KAPAS, TERU - 

DI MAHA3 

«9 

a) LOSMAN'S VIGOSEN TABLET ......... Usaha Rp. 15,— 5 
Obat ini menambahkan darah sungsum, memperkuat na- R 

pas, terutama memberi tenaga baru, . Sangat berguna 

bagi orang Lelaki atau Perempuan jang badan lemah 4 
dan berpenjakit. $ 

b) LOSMAN'S . EMMENAGOGUE TABLETS ... Rp. 15— X 
Obat pendapatan baru untuk Orang Perempuan datang 8 
bulan tidak tentu, darah xotor mengumpet, perut bera- & 

sa sakit, kurang darah, muka putjat, kepala pusing dan & 
pinggang linu pegal ! 2 

c) LOSMAN'S LEUCORRHOEA TABLETS ...... Rp. 15,— LX 
Berguna sekali huat perempuan (Pektay). $ 

e) LOSMAN'S SANTAL OXSTOL ser casceneeses: Rp. 12,50 X 
Istimewa buat penjakit kotor (Twijtjing). 8 

£) LOSMAN'S KIDNEY PILS Lo Rp: 15,— Xx 
Bikin tambah kuat gegindjel untuk lelaki. £ 

g) LOSMAN'S HEMORRHOIDS PIL... Rp. 15,— & 
» Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan lama, & 
X h) LOSMAN'S CALOSION TABLET Lc Rp. 15,— & 
& Antjurkan riak legakan navas, hilangkan segala batuk. 8 
B 1) LOSMAN'S NEURING PIL we.oooocooo.cooo Rp. 15,— $ 
» Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu. x 
$ j) LOSMAN'S ANTI POLUTION TABLETS (Obat Mimpi) g 
Ga Rp. 15,— & 

» Obat mustadjab untuk nenjembuhkan penjakit Bongsiat. $ 
k) LOSMAN'S DEAFNESS PIL .....oooooooo Rp. 15,— X 

|. Obat penulung bagi orang tuli dan kurang pendengaran. » 

1) LOSMAN'S RHEUMATIO PIL seocoococoWo. Rp. 15,— k 
Untuk sakit tulang entjok dan 'lain?2 sakit rheumatiek. & 

m) LOSMAN'S BLOODTONIC TABLET ii. Rp. 15— $ 

Rp. 15,— 

sakit dan lain-lainnja. ' 
Rp. 5,— 
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Rp. 2,50 

Tek An Tong 
Patjinan 81. 

diseluruh INDONESIA. £ 
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KEDAULATAN RAKJAT 

   

  

Djadi Pre san 
dak enak! Ada jang kepengin 
Preside 
minta Presiden kasih wedjang- 

Kan serba : 

| den! Si mBah sih bilang: ,Ka- | 
lau kami djadi Presiden, kepa- 

da jang suruh diam, kami diam. 

Kepada jang minta wedjangan, 

mua Pp 
SA Na BNN tn 
ja mBah ! 

" x 

mesti bulan hudjan. 
Maka Berabe djadi ingat itu 

mahasiswa jang kirim gun- 

tingan advertensi Djawatan Lis- 

trik tentang penghematan 

stroom karena kurang air: apa 

masih perlu stroom dihemat 
betul ? 

Hudjan sudah tjotjok sama. 

rooster, Iko ! | 5 

BERABE 
  

Pantjalomba SsLP 
Di Purworedjo. 

Pada tanggal 22-10-1955 oleh 

Inspeksi Pendidikan Djasmani 

Karesidenan Kedu jang dipim- 

pin oleh Sdr. R.D.K. Widjaja 

akan diselenggarakan Pantjalom 

ba untuk merebut kkedjuaraan 

S.L.P. tingkat jang akan ber- 

tempat|dilangsungkan di Purwo 

redjo. 

Adapun nomor2 Pantjalomba 

jang akan dilombakan itu ialah: 

1. Lontjat Tinggi putra maupun 
putri. 

. Lontjat Djauh putra maupun 
putri. 

80 m. putra 
maupun putri. 

. Lempar tjakram putra mau- 
pun putri. 

5. Lempar lembing putra mau- 
pun putri. 

Mereki terdiri atas 12 orang 

pengikut putra dan 12 orang pe 

ngikut putri termasuk tjadang- 

an (reserve). 

Jang akan pertanding untuk 

merebut kedjuaraan tingkat Ka 

residcnan jang akan berlarg- 

di Purworedjo itu ialah, 

Sekolah2 Landjutan Pertama jg 

tejah berhasil merebut kedjua- 

raan tingkat Kabupaten | Kota 

diseluruh Karesidenan Kedu. 

Sebagai pemenang dalam pe- 

rebutar tingkat Kabupaten/Kota 

jang sudah melaporkan hasil2- 

nja ialah dari : 

KOTA MAGELANG : 

1. Djuara Putra dimenangkan 

oleh Regu S.G.B. Negeri dengan 

nilai 15411 setelah dikurangi 2 

orang tjadangan. 

2. Djuara Putri dimenangkan 

oleh Regu S.MP. Negeri I nilai 

belum masuk. - 
KAB. TEMANGGUNG : 

1. Djuara Putri dimenangkan 

oleh Regu S.G.B. Negeri Krang- 

gan dengan nilai 12088. : 

2. Djuara Putri dimenangkan 

oleh Regu S.G.8. Negeri Te- 
manggurg dengan nilai 4716. 

KAB. KEBUMEN : : 

1. Djuara Putra dimenangkan 

oleh Regu S.G.B. Negeri I Ke- 

bumen dengan nilai 13497. 

2. Djuara Putri dimenangkan 

oleh Regu S.M.P. Negeri Kebu- 
men dengan rilai 6441. 
Sementara itu diberitakaw le- 

bih diauh, bahwa sedjak bebera 

pa hari Inspeksi Pendidikan 
Djasmani Karesidenan Kedu te- 
rus sibuk mempersiapkan sega- 

la sesrala jang berhubungan de 
ngan perlombaan, begitu pula 
para petugas teknis (Instruk- 
tor) |adminstratief serni'uh Ka- 

"Lari 100 m 
» 

| residenan Kedu jang diberi tu- 
gas untuk menjelenggarakannja 
sudah mulai mengukur lapang- 
an dli. jang akan dipakainja. 

Untuk penginapan para pe- 
lomba disediakan | direntjana 
kan di S.G.B. Negeri Purwore- 
djo, jang dirasa memenuhi sja- 
rat2 jang diperlukan. 

XI RRT — XI BIRMA 9—1 
Menurut U.P. kes. sepakbola 

Nasional Birma telah menderita 
kekalahan jang kedua kalinja di 
Peiping melawan kes. RRT jang 
buat dengan score 9 - 1 pada tg. 

19/10 jbl. Kes. RRT itu terdiri 
dari kombinasi  mahasiswa2 
“Central Athletic Institute” dan 
pegawai2 paberik mesin. 1 

Pertandingan tersebut a.i. di- 
saksikan djuga oleh Perdana 
Menteri Chou En Lai. 
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di 

harga 1 botol Rp. 50,—. 

Consult Rp. 15,— 
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BSK 

tutup mulut. Ada jang | 
   
   
   

  

   

    

     

kami beri wedjang j gan. Djadi se- 

ihak puas!” Se hnya 

aa 

  

Da 
| | 3 

Ke Jang bertanda tangan dibawah ini Me MOERJANA, x 
pegawai Djswatan Penerangan Kabupaten Lamongan. — |x 
menerangkan dengan sesungguhnja, baiwa saja sus 3 

dah beberapa tahun menderita sakit gindjel (nier 3 

zsiekte) dan sudah berobat dimana-mana tidak da- 2 
sembuh, tetapi serenta memakai obat minjak x 

Ban 

  

Menerima Pesanan. 

D.K.W. RT. 125 cc — 350 ce, 

GAPENI 

Dealer Skandia Imp. untuk daerah KEDU dan sekitarnja. 

GEGOSSSISSSSS SELSSSESSSSSSISSS 

20. AHLI NUDJUM 
PROF, ALAHI ASTROLOOG 

SPEC. ASTROLOOG, OCCULTIST, Lebih 25 th. berpraktek 
INDOCHINA, MALAYA, BURMA, NEW DELHI. 

Menerangkan segala hal2 Penghidupan, Peruntungan, Per- 

tjintaan, Keselamatan jang akan datang. Tanggung me- 
muaskan. Djuga sedia obat kuat istimewa buat laki-laki 

PAGI djam 8 — 1. 

GB OSGGGS SGG 

DJUM'AT 21 OKTOBER 1955 

JOGJAKARTA 

06.10 Pembatjaan Al @ur'an | 

dengan tardjamah: 07.20 Irama | 

Rumba sedjenak: 12.00 Chotbah | 

dan Sholat Djum'at: 13.10 Rua- 

ngan Wanita: 14.10 Rajuan Ma- 

kasar: 17.00 Gending? Sunda un- 

tuk Kanak2, 17.45 Hendy : Me- 

metik Gitar dan Menjanji: 18.15 

Ruangan Djawatan Perburuhan 

D. Ist. Jogjakarta: 18.30 Pela- 

djaran 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, 

-91.20 Obrolan Pak Besut: 21.30 

Hiburan Malam, 22.10 Santiswa 

ran. 
SURAKARTA 

106.15 Pengadjian Al @Gur'an de 

ngan Tapsirnja: 07.45 Hidangan 

| Xavier Cugat: 12.03 Malaya gem 

Ibira: 12.15 Chotbah dan sembah- 
jang: 14.10 Rajuan siang oleh O. 

K. Sederhana: 17.00 Dunia anak- 

oleh S.R. Al Irsjad: 17.30 Raju- 

an putri oleh Udaja: 18.15 Kri-   deraga dalam minggu ini: 20.30 

Wajang Orang:. 

SEMARANG 

(Siaran AP. dj. 18.15-19.00) 

06.45 Kwartet Rany: 12.00 

13.15 Orkes Studio Djakarta: 14. 

10 OK. Rajuan Sukma, 17.00 

Gending2 Dolanan, 17.40 Donge- 

ngan Kanak2: 18.15 Lagu2 Ter- 

kenal: 19.30 Ruang Wanita: 20. 

30 Irama Indonesia Populer: 21. 

00 Siaran penerangan, 21.15 Da- 

ri & untuk pendengar: 22.15 Gu- 

bahan2 G.W..Koch & Soekandar. 

  
SAPTU 22 OKTOBER 1955 

JOGJAKARTA 

06.10 Kienengan Djawa, 12.15 

Samba dan Rumba Malaya, 13. 

45 @uartet Irama Menghibur: 

(1410 Untuk Pelepas Lelah, Et: 

|00 Tjatatan Dua. Pekan Studio 

Jogjakarta: 17.40 Sarina dbp To- 

no: 1815 Varia:: 1940 Orkes 

Studio Dakarta: 20.30 Hidangan 

Terkenal: 21.15 Dagelan Mata- 

ram oleh Kel. Kes. Djawa Studio 

Jogja. 

f SURAKARTA 

07.20 Irama krontjong LK.S.- 

J.: 1203 Klenengan Djawa Ti- 

raur: 13.40 Klasik ringan: 14.10 

Rajuan siang oleh O.K. Irama 

Baru: 17.90 Dunia anak2, 18.15 

Ruangan wanita, ?9.30 Imbauan 

malam oleh Melati: 19.45 Kon- 

|tak dengan pendengar: 20.30 Ma 

inasuka oleh ROS: 22.15 Dari ha- 

|ti iang hening, 22.30 Lagu2 har- 

monium. 

SEMARANG 

(Siaran A-P. dj. 18.15-19.00). 

0620 Bonangan & Genderan, 

12.00 Vocal dan Insrumentalia: 

1315 Hammond Organ & Nja- 

njian Sal Saulius, 1345 Aneka 

Irama: 17.00 Taman Kanak2: 

17.20 Ruang Peladjar, 18.15 Hi- 

buran sendja: 19.30 Carry de- 

Ingan orkesnja, 20.30 Klenengan 

Patalon: 21.00 Tjeramah, 22.15 

Wajang-kulit. 

      
bi 

(Perobahan bisa terdjadi) 

Didjual: 
| Royal Portable de Lux 

Rp. 3950,— 
| Underwood Portable Dof- 

model Rp. 3950,— 
Masdjid 34- Pakualaman 

Jogja. 

  

Dji.   
  

MAA AAN AA 

16 — Magelang. 
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Hotel ,, GARUDA" 
Kamar No. 5 — Jogja. 

SORE djam 4 — 7. 

  

Chotbah & Sembahang Djum at: | 

  

Leng keluaran rumah obat 
rabaia, tiba2 diwaktu saja buang-a 
tunja, sehingga sakit saja sembuh s 

Harap mmum mendjadikan maklume 

“ 

SUMBANGAN BERHARGA DARI P.T. PEMBANGUNAN 

SYXA na 

Jamonga 

PERNJATAAN TERIMA KASIH. 
Kepada Nj. Dr. Sunu, Zuster dan Djururawat? R.S. Panti 

Rapih, Djawatan? “dari Pem. D. I. J., Kotapradja, Resmi / 

Partikelir, Sarekat Sekerdja? Djawatan? Pem. D.I.J., Kota- 

pradja, Partikelir, R.K, Langenastran, R. K,” Nagan Kidul, 

Perseorangan? d.Li.-nja jang telah merawat dan memberikan 

tardh penghormatan terachir kepada almarhum 

K.R.T.Pringgokusumo (R.Suhardjo) 
jang wafat pada tgl. 13 October 1955. 

UTJEH SHE TONG" Su- 
yr keluar ba- 

ia sekali. 

— 

n, 10 Mei 1951. 
Saja tsbe diatas 

w 

  

kami menghaturkan beribu? terima kasih 
Keluarga 

K.RT. PRINGSGOKUSUMO. 

BERES LAN IDE ST KENA Hah ENAK SIN SANAK SEA 2 SALES STAR 

KEPADA MASJARAKAT 

ialah : 

ae Ran MEME HA NAN TAS YP AO Aa “AN Na Ne TEE Pr SA 29 DO 0 2 

PEMBAHARUAN HUKUM 
PERDATA KITA 

oleh : St. K. Mialikul Adil, Anggauta 
Mahkamah Agung. 

Naa SEA PAN Aa MR Aa ASEAN NAN Ma EN PN an MN ALAN ANA SAMA ANA S
E
A
 

Dalam buku jang baru terbit ini penulis mengupas beberapa 

soal mengenai hukum perdata Eropah dan hukum adat, me- 

ngadjukan jurisprudensi dan pendapat2 ahli hukum dan dia 

sendiri, mengenai soal2 tersebut dan menarik paralleli anta- 

ra kedua systeem hukum tersebut. Achirnja penulis menju- | 

sun peraturan mengenai badan?t kerdja sama. 

Buku ini akan sangat menarik perhatian para SARDJANA" 
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perti Bengek, Batuk kering 

/ 

” 21.2 

APHRODIN Utk. obat luar Mp Ha 

CLEANSING CRHAM Utk. nersihkan paras 

muka dan hilangkan make-up. ».. 10,— 

SPROSSEN - CREME Utk. hilangkan tanda2 

hitam, merah atau kuning dimuka atau dilain 

bagian badan. i ". t0— 

DC CREAM Utk. kekolotan, panu? dan kukul. ,, 15,— aman 

BARYLTINE Utk. tumbuh rambut, tjegah 

rontoknja dan bikin kerinting, kilap dan rapi. ,, 10,— rempuan 

NO - HAIRPOWDER Utk. hilangkan rambut » S— r 
ka putjet, air 

ATOM HAIRDYE Utk. menghitamkan rambut 

putih. 'Tanggung tidak luntur dan istimewa 

kwalitetnja. 3 Gr. Rp. 10— 5 Gr. Rp. 15,— Men | 

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

Eng Tay No, dan Eng Njan Hoo Petjinan, R. O. Karuhur 

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

lang. Toko obat Junon Djl. Slamet Ryadi 

Sport & Watch Store, 

GONOCIDAL 
Untuk menjembuhkan penjakit Kotor jang sudah lama 

atau baru. Penjakit ini didjadikan oleh baksil2 namanja Go- 

nokokan jang lekas suka menjerang sel-sel dan kalendjar?, 

menimbulkan lain rupa2 penjakit seperti Entjok dan sakit 

tulang2, djantung berdebar2 dan kotor darahnja. Maka ke- 

lemahan umum terdjadi. GONOCIDAL ditanggung sembuh- 

kan penjakit ini segera dan basmikan 

HUKUM, DJAKSA DAN MAHASISWA. BA ia lab okuk mia x 
Pe en ia en UNEp 3 SSS GGS GSGGGGG TPG PPP PPP PPP SELESAI : Sebagai tempat pemberhentian kendaraan ditundjuk 

: LES ALLLLLLLLLLSLS |! a. Muka Kantor Pos : 
Harga : Rp. 35,—. & RADJA DARI SEM ar 3! i al : 1 MUA OBAT 5 |) untuk mobil, andong dan betjak. 

P.T. PEMBANGUNAN 
AT JAITU Si 2 ulun Nuab Pt Es il 

VIRANOL S0 . Djalan Ngabean muka Kantor Djapendi : 

Badan Penerbit dan Perusahaan Buku scta 7 Bi belah Sel di 4 VIRANOL EXTRA STRONG 5 'j sebelah Selatan dijalan : 
Djakarta - Djl. Gunung Sahari 84 tanggung sembuhkan segala ma- x ' untuk andong dan betjak. 

Djl. Segara LI No. 16 tjam penjakit seperti: buah » | / Dialan Not di belah Sel di 

Jogjakarta Djl. Tugu Kidul 23 binggang, djantung, urat sjaraf, X |d, Mn ne on “tan 
Surabaja (Depot) Dji. W.R. Supratman 1 8 otak (brain), lemah badan, ini $ |! lan : untuk segala kendaraan. 

Madiun : Dji. Pasar Besar 54 s pu mengsayah. darah, SBU 8 d. Sebelah Selat Pi | Widjil : 

316-190. z dan manik, Baik buat orang jg. & | Sana Pe TEA Pang Na 
z Lea 2 kantor. Alasan pe- # | untuk andong dan betjak. 
z njakit : badan lekas tjapai “311 £ San e. Sebelah Barat Pegelaran : | 

si 
813 8 
Si 

! 
! 
( 
1 
1 
/ 

ASTHMA CUREIJ: 
dari pipa2 angin dan paru2 se- 

ibasah, banjak sliim|riah dan 

Harga 4 Rp. 15,— 

SEXALIN Utk. wanita jang sakit kotoran. Rp. 20,— L 

SEXANOL Utk. laki2 jang lemah badan 

Untuk sembuhkan penjakit 

batuk darah dan sesax napas. 

16 Gr. Rp. 25,— 1 pak Rp, 5,-—-. 

DC PHARMA LID. 
BANDUNG — DJAKARTA. 

Agen? di Djawa Tengah : 

kodian Semarang. 

LAOS 

GOEI KIEM GIOK 
Tanggung baik dan kuat. 

Memakai bahan? dari Eropa X 

jang sudah terkenal. Dengan u 

harga pantas. ' 

GANDEKAN No. 2 

SESESSSSSGSG GS SGG SGP 

kutuh2, 
Harga & Rp. 20,— 

162 Timuran. 
muka pasar Slompretan Solo. Toko 

sbat Eng Tay Ho, Eng Djien Ho dan Tek Sing Tong Pe- 
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PAKAI TEKS 
BAHASA 

INDONESIA 
clan 

KIA Ta | 
MA SIN Uhh 

Diedarkan oleh: 
TENAGA KITA FILM LTD. Djkt. 

Untuk 17 tahun keatas. 

       

     

  

    

GGRIS, 

Pagi djam 10.- Petang djam 4.. 4.- dan 10 

MNATH 

linu, muka putjet, kaki tangan dingin, sering sesemutan, ma- 

ta kurang terang, penjakit pikiran (zenuw), tidak bisa tidur 
dalam tidur sering takut?, sakit pinggang, djantung ber- 

“Mulai hari ini di: 

»SENISONO" — ,,LUXOR"“ — ,,REX" 
TIAP HARI MAIN 4 KALI. 

AINI 

      

kanan tidak hantjur, sering ma- 

rah?, kepala pusing, entjok, linu- 
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: SENGADJA DIHIDA GKAN UTK. MERIAHKAN 
» SEKATEN ! 

2 SPONIMAN. A. HARRIS 
Bintang Indonesia. Bintang Malaya. 

dalam 

FILM INDONESIA ASLI. 

“#TJURIGA” 

      

Berkenaan dengan adanja perajaan Sekaten Jogjakarta, 

pada tgl. 21 s/d. 29 Oktober 1955, maka guna mendjaga ke- 

amanan dan ketertiban umum lalu-lintas disekitar Aloon? 

Utara Jogjakarta perlu diatur sebagai berikut : 
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a. Pada tiap hari : 
djam 17.00 s| d. 24.00. 
Pada hari Minggu dan Hari Besar : 

djuga djam 09.00 s/d. djam 13.00. 

ALOON? UTARA DITUTUP BUAT: SEGALA 

KENDARAAN DARI SEMUA DJURUSAN 
Mereka jang karena kepentingannja memerlukan keluar ma- 

suk Aloon? dengan kendaraan jaitu : 

para petugas, para Maha Guru, para Mahasiswa U.N.G.M., 

para anggauta Panitya Sekaten, para standhouders dan 

lain2 jang mempunjai kepentingan pekerdjaan di Aloon? 

Utara. 

Diperbolehkan : 

a. masuk dengan kendaraannja melalui djalan Kauman, 
b. keluar dengan kendaraannja melalui djalan Rotowi- ' 

djajan, 
c. masing2 dengan tanda : 

mobil? dari para Maha Guru U.N.G.M. dengan tanda | 
dari U.N.G.M., para Mahasiswa dengan kartu Maha- : 

siswa, para anggauta panitya Sekaten dan stand- : 

houders dan lain? jang mempunjai kepentingan pe- . 

kerdjaan di Aloon2, dengan tanda dari Panitya Se- 

katen. 

Djalan Judonegaran hanja dipergunakan untuk satu djuru- 

san (kearah Barat). 

hb. 
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untuk mobil2 jang diperbolehkan masuk. 

Kepada chalajak ramai diminta perhatiannja agar keama- 

nan dan ketertiban umum dapat terpelihara dengan baik. 
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Kundjungilah 
Toko Buku ,,i£.R.”   MA
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Gari 

dengan 

rempuan kelihatan 
dil. Penjakit kelemahan. 

ini Anggur dalam sedikit tempo sudah tentu 
lekas kelihatan faedahnja. Baik untuk lelaki dan perem- 
puan, tua atau muda. 
ANGGUR KOLESOM PO THAY, Amat perlu bagi pe- 
rempuan jang duduk perut dan jang berbadan 
kepala suka pusing sakit perut tumpah?, kaki bengkak 
dll. Sakit lemah dalam waktu bunting. Perlu diminum 
sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat 
dalam kandungan tinggal waras. 

ANGGUR KOLESOM SENG 
perempuan sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dim 
badan mendjadi bersih dan ganti darah baru jang sehat 
air muka mendjadi segar, dan menambah nafsu makan. 

Terutama bagi perempuan jang sudah banjak beranak ini 
Anggur SENG HWA sangat dipudjikan, 

. ANGGUR OBAT BMWKUMATIKK. Ini Anggur Obat 
Rheumatiek dibikin menurut resep jg sudah termashw 
turun - menurun. Dibikin dengan ditjampuri Kolesom 
jang mahal dan mandjur, "engan bahan Ohat Tionghne 
dn. Ini Anggur Obat meluru untuk 
rupa penjakit Rheumatiek (Hongsiep atau Eintjok) baik 
ditulang urat? dan lain2 bagian badan, baik jang sudah 
lama atau jang baru. Sesudah minu 
nanti kelihatan mandjurnj1, dan 6 botol SEMBUH sama 

| Anggur - Anggur 
(TJAP POTRET DAN 5 KOLESOMJ 

ANGGUR OBAT KOLE- 
SOM. Ini Anggur Kuat ter- 

Tjampuran 

Obat-obat Tionghoa jang 
berfaedah dan mahal, an- 

taranja Kolesom dil. Obat 

jang sangat penting untuk 
tambah kekuatan tubuh 
dan darah. Ini Anggur pun 

sarinja 

Buah Anggur jang terpilih. 

Amat baik bagi lelaki/pe 
jang berbadan 

lemah. Kurang darah, mu- 
muka ke- 

lihatan tua dan lesu tidak 

bersemangat. kaki tangan 
dingin, bua pinggang sakit, 
tulang linu, kepala suka pu 

bernapas 
arat sjaraf lemah, 

kurang. Paras pe- 
tua, 

pendek, 
sema- 

Terdapat di Toro31 OBAT dan Toko? P & HD diseluruh 

INDONESIA 
Aren Jogja : Toko Djamu »BABAH GEMUK", Petjinan 5. 

Rumah Obat ,/MALAYA" Balapan 15. 

KOLESOM 

  

an Denggem. REN AW 
GURABAIN - PESAPER Kk! AR 

PIAKAR YEL TEKRAH CEATAM 26 

lemah, 

dan baji 

HWA. Perlu diminum 

sembuhkan segala 

3 botol tentu 

I 

t YOUR HEALTH IS YOUR FOR TUNEI 
KASMIR TONIC PILLS: TT 
Untuk mengkuatkan badan'laki?, lemah umumnja .meng- 
kuatkan urat2 sjaraf, otak dan Pikiran. Djantung -ber-de- 
bar2, perut kembung, mata kurang terang, nafsu kerdja tak 
ada, telinga berbunji- bunji, pinggang sakit, kaki tangan : 
dingin atau semut-semutan, sering mimpi atau takut, mas | 
rah- marah atau lekas lupa dan lain2. 

Harga 1 botol Rp. 10,— 

KASMIR LADY TONIC PILLS : 
Untuk wanita jang sakit keputihan, muka putjat, hilang- 
kan tjape2, kuatkan badan, Spesial untuk wanita ae 
datang bulan acc. Darah berhenti, tidak djalan, badan ku 
rus, pinggang sakit, kepala pusing, marah-marah. 

Harga 1 botol Rp. 16,— 

KASMIR FACE CREAM : 
tiful. 
Untuk membaguskan kulit muka njonja, supaja halus dan : 
bersih dari noda2 hitam dan lain2 penjakit. Kekolotan, Pa- 

nu, Djerawat dan wiru kulit muka, Muka kelihatan muda 
seperti gadis dan tjantik, Kulit djadi litjin, dan halus. 

Harga 1 botol Rp. 10,— 

1G KASMIR GOOD FRIEND OIL: 
Harga 1 botol Rp. 10,— 

KASHMIR HAIR TONIC OIL : 
Kuatkan urat2 rambut, tahan rontok, rambut . mendjadi 
pandjang dan tebal. Bikin tumbuh mendjadi banjak. | Baik 
buat orang jang baru baik dari sakit panas dan baik se. | 
kali buat Perempuan jang baru bersalin, baik buat orang : 
jang suka Pusing Kepala. 1 : 

Harga 1 botol Rp. 20,— 

KASMIR POMADE : Super guality. 20 
Menghitamkan rambut putih, tahan rontok d sa 
akar2 rambut. an kuatkan 

to make you more beau- 

Harga 1 pot Rp. 30,— 

KASMIR RHEUMATIC PILLS : 
Untuk penjakit entjok, linu2, sakit badan, pi Ong pinggang dan 

Harga 1 botol Rp. 10,— 1 

TABIB WAHID MAWN ai 
» Tamblong 40 — Telpon 4941 — Bandung. 2 | 
bat2 dapat dibeli dirumah? obat Ti 6 $ 

Indonesia. Nu | 

Agen - agen » : 

JOGJAKARTA : Toko Solo Sosrowidjajan No. 5 Toko : 
Obat Eng Tay Ho Patjinan 58, Toko Obat 
Eng Njan Ho Patjinan 75, Toko Tek An 
ba Pn “3 Warung Mutjo Dji. Ju- 
negaran .borto Tn Maa unior Djl. 'Malio- 

: Zindabad House Nonongan No. 47 
: Toko Obat Hok An Djl. Raya 414 

SOLO 

MAGELANG     Thian Seng Hoo, Patjinan 417,     
  

& 4 
POLISI NEGARA ' 

KANTOR BESAR DAERAH ISTIMEWA 4 

JOGJAKARTA. 4 

—000— $ 

PENGUMUMAN 
No. Pol. : 2a|Tj4| Sek. 
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Dengan: DJUNAIDAH HARRIS, bintang film Malaya. 8 

VARMA FILMS SULASTRI — B5. BUSTAMI. » 

present 4 HARIS, .... jang pernah main dengan KASMA BOOTY, 8 

sense $ adalah componist jang BIS en! ” $ Y 

SULASTRI, .... pemain jang dapat ,,Mantjala putra, man- 3 

tjala putri”, bisa TUWA ... bisa MUDA: 1... “ 

PONIMAN, ... . pernah mendjadi penduduk wilajah kp. & 
Mi Djlagran, ingin sekali menghibur saudara?-nja lama di- 

3 & Balapan 1 ....! : 

£ Is Bintang? ini akan ,,Neter Kadibjan” : dalam lajar putih 

5 $ ! 
Sit di: 

SR BK cmRDU - MBRAJU ! 
IB. GELAK - KETAWA ! 
28 MAIN EMPAT KALI SEHARI. 
5 » MATINEE MULAI TANGGAL 22-10-1955. 

C0 IR 17 TH. keatas, 
1 SS £ SESESSSSLELESISSSISSESISSES 

Dn TR Sa en San MA NN ALA MALE AAA Png UJAN MN NON Pa TAI (EU MAPAN na TA 

Na Lae Ka kita bikin PIL VIRANOL jang tanggung 3 Jogjakarta, 19 Oktober 1955. 

Yo berhasil. HARGA satu b Xx : 
Yo GA satu botol ... Rp. - KEPALA POLISI DAERAH ISTIMEWA 

Obat? dapat dikirim sesudah menerima uang dengan pos » JOGJAKARTA. 

tambah ongkos kirim 15Yc. R Wk. KEPALA POLISI, 

Tabib MAWN, Pa 490 — Telp. 4941 2 PEMBANTU KOMISARIS BESAR POLISI. 

: $ Bandung. &3 
Djuga dapat dibeli disemua Toko? Obat diseluruh Indonesia. g 1377-10 (TJANDRA HASAN) ' 

SLS SLS AN SSS SSS AAA AL ANA ML AL LA LL : 

SES SSS SSS ALSSALAS SES 

    

   
     

     


