
— dra dan Sulastri (wanita). 

- Ani Poniman (kerontjong), 

  

     
   

    

   

            

       

   

  

    

  

   
   
   
   

    

            

    

  

   

  

en 0. HARIAN 
| DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT KEDAULATAN RAKJAT (ANGGOTA S.P. S.) 

UMUM 
  

   
   
   & 

pak 
£ 

  

   
      

  

   
   
   

X 

  

    

kegembiraannja, bahwa. Mesir 
tahun ini ikut serta dengan mem 
'buka sebuah paviljun jang tiga 

kali besarnja dari paviljunnja 
tahun jang lalu (ketika itu ha 

nja 300 meter pesegi), sehing3a 

paviljun Mesir tahun ini terma 

.suk paviljun2 jang besar. 

Oleh Laihad disebut soal2 ker 
..djasama dilapangan ekonomi jg 

lebih kekal antara kedua negeri 

- selaras dengan putusan2 Konpe 

rensi Asia-Afrika. Ikut sertanja 

Mesir dalam PRI dengan mem 

buka paviljun jang lebih besar 

besar ini adalah salah dari pada 
usahanja kearah Tebih kekalnja 
perhubungan ekonomi itu, (kata 

Dalam paviljun tsb. dipamer- 
kan berbagai hasil produksi Me 

sir, terutama tekstil. 
————— 

| DJUARA2 BINTANG RA- 
—DIO DJAKARTA 

| Dalam pilihan bintang radio | “urtuk tahun 1955 daerah Dja- | Jar 
  | karta Raya babak finale telah | ajung didepan kavtor. inspeksi | 

|. Keluar sebagai djuara2 pertima | DKA (Tugukidulj ambruk. Pu- | 

untuk seriosa, hiburan dan ke- | hun Asem didepan toko djamu 
| rontjorg masing2 Sam Saimun, 
Bing Slamet, dan Ping Astono 

| (prija) dan Dien Jacobus, Rosita | 
“dan Subardini (wanita). 

.. Pemenang2 kedua uni 
an seriosa, hiburan dan keron- 

tjong ialah masing2 Tubagus Sa 

- rusi, Bero Tatahay dan Suhairi 
- (prija), nj. Kuswarni, Laila Tjan 

menarg ketiga masing2 Anas Ju 

. suf, Hardi dan Moh. Djamin (pri 
| ja), Norma Sanger (serosa) dan 

se- 
dang untuk bagian hiburan tidak 

- ada, karena dalam babak finale 

- pat dua peserta wanita. 
Dapat diterangkan pula, bah- 

“wa pemenang kedua dan ketiga 
: bagian seriosa, jaitu nj. Kuswar- 

ni dan Norma Sanger, mendapat 
angka penilaian jang sama dari 
Juri ialah masing2 17315, tetapi 

| karena mengenai penilaian suara 
nj. Kuswarni mendapat angka 14 

5 . (ma- 
sing2 59 dan 5814): maka menu 

nj. Kuswarni di- 

lebih dari Norma Sanger 

rut peraturan 
menangkan. “ £ 

Tn 

- PENDETA BARU 
  

| Tgl. 26-8 jl digeredja Kristen 
-Medari telah dilangsungkan upa 

53 pengtachbisan pendeta ba 

    

xu Ds. L. Praptosiswojo, dgn 
disaksikan oleh utusan2 dari 
clasis | Synode Djawa Tengah 

| dan utusan instansi? Pemerintah 
setempat. Pendeta baru tsb. di 

| .tugaskan di Djema'at Kristen 
Medari, Tempel dan Tjebongan. 

— Melangkah kedepan: dgn 
—.... Piagam Jogja 

Perintah Harian W k. KSA b 

  

5 » 

  

       
  

  

1 Jogja sbb : 
    

  

  

2-nja menjatal 
-mentjurigai, 4 

ta bersama selui 

  
   

  

   

kan hal2 sbb. : 
K aa Aa 
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n besar 

- Duta besar Mesir AF. Al. 
Amroussi Minggu petang mem- 

buka paviljun Mesir di Pekan 
| Raya Internasionui. 3) 

|. Ketua Dexi» Laihad dalam 
F ita sambutannja menjatakan 

untuk bagi- | 

Pe 

. bagian hiburan ini hanja terda- 

| Angkatan Darat go- 
an Perwira, Bintara, Pera- 
t dan pegawai sipil AD me | 

langkah kedepan dengan djiwa 
emangat Piagam Jogja tsb. 

| andjurkan sama2 amal- 

  

&.4. Memperkokoh dan memper- 
—... Juas bidang perpaduan dgn 

if Y iksa diri sendiri 
| dan saling menasehati satu 

dengan lain dengan tjara2 se 
t SA BE 1“ 

n perdjuangan 
M tur ketertiban berorga. | 

— nisasi dalam rangka perdju- 

angan nasional guna kemung 

  

    
    

      

  

  
   

    

Wuwung rumah beterbangan. 

     
  
  T Pat 

: tumbang gletak dengan akarnja 

ang2 listrik dojong, gelap gelita sebagian kota 

| (Oleh: Wartawan ..K.R,' sendiri). “ 

HUDJAN ES LEBAT DISERTAI ANGIN PUJUH TIBA2 

Lc 

'jang gerteng 
| terbang, sehingga air masuk dgn 
derasnja. Kerusakan: berat ter- 
Gjadi di Patangpuluhan: sebuah 
los milik pengusaha batik am- 
bruk, merjebabkan 3 orang Iu- 
ka2 berat sampai perlu diangkut 
Hkerumah sakit, jaitu Nj. Wirjo- 
|sadewo (isteri pengusaha batik) 

puterarja Sudjirman dan pelajan 
mBok Minto. Di Djetis ada 2 

korang luka2. : 

rumah roboh, 
'puhun kelapa. 

Bagian kota jang banjak men- 
“derita kerusakan ialah sekitar 
"Kotabaru, Djetis, Tjemorogja- 
djar dan Tugu. Puhun besar jg 
Pa ikebanjakan dikanan 
|kiri Malioboro, Djetis, Gondola- 

satu kedjatuhan   
    

    

  

     

didepan ho- 
tel Garu p 

  

Njonja Meneer ambruk, djatuh 
diatas tokonja. 3 

si erdeka ambruk. 
“depan pension Merdeka amkt s 

“lalulintas tertutup. Djuga puhun 

iAsem didepan Damri tumpang, 

djatuh diatas gedung Damri. 

Di Gondokusuman puhun Sa- 

wobludru mendjatuhi rumah ang 

gauta parlemen as 

Rartohadikusumo. Didepan PMI 

puhun besar ambruk, menutup 

lalu lintas. 

dihalaman SMA-B serta puhun 

“Sukun dibelakangnja ambruk. 

Puhun Sukun di Progo 4 am- 

bruk, menutup lalu Tintas. Djuga 

didjalan Batanawarsa dekat Mes 

diid Sjuhada' ada puhun besar 

| ambruk. Dipaviljun bekas rumah 

Pak Dirman didjalan Widoro se- 

buah puhun Sawo patah. Didja- 

  
bang. 

puhun Beringin patah2 dahan- 

nja, djuga puhun didepan rumah 

prof. dr Salim. Puhur didepan 

| resimen ambruk, djatuh didjalan. 

Di Djetishardjo 7 buah puhun. 

Kenari dimuka komplex SGB 

'menggietak didjalan raja, dide- 

pan rumah nomer 2,6,8 dan 10. 

Di Djetis 4 puhun besar2 am- 

bruk. Rumah tukang letter, se- 

buah toko ketjil Tionghoa, se- 

buah restoran dan sebuah rumah 

tinggal penduduk Tionghoa ru- 

'sak2 hebat. 
Akibat tumbangnja puhun2 be 

sar itu beberapa 

ikut ambruk, kawat putus2,' be-   
AD Kol.Liibis kemarin telah mengeluarkan pe- 

sbb. : Pemerintah dalam. sidang kabinet tgl. 15 
s memutuskan pemerintah dengan memakai bahan utama 
jaksa Agung menjelesaikan ,,Peristiwa 17 Oktober” se- 
ngan Piagam Jogja dan sebagai langkah pertama dipu- 

gadakan penuntutan dimuka Pengadilan. Pia- 
| segala keichlasan hati dan kesadaran. 

n persengketaan antara lain berupa 
-menuduh dan sebagainja timbul se- 

gauta Angkatan Darat sebagai akibat 
17 Oktober 1952 telah hapus”. 

angan tersebut. 
4. Mengerahkan — kemampuan 

kerdja kita untuk mentjapai 
| 'suatu tata kerdja sedeghana, 

|. hemat dan effisien guna da- 
“pat mentjapai hasil kerdja 

| Iebih tinggi. : 
'5. Mengembangkan rasa ichlas 

pada sesama teman untuk da 
pat mewudjudkan alam2 tsb. 
diatas itu. Lenjapkanlah pe- 
rasaan adanja golongan2 me- 
nang dan kalah, umumnja se- 
gala unsur2 perpetjahan, sem 
(purnakanlah disiplin pribadi 

.. menudju persatuan dar? semo- 
| ga dharma bakti A.D. 'ber- 

manfaat hendaknja untuk per 

—kinan berlangsungnja perdju- 

3   

( 

  

| Pada umumnja 'banjak rumah , $ 
dan wuwungrja | Gondokusuman,  Gendolaju, se- 

. Dikampung Gondolaju empat 

k, menutup” 

Di Lai 7 @olaju puhun Asem di- : 

Mas Sutardjo 

Di Kotabaru puhun Beringin |   
lan Seraju beberapa puhun tum- | $ 

“Didepan rumah sakit Bethesda | 

  

tiang listrik 

| rupakan 

—- MENJERANG KOTA JOGJA PUKUL 2.36 SIANG KEMARIN. 
TIDAK KURANG DARI 40 PUHUN BESAR? TUMBANG SA- 

— MA SEKALI, MENGGLETAK DENGAN AKARNJA DIATAS 
TANAH. TROTTOIR SAMA SEKALI 
KETJIL DISEBELAH BARAT TUGU . TERANGKAT OLEH 
AKAR, KEMUDIAN DITIMPA OLEH PUHUN JANG DIRE- 
BAHKAN OLEH ANGIN. DIBEBERAPA TEMPAT TIANG 
LISTRIK AMBRUK, SELURUH KOTABARU, SEBAGIAN 

| DAERAH TUGU, DJETIS DAN TJEMORODJADJAR SEMA- 
LAM GELAP GELITA, KIRA? 20 KATJA DJENDELA ASRA- 

TERBONGKAR, DEPOT 

MA DARMA PUTERA BRANTAKAN. LE x 

berapa ijjn terhenti. Kotabaru, 

bagian Tugu, Bumidjo, Tuguku- 
lor, Djetis, Djetishardjo, Tjemo- 

rodjadjar semalam gelap gelita. 

DPU dan polisi lekas 
bertindak. 

Meskipun hudjan argin jang 
hebat itu 'hanja kira2 20 menit, 
lalu lintas djadi katjau. Bis2: 
dan oto2 harus putar2. Tapi po- 
Usi segera “bertindak mengatur 
lalu lintas, DPU mergerahkan 
tenaga untuk memotong batang2   

     

  

   

i 

| puhun jang menutup djalan. De- 

“ngan demikian lalu linta” jang 

penting dapat kembali. normaal 

dalam 3 djam. Tjuma di Djetis- 

hardjo sampai pukul 11.30 ma- 

lam belum seperti biasa, karena 

banjaknja puhun jang menutup : 

djalan. 

e 1 Kerbau 5 kambing 
mati didaerah Kota- 

gede. ! 

Dalam pada itu diluar kota, 
jaitu daerah Kotagede, 1 los di 
Wiioro dan 1 los tembakau di 
Babadan ambruk: Korbannja: 4 | 
kerbau dan 5 kambing mati, | 

Tak ada korban may 

nusia. : 

Sampai berita ini ditulis tidak 
ada kabar ttg, korban djiwa ma 
nusia. Berapa kerugian Djawat- 
an Listrik belum dapat Ma 
hui. Semalam pegawai2 listri 
kerdja terus, dibsberapa kami 

pung jang mula2 gelap seperti 
Klitrenkidul, listrik njala kem- 

bali pukul 21.30. 2 
  

Wk. “Presiden Hatta : 
BA. 

  

Banjak' pemimpin sudah 

Demokrasi Rusia bertentangan dengan: 

pp PenntjasSila 0 0.0 cet agentami Pensrargan sesunggun- 

5. 
ag 

DALAM rangka penindjauannja di Djawa Timur Wakil 

Presiden telah menguraikan di Bondowoso betapa besarnja 

tanggung djawab kita sebagai warganegara dan tanggung dja- 

wab kita dalam negara demokrasi dan didalam hubungan ini 

- ditekankannja pula pentingnja arti pemilihan umum jang akan. 

datang. Dinjatakannja, bahwa kewadjiban kita lebih djauh ialah 

untuk membangunkan keadilan dan kemakmuran bagi rakjat, 

sebab menurut Wakil Presiden adalah pertjuma untuk merdeka 

dalam negara jang Kaja-raja ini djika kita tidak mengerahkan 

seluruh tenaga? untuk mengeluarkan kekajaan alam negara kita. 

Tanggung ajaw , & 
toleransi. 

Setelah memberikan berbagai 

tjontoh jang terdjadi diberbagai 

negara lain, maka Wakil Pre- 

siden mengatakan “ seterusnja, 

bahwa demokrasi menghendaki 

dua sjarat, pertama tanggung 

djawab dan kedua toleransi, jaitu 

tahu menghargai paham jang 

'berlainan dari paham jang di- 

anutnja. Kebaikan dari demo- 

krasi ialah, bahwa bermatjam2 

ideologi dapat disalurkan  me- 
| lalui partai untuk mentjari Ke- 
benaran. 'Paham lain bisa me- 

kritik bagi kita, di- 

dunia ini tidak ada satu paham 

jang terus-menerus benar, kata 
Wakil Presiden. 5 

Pemerintah dan oposisi. 
Kemudian  dibentangkannja 

tentang fungsi partai2 pemerin 
tah dan#partai2 oposisi dengan 
membandingkan keadaan di In- 
donesia dengan. keadaan diber- 

bagai negara lain. 
Menurut Wakil Presiden ke- 

dua-duanja sama diperlukan, 

sebab pemerintah tidak bisa. ber 
djalan tanpa oposisi dan djika 
pemerintah djatuh, maka opo- 
sisi jang menggantikan kedu- 
dukannja. : : 

Di Inggeris tidak terdapat 
banjak- partai, hanja tiga jaitu 
Labour, Konservatif dan Liberal, 

sehingga tidak menjulitkan pe- 
kerdjaan pembentukan sesuatu 
pemerintahan. 

Di Inggeris pemimpin oposisi 
mendapat kedudukan jang isti- 
 mewa, jaitu nomor dua sesudah 
Perdana Menteri dalam upatja- 
ra-upatjara resmi, Sebaliknja 
disini kita anggap sepi oposisi 
dan ini adalah suatu bukti bah- 
wa belum tjukup adanja tang- 
gung djawab.   Dalam pada itu Wakil Presi- 

| Gjuangan nasional. — Ant. den mengatakan, bahwa dida- 

. lam negara 
tidak boleh menentang pemerin- 

demokrasi oposisi 

tah semau-maunja sadja, tetap: 
ada batas2nja. Di Inggeris opo- 

sisi sikapnja tadjam, tetabi se- 
lalu loyaal. Dalam hubungan 

ini Wakil Presiden singgung 
pula pergantian kedudukan per- 

djabat2 - pemerintah sebagai 
akibat adanja pertentangan po- 

litik jang tadjam. Ditegaskan 

oleh Wakil Presiden, bahwa di- 

dalam demokrasi tidak ada per 
bedaan antara pendjabat peme- 
rintah dan orang partai: diluar 

boleh ber-hantam2an. tetapi di- 

dalam kantor hanja ada satu 
pegawai pemerintah jang men- 

djaiankan tugasnja untuk ke- 
pentingan rakjat. 

Banjak pemimpin su- 

dah lesu. 
Wakil Presiden mengatakan,   bahwa didalam perdjalanan pe- 

nindjauannja ini ja menemui 

banjak pemimpin2 jang sudah 
lesu, karena otonomi daerah be 

|ium ada. Tetapi dikatakannja, 
| bahwa. soal itu akan segera di- 

djalankannja, . sehingga A.B. 
| negara tidak akan kurang. Be- | 
'jum adanja otonomi daerah di- 

rasakan oleh seluruh negara, te- 

tapi djika .undang2nja sudah 
selesai, ' maka hal itu djuga 

akan meringankan beban Pusat. 
Wakil Presiden mengatakan, 

bahwa demokrasi rakjat seperti 
di Rusia dan negara? Eropa Ti- 

ngan demokrasi di Indonesia, 

sana hanja ada satu partai sa- 
dja dan ini bertentangan dengan 

pat?nja tentang 
negaraan melalui 

5 partai, 

  
mur tidak dapat disamakan de- 

karena disana lain pengertian 
orang terhadap demokrasi. Di- 

Pantjasila jg. membolehkan ma- 
sjarakat memadjukan penda- 

soal? ketata- 

Pem. Red. dituntut 2 
bulan pendjara 

Djaksa Dali Mutiara dalam 
reguisitoirnja jang  dibatjakan 
kemarin disidang Pengadilan 
Negeri Djakarta dalam perkara 
S. Tahsin kontra Mr Kasman Si 
ngodimedjo menuntut hukuman 
pendjara 2 bulan atas diri pe- 

mimpin redaksi penanggung dja 
wab sk. ,,Berita Indonesia” S. 

Tahsin atas dasar pertimbangan 
terang bersalah jaitu menista 
nama baik Mr Kasman Singodi- 

medjo salah seorang pemimpin 
,Masjumi' dan Presiden Direk 

tur , Gloria Trading Company” 

di Djakarta. 
Tuduhan  menista menghina 

tersebut diadakan dengan dja- 

lan tulisan dimuat Berita Indone 

sia dalam rubrik ,,/tahukah Tu 
an" tgl. 22 Maret 1954 al. beri 

si tuduhan bahwa Kasman tih. 
Selundupkan devisen” guna 
perusahaan importnja dan kare 

na itu ,,kini sedang dapat per 

kara”. Perbuatan tsb menurut 
djaksa dikwalifisir sbg. ,,kedja 

hatan sebagaimana disebutkan , 
dalam pasal 310 jo 311 sbu2 315 

jo 319 KUHP. 
Pleidooi dari: pihak pembela 

terdakwa Mr Sie Soe Gian akan 

akan diutjapkan tgl. 19 Septem 

ber jad. — Ant, 

TIDAK BETUL 
PWI sarankan menteri 

penerangan. . . k 
Kemarin siang PM Burnanud 

din Harahap mengumumkan se- 

bagai berikut: 
Berhubung dengan berita dim 

sebagian surat kabar jang me- 
ngatakan Menteri Penerangan 
Sjamsuddin St. Makmur waktu 
pembertukan kabinet sekarang 
pernah memperlihatkan kepada 
formateur seputjuk surat dari 
PWI Pusat minta supaja sauda- 
ra itu djadi Menteri Penerangan, 
Gengan ini kami terangkan apa 
jang diberitakan itu tidak benar 

sama sekali. 
Waktu kami membentuk kabi i 

net tidak pernah kami terima su- | 
rat dimaksud diatas, baik dari 
PWI Pusat, maupun dari Sjam- 
suddin St. Makmur jang dikata- 
kan menulis ,,surat palsu” atas 
nama PWI Pusat. 

Sjamsuddin St. Makmur djadi 

nja atas permirtaan kami dan di | 
setudiui oleh Wakil Presiden se- 
dang saudarg itu sendiri dan pim 
pinan partainja (PIR-H) sedjak 
semula berkali-kali menolak me- 
nerima kursi Menveri Penerang- 
an, tapi .achirnja atas desakan 
(Kami diterima djuga. — Ant. 

  

42 BAJI DJEPANG ME- 
NINGGAL 4.653 SAKIT 

Karena susu bubuk me- 
ngandung warangan, 

Pembesar-pembesar djawatan 
kesehatan Djepang “ mengu- 

mumkan bahwa djumlah 'baji 

jang mendjadi korban susu bu 

buk jang beratjun - buatan peru 

sahaan Djepang ,,Merinaga” ki- 
ni telah meningkat: semuanja 

ada 42 baji jang meninggal, se 
dangkan 4.653 baji lagi menderi ' 

ta penjakit akibat minuman jg. 

beratjun itu. 
Sebab?nja 

tertjampur. 

Pihak perusahaan  Merinaga 

hari Minggu ini menerangkan 

bahwa warangan  (arsenicum) 

ratjun 

Seorang dari 

  

HARGA LANGGANAN. 
Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan #. “0... Rp: 14,— 
(Tiap Saptu GRATIS Madjallah $ 
kanak - kanak Y,,KAWANKU” ) ! 

  

Etjeran . ......... Rp. 0,65 

IMASALAH MAROKKO KE PBB! 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,30 

  

ADPERTENSI: ' | 

  

TAHUN X — NOMOR 272 
  

Wakil 17 Negara AA hari ini sidang 

Pemberontakan besar2-an terdjadi 

| WAKIL2 17 Negara Asia-Afrika di PBB Selasa ini akan 
mengadakan pertemuan lagi di Markas Besar PBB untuk mem- 
bitjarakan keadaan Idi Marokko dan untuk mengambil ketentuan 
apakah mereka akan minta supaja Dewan Keamanan PBB ber- 

sidang. untuk membitjarakan masalah tersebut. 

. Seperti diketahui “dalam si- 

dangnja Djum'at jang lalu go- 
longan Asia-Afrika belum me- 

ngambil ketentuan dalam hal ini 
dan memutuskan untuk menga- 

dakan pertemuan lagi 30 Agus- 

tus ini. 

Beberapa negara diantara go 

longan A-A tersebut ingin se- 

kali supaja Dewan Keamanan 
segera bersidang untuk membi- 

tjarakan masalah Afrika Utara 

tapi sebagian tidak menjetudjui 

nja sedangkan beberapa negara 

lagi masih perlu berunding dulu 

dengan pemerintah mereka ma- 

sing-masing. 

Salah satu alasan terpenung 

jang dikemukakan goiongan jg 

tidak menjetudjui diadjukannja 
masalah Marokko tersebut ke- 

pada Dewan Keamanan diwaktu 
sekarang ialah ,,move”  sema- 

tjam itu mungkin akan menje- 
babkan madjelis umum PBB ti- 

dak mempbitjarakan soal itu lagi 

dalam. sidangnja jang akan 
datang. 

Seperti “diketahui madjelis 
umum PBB akan mulai sidang- 

nja 20 September jang akan da 

tang sedangkan golongan Asia- 
Afrika sementara itu telah min- 
ta supaja masalah2 Marokko 

ian Aldjazairiah ditjantumkan 

dalam agenda madjelis. Apabila 
masalah tersebut sekarang di- 

Ijantumkan djuga dalam agen- 

da Dewan Keamanan, rnaka me 
nurut peraturan2 prosedure ma- 

djelis umum tidak akan dapat 

mengambil sesuatu putusan me 
ngenai soal2 itu, 

Seijak Selasa minggu jang 
jalu, jaitu sedjak golongan A-A 

minta djasa2 baik sekdjen PBB 

pJag Himmarskjoeld untuk men 
Jesak supaja Perantjis meng- 
zeniri pertumpalhan - darah di 
Afrika .Utara, sampai. Minggu 

kemarin dulu pihak golongan 
A-A belum mengadakan sesua- 
tu usaha baru. 

Sementara itu kabinet Peran 

tjis kemarin dulu mengadakan 

3 1ang luar biasa di Paris un- 
luk membitjarakan hasil2 kon- 
perensi Aix les Bains. Sidang 

beriangsung dibawah pimpinan 
Presiden Rene Coty. 

     

    

  

jang telah diketemukan didalam 

kaleng2 tempat susu-bubuk bua 

tan pabrik mereka itu mungkin 

adalah akibat tertjampurnja wa 
rangan dengan natriumfosfat jg 
dipakai dalam pabriknja untuk 

memudahkan pelarutan susu bu 

buk. Seorang djurubitjara da: 

perusahaan - tadi menerangks” 
bahwa kemungkinan ini telah 

ternjata sesudah dilakukan ye- 

njelidikKan pada proses produksi 

nja. Dalam. natriumfosfat . jang 

dipakai oleh perusahaan ini tih. 

diketemukan warangan. 

Didjandjikan bahwa perusaha 

an akan membajar pengganti ke 
rugian bagi perawatan baji2 jg 
sakit. — Rtr. 

perwakilan KI 
diluar negeri ditahan 

Dalam rangka pemberantasan korupsi 

Moro dilakukan dalam rangka 

jang berwadjib. 

“ Siapa orang, dari Perwakilan 
R.I. mana dan dalam huburgan 

soal korupsi bagaimana A.M. 

Mcro belum sedia memberikan 

keterangan2 lebih landjut. 

Dalam hubungan ini atas per- 

tanjaan2 Djaksa Agung Muda 

mererangkan pemeriksaain2 dan 

tindakan2 sedang giat didjalan- 
kan dalam rangka pembenrantas 

an korupsi dan lain2nja ketju-   
berbagai 

rangan dewasa ini bukan sadja 
terbatas dan dilakukan di Indo- 
nesia, tetapi djuga dimana perlu 

  

   
    Maa LK KTA TKI HA ANT Ka A2 

    
   
     

  

   Lawbecs Kebudai 
1 Kan beteviaaeeh 
"AN K 1 te 

  

   

2ar Indonesia 
CG araokchep 

Love Mataerrgkeopan : 

  

  

  

BI 1    

    
   

      

     

' matjam ketjurangan jang kini sedang 

SEORANG dari perwakilan R.I. diluar negeri jang kebe- 

tulan sedang berada di Djakarta malam 

hak jang berwadjib atas perintah Djaksa 

|. nahanan atas orang tsb. menurut Djaksa Agung Muda 

Minggu jl. ditahan pi- 
Agung Suprapto. Pe- 

Muthalib 

pemberantasan korupsi dan lain? 

dan djika telah sampai waktunja, 

stangan Djaksa Agung akan di- 

ulur dan sampai kemana sadja 

bahkan djuga sampai keperwa- 

kilan2 kita diluar negeri”. 

Segi tersendiri. 

Djuga Kepala Djawatan Reser 

se Pusat” pada “ Kedjaksaan 

Agung Mr Umar Seno Adji atas 

pertanjaan2 Antara” disekitar 

penahanan “ atas diri anggauta 

perwakilan R.I. tersebut siapa 

nama dan dimana kedudukannja 

belum sedia memberikan kete- 

rangan2 lebih djelas dengan alas 

ar untuk kepentingan pemerik- 

saan masih didjalankan dengan 

giat”. 
Mendjawab pertanjaan apaKah 

penahinan . ini mempunjai hu- 

bungan dengan peristiwa pena- 

hanan bekas Menteri Kehakiman 

Mr Djody Gondokusumo dengan 

singkat didjawab sampai sebe- 

gitu djauh penahanan atas diri 

anggauta perwakilan R.I. itu 
mempunjal segi tersendiri”. De- 
ngan demikian didapat kesimpul 
an penahanan tersebut lepas dari 
pada peristiwa Djody. 

Kabar selandjutnja diperoleh 
Antara” Senin siang kemarin 
mengenai penahanan atas diri 
anggauta perwakilan R.I. diluar 
negeri oleh pihak jang berwadjib 
menjatakan penahanan tersebut 
menundjukkan tanda2 mempu- 
njai hubungan dengan peristiwa   

mangku-bumi 

lum ada Sultan jang baru. - UP. 

kan 
Kali 

dua jai   
| revolusi. 

giat didjalankan pihak 

Perlu diterangkan bahwa kon- 

perensi Aix les Bains telah di- 

achiri dan menghasilkan suatu 

rentjana kompromi jang berki- 

sar disekitar soal penurunan 
Sultan Sidi Mohammad Mulay 

bin Arafa dari tachtanja untuk 

digantikan oleh suatu dewan 
sementara sebe- 

Lebih dari 2.060 orang 
tewas. 

Selandjutnja mengenai situasi 

di Afrika Utara dapat ditutur- 

kan bahwa semendjak meletus 

Serangan2 dan pembalasan2 oleh 

pinak Perantjis bertalian dgn. 
peristiwa Oued Zem ( & seki-   tarnja) pada tgl. 20 Agustus jl. 

hingga kini sudah lebih dari 2. 
000 orang tewas, 

orang Marokko, sebagian 
orang2 Eropa. 

lagi 

Pembesar2 Perantjis dan ka- 
um penetap Perantjis di Ma- 
rokko jang tergabung dalam or- 
ganisasi ,,Presence Francaise” 

telah menjatakan kegelisahan 

mereka, bahwa perletakan dja- 
batan 

ya! azan merupakan tanda saat 

residen-djendral Grand- 

kebanjakan | 

di Afrika Utara 

berkobarnja pemberontakan be- 
sar2-an lagi di Marokko. 

Sebagaimana telah diwarta- 
kan, Grandval kabarnja menga- 

djukan permintaan berhenti se- 
bagai protes terhadap sikap Pe- 

rantjis jang tidak mau menje- 

tudjui sarannja  supaja suitan 
jang: sekarang, Arafa, diturun- 

kan dari tachta sebelum tanggal 

20 Agustus jl, jaitu sebelum 

berkobar pergolakan di Oued 
Zem, Khuribga dan tempat2 la- 

innja. 
Partai Istiglal: Sultan 
Yussuf harus dipu- 
langkan. 

Sementara itu siaran Radio 
Kairo jang tertangkap di Dja- 
karta mengatakan bahwa Par- 

tai Istiglal — ialah partai na- 

sionalis Marokko jang sekreta- 

ris-djenderainja ada di Djenewa 
— telah menjatakan banwa sul- 

tan Sidi Muhammad bin Yus- 

suf jang: telah diturunkan dari 

tachta oleh Perantjis, harus su 

dah dipulangkan ke Marokko 
sebelum terbentuk  pemerintah- 
an sendiri Marokko. 

Kalau sjarat ini tidak dipe- 
nuhi, demikianlah Istiglal, maka 

partai ini tidak sanggup duduk 

| dalam pemerintahan tsb. tadi. 
Dinjatakan bahwa pemulangan 

| sultan Muh. bin Yussuf bukan- 

lah suatu prinsip, tapi toh me- 

|rupakan sjarat jang harus di: 
penuhi oleh Perantijis. — Rtr. 

  

Koruptor2 di Solo 
ditangkap 

Baban2 batik digeledah & disita 

(Oleh: Wartawan ,,K.R,” di Solo). 

DALAM beberapa hari achir? ini fihak jang berwadjib di 

Solo telah mengadakan tindakan tegas terhadap pelanggar? ke- 

djahatan urusan harga dan penimbunan jang merugikan masja- 

rakat serta melanggar UU no. 

Dalam hubungan ini beberapa 
berdjahat ekonomi telah ditang- | 

kap: mendjadi sasaran pertama | 

mereka jing ,,bertjokol” 

pimpinan Koperasi Batik ,,Bata- 

ri", jakni Hadji Abdullah dan 
Hadji Ali Atmodjo masing2 Ke- 
tua dar anggauta Pengurus ,,Ba 
tari”, jang baru.sadja kerabaii 

dari Tanah Sutji. 

dalam 

Turut ditangkap pula kedua 

isteri Abdullah, jakni jang pel- 

na tinggal di Djl. Bromanta- 

(umah baru) dan isteri ke- 

g tinggal di Gemblegan. 

Kedua 'isterinja itu djuga men- 

dapat pembagian cambrics dari 

“Batari” sebagai pengusaha 

batik jang berdiri” sendiri2. Sa 

   

| jah seorang dari mereka itu men 

dapat pembagian 50 piece' tiap j 

bulan, sedangkan apa jang dina- 

ynakan ,perusahaan batik” itu 

beium djuga dapat memprodu- 

seer kain batik. 

2 Pengusaha batik, 

ditangkap. 

Dajam tindakan A 

djib padi hari kedua dan ketiga 

telah ditargkap 2 pengusaha ba- 

tik, masing2 di Kauman Gan Gl 

Lawejan, djuga seorang make- 

lar dan 3 orang Tionghoa pen- 

djual cambrics (dipasar gelap) 

jarg diduga mempunjai hubung- 

an erat dengan Abduilah cs. 

Dapat dikemukakan, pengusa- 

ha batik di Lawejan (Kabangan) 

tersebut bernama S. Harman ada 

lah salah seorang jang namanja 

tidak asing lagi dikalangan be- 

kas pedjoang di Solo diwaktu 

Ketegangan diling- 

kungan ,,Batari” ? 

Sementara itu dari fihak jg 

| berdekatan diperoleh keterang- 

an, bahwa dilingkungan Pimpi- 

nan ,Batari” kini terdapat sua- 

sana ketegangan dan kegelisah- 

an, karena dikuatirkan akan 

| timbul kerepotan? jang datang 

| dari para anggauta ,Batari” jg 

merasa ,,dirugikan” dengan ti- 

dak adanja keberesan dalam 

Pimpinan ,,Batari”. 

  

penangkapan: terlebih dulu dila.- 

kukan atas diri Burhanuddin: Lu- 

bis (seorang dari kalangan da- 

gang) dar Tupah (dari Jajasan 

Motor) kedua2nja seperti dika- 

barkan dituduh tersangkut dlm 

korupsi mengenai soal2 mobil2 
serta menundjukkan . tanda2nja 

soal ini mempunjai djurusan Dja 

karta — Singapura. 

Pemimpin perusahaan 
Agung Motor” di- 
tangkap. 

Sutikno T., dari perusahaan 
bengkel ,,Agung Motor”, Ban- 
dung, Djum'at pagi telah ditang- 
kap oleh Polisi Negara di Ban- 
dung dan terus diperiksa. 

Polisi belum memberikan kete 
rangan tentang alasan dan sebab 
penangkapan itu, tapi diluar ada 
dugaan2, bahwa peristiwa itu 
ada sangkut pautnja dengan per 
kara penangkapan 3.orang dari   .Jajasan Motor” di Djakarta. 

| 
! 
I 
| 
| 

| penangkapan2 di Pusat, 

| melulu terhadap kepada pelang- 

  

| berupa 
djut, agar supaja tindakan re- 

3 orang Tionghoa | 

jang berwa- | 

"DUEL" DI TIMUR GAZA 

| Pihak 

| dan 6 lainnja luka2 dalam suatu 

7 th. 1955. 

Masjarakat supaja 

membantu. 

Dalam pada itu dalam pengu- 

mumannja Kedjaksaan Pengadi- 

lan Negeri Gi Surakarta tanggal 

29/8 jang ditanda tangani oieh 

| Djaksa Amir Sumodihardjo se- 

| bagai Penuntut Umum, a.l. dinja 

takan bahwa tentang penggele- 

dahan dan penjitaan  carmbrics 

dan bahan2 batik dalam Kota- 

| besar Surakarta, sama sekali ti- 

| dak ada hubungannja dengan 

politik dan djuga dengan adanja 
tetapi 

gar2 kedjahatan ' urusan harga 
dan penimbunan jang merugikan 
pada masjarakat, dan melanggar 

UU No. 7/53. 
Diserukan kepada masjarakat 

jang sudah lama menantikan tin 
dakan2 dari jang berwadjib tsb., 
supaja memberikan  bantuannja 

keterangan2 lebih lan- 

presief dan preventief jang me- 
nguntungkan masjarakat dapat 
dilakukan dengan sempuris. — 
(Kor). : | 

  

4 Serdadu Mesir tewas. 

perusahaan ' Merinaga 

| pertempuran dengan pasukan - 
|pasukan Israel selama 2 djam di 

sekitar Gaza, demikian menurut 

| komunike Angkatan Darat Isra- 
le. 

Dinjatakannja dalam pertem 

|puran itu digunakan mortir2 

|dan artileri2 di 5 tempat jang 

| berlainan disebelah timur Gaza. 

| Pertempuran terdjadi setengah 

| 
Pertempuran terdjadi setelah pa 

sukan2 Israel dengan serentak 

| menjerang 5 pos pasukan2 Me 

| sir diwaktu fadjar pasukan? Me- 

sir membalas serangan itu hing 

| ga terdjadilah ,,duel”, 

Tembak-menembak - itu ber- 

langsung hingga penindjau2 PB 

B merundingkan penghentian 
| tembak-menembak. 

Diplomat2 Barat di Kairo me 
(njatakan kekuatirannja. bahwa 
Lsituasi di Gaza akan beralih men 

    

1, djadi permusuhan sungguh2 ke 

tjuali djika Inggeris, Perantjis, 
Amerika Serikat jang menanda 

| tangani pernjataan 3-Negara ta- 

| hun H0 tidak segera melakukan 
|tjampur-tangan. 
|. Dalam  pernjataan itu antara 

ain termaktub bahwa. negara? 
Barat. akan mengambil tindak- 
an segera baik didalam maupun 
diluar PBB untuk mentjegah se 

suatu negara langgar Status ter 

ritorial dengan kekerasan sen- 

djata. 2. Rtr, 

    

sk Sebuah betja jang diwak- 
tu hudjan angin kemarin berte- 
duh dipinggir djalan depan SGB- 
puteri Gondokusuman (Jogja), 
sedjatuhan sempalan dahan be- 
sar persis ditengah-tengah kap 
dan sadel ! f  
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Bana 
“ 

  

atas 

-ke | KH. 

N 
| 

| sebuah bal | 

| di Indonesia, 
3 

» PB NU waktu datang 

'atas pertanjaan KR 

hingga 2019-1955 jad. 

a22 PB NU mengadakan 

| ke tjabang2nja Gir. 

     

undjungan itu, adalah 

» ter dengan 

Rombongan PB jg akan 
iling itu terbagi atas 12 celiling 

  

'anggauta2 PB K.H. Da am 

“Wabah, K.H. Masjkur, 2. 

| Idham Cholid. Saifudin 

ihri, Mr Imron Rosadi. Mr Su- 

narjo, K.H. Njas, Wahib Wahab, 
dan Maepaah, 

ndjungan Sekdjen PB 
'ke Magelang, di 

ah kundjungi rapat 

217|8 malam serta ra- 

     
Ketan 

3 

K 

chususi tgl. 
4 L at umum tgl. 288 pagi atas usa 

ber | liling “diatas, 

NU Magelang, adalah sebagai 

ingkaian dari perdjalanan Ke- 
setelah Magelarg, 

Jia kungjungi tjabang NU Sema 

, (tang. Dalam hubungan ini dapat 

ikabarkan, bahwa Idham Cho- 

Ti | yg kurdjungi Djawa Timur, an- 

taranja Malan gg, ALA. Achsien 

'Fathullah di Lahat, 
as wk. PM Z. Arifin 

   

  

FA 

jasa, | JALAN K.A. KARANG- 

MP & SGB PAMARDI - 
SIWI 

pada tanggal 15 Se er 

Tag 

ag 

    

LOS | 

san | 

   

      

  

    

    

   

  

" ANJAR — SRUWENG 
TERHALANG 

| Berhubung bandjir pada hari 

Ahad 28/8 malam, terdjadilah ha 

Saja 

: LJangan (stremming) dibaan ke- 

“| eta api, Km. 440/441 # 2 anta- 

Ia Karanganjar / Sruwung. 

|. Semua kereta api tidak dapat 

pang harus pindah Ka. 

- Begasi hanja diperbolehkan 

ampai berat 30 kg. 
Bagi penumpang dengan tu- 

ijtar Tjirebon atau lebih djauh 

- melaki Solo dan Sema- 

  
62 R53 R djam 06.02 dan 

mpai di Semarang djam 03.53 

diteruskan dengan k.a. No. I ke 

djurusar Diakarta dan Bardung, 

berangkat dari Semarang djam 

141.54. : 

  

" Baru? ini kebun tebu blok Du- | Untuk kembalinja Djakarta 

kuhan, Kalurahan Matjanan, Ke 

bakar hingga habis. Berapa ba- j 4: 

njaknja kerugian dan apa jang | 

menjebabkan terdjadinja keba- 

diusut oleh jang berwadjib. — 
(Kor.). 

   

  

    

   

    

   
   

    

   

      

   

    

  

   

    

    

astera | wat Solo dan Semarang. 

pe 
tera Djawa Kab. Wonogi 
Djuara2 No. 4-5 diberi 
hadiah hiburan, semua seh Ha 

Rp. 1250,— 5 a 
EL 

Magelang Sa 

    

   

   

  

        
   

bola, vol 

  

£Bojolal : ta. | RP. 10.000 UNTUK SALU- 
8| RAN AIR ) 

. | aduk Tjengklik. Pembuatan sa- 

  

“| rapa 
| soal2 

| tetah ada parlemen 

Jogjakarta dengan k.a. 2 (ex- 

milik pres) Diakarta/ Semarang: K.a. 

    2 Semarang | Solo: ka. no: 

lo / Jogjakarta. Dari Dja- 

karta berargkat djam 06.00 dan 

sampai di Semarang djam 14.14, 

dari sini berangkat 14.33. Tiba 
Solo djam 16.15 dan berangkat 

7-3 

   

  

| djam. 17.56. Tiba Jo gjakarta 

| djam 19.07. 
b..Ka.ro. 8641 dari Purwokerto 
Ike Surabaja pp., hanja dapat be- 

ngkat dari dan sampai Kuto- 
   

. “Tardio: Dari Kutoardja berangkat 
| djam 07.16. Tiba di Surabaja 

djam 16.18. Berangkat dari Sura ! 
'baja diam 09.20 sampai di Kuto- 

e- | ardio diam 17.18. 
| Ka. kilat (expres) no. 34 Su- 
Frabaja | Djakarta pp. diatur li: 

Halangan (Stremming) ini ber 
ngsung kurang lebih 3 hari. 

  
     

otati ) 

33 Ha akan mendapat 

es ontjoran. £ 

“Oleh Panitia Pembikinan Salu 
'ran Air di kl. Sobokerto ketj. 

Ngemplak Kabupaten Bojolali 

tjana mem 

'tanahnja akan mendapatkan 

penduduk jang 1 
|1 patok akan dipungut Rp. 100, 

Ia saluran tersebut telah 

jaini 1 ploeg untuk tiap? | 

langsung, hingga para penum- , 

kat Jogjakarta dengan | 

   
     

  

Rp. 10.009 jang akan dipikul oleh 
gotong-rojong penduduk jang 

    

l an ti | Menurut perhitungan tiap 
mempunjai tanah | 

  

  

dan dapat diangsur 4 kali. Apabi 
selesai 

"Baru? ini oleh Panitia Kemak- 
yauran Desa kl, Dukuh Ketj. Ba 
njudoro Kab. Bojolali telah di- 
jadakan pengambilan ikan jg te- 

dekat umbul Tirtomarto. Dari 

dari mudjair, tawes, karper dan 
gurameh, setelah dipelihara satu 
tahun dapat menghasilkan ikan 
sebanjak 10 kwintal. 2 

Dari hatsil ikan s 
114 kwintal diserahkan kepada 
Sunan Surakarta sebagai pemi- 
lik tanah, 34 kwintal didjual un 

“tuk umum dengan harga Rp. 2.50 . 
tiap kg, untuk kas Kemakmuran 
Desa dan sisanja dibagikan ke- 
pada tiap kepala somah 1 kg. 

MENGHINA PRESIDEN 
Dihukum 1 bulan. 

Menurut pengumuman Perwi- 
ra Pers Tentara & Territorium 
I (Bukit Barisan) Pengadilan 
Tentara Medan jang bersidang 
baru2 ini dibawah pimpinan Let 
nan Kolonel Tituler Maruhum 

Hutabarat dan Djaksa. Major 
Tituler Ali Sati Siregar, telah 
memutuskan beberapa perkara 
diantaranja perkara Kopral In- 

fantri Ng. . anggauta Bataljon 

  

waardelijk 1 bulan dalam tempo 

hina Presiden. 
Tidak diterangkan bagaimana 

penghinaan itu dilakukan, 
  

     

  

"am 

tanah seluas 33 ha akan menda- | 
|patkanair daripadanja. | 

RAKJAT ed 

lah dipelihara disebuah waduk | 

djumlah bibit 4000 ekor jg terdiri | 

139 jang dihukum pendjara voor | 

'1 tahun, dengan-kesalahan meng | 

"3 

Tidak: 

rut 

| keterangan tentang politiknja     
  

  

partainja P:S.I. terutama dalam 

hubungan pemilihan umum jang 

akan datang. 
| Mengenai kabinet Burhanud- 
din Harahap, Sjahrir terangkan, 

| bahwa mengingat djangka wak- 

tu pemilihan umum jang tinggal 
sebulan lagi “maka tidaklah 
orang bisa harapkan banjak da- 

ri kabinet jang sekarang ini. Da 
pat sadja pemilihan umum ter- 

laksana pada waktunja, sudah 

bolehlah dikatakan, tugasnja 'te- 
lah selesai. Demikian Sjahrir, 

Mengenai tidak ditjantumkan- 
nja soal keamanan dalam. pro- 
gram kabinet, Sjahrir katakan, 

bahwa soal keamanan adalah tu- 
gas pemerintah, mengingat bah- 
wa usia kabinet Burhanuddin ini 
tidak lama, dengan sendirinja 
perhatian kabinet ditumpahkan 

pada hal2 jang mesti dihadapi- 
nja didalam tempoh jang singkat 
itu. ng 

. Masjumi jang pegang 
"tanggung djawab. 

- Atas pertanjaan Sjahrir te- 

rangkan, : bahwa ia tidak ada 

merdengar tentang maksud peng 

gantian ketua Panitya Pemilihan 

Indonesia jang dewasa ini dipe- 

garg oleh anggauta PNI S. Hadi 

Kusumo. Begitupun Sjahrir »: 

pendapat, bahwa hal itu dapat 

dilakukan mengingat, bahwa jg        
   

a —»— ml 

NAN TN YA 

KES. ARYAN GYMKHA- 
—.NAKE JOGJA 

Dari fihak pengurus UMS 
Djakarta kita mendapat kabar 
bahwa kedatangan ikes, Aryan 

Gymkhana dari India sudah da- 
|pat dipastikan. Tamu itu jang 

didatangkan oleh UMS berkena- 
an dengan Peringatan Ulang Ta 
hun ke-50 perkumpulan ini, akan 

pada tanggal 29 September 1955 

(dan akan memulai pertandingan 
nja jang pertama di Djakarta pa 
da tanggal 1 Oktober. : 

Dari beberapa kota UMS se- 
bagai organisator sudah meneri- 

ma pernjataan, agar, supaja kes. 
India itu dapat bermain dikota 

'masing2. Dari M4 kali pertandi- 

ngan Aryan Gymkhana di Indo- 
nesia akan dibagi2 sebagai beri- 
kut : 4 diibukota, 10 pertanding- 
an dibagi antara kota2, Ban- 

dung, Djokja, Semarang, Sura- 

baja, Sukabumi, Padang. dan 

  

MEREKA JANG MENDA- 

F PAT PIALA 
ta 19 Agustus di Jogja. 

| Tentang pemenang2 bagi per- 

Iombaan2 olah raga jang diada- 
“Ikan oleh Panitya. 17 Agustus 
Kota Jogjakarta guna meramai- 

(kan 10 tahun kemerdekaan, le- 

'Lbih landjut dapat dikabarkan, 

'bahwa : Volley-baal regu putri 

djuara 1 ialah Pervos I, djuara 

IL Gama, regu putera djuara I 

Gama, djuara II Juso II. 

Basket-baal putra djuara I 
Gama, djuara II SMA Bj: putri 

juara 1 SMA B I, Tjatur putra   U | kini telah dimulai pembuatan sa- 
'|luran, jang mengambil air dari 

Huran air tersebut menurut ren- 

' Dapat tt diselesai 
Pemerintah & 

Tana 

upaum itu. 
Dk amir $ - : 

Siapa sadja tak dapat meng- 
ngi semangat dan kehendak 
at: karenanja segala keragu 

an harus dilenjapkan. Demi 
terangkan oleh Mr Wilopo 

   
   

  

umum PNT di Ban- 
   

   

     

     

     

    
    

    

  

        

    
    
    

        

      

    

    
   

   
   

   
   
   

  “oleh Wilopo disebutkan a.l. 
18 | peristiwa Angkatan Darat bebe- | ka m “  menam 

:pa k modal asing dan anggauta2 PPI itu berarti me- 

        

perburuhan.  Penjelesaian 
tiwa2 itu setjara prinsipiil, 

. diselesaikan Se- 

  
  

itu akan dapat 

23 

  

: ng segala tenaga harus dikerahkan, supaja 

' Sebagaimana mestinja. Jang djuga sudah pasti, » 

| dan kehendak rakjat untuk segera melaksanakan pemilihan 

  

di- Tn 

u “ mungut 13 

. ro berpendapat 

| setjara Oak 

  'djuara I Abdullah, djuara U Dwi 

Na Marathon putra, djuara 

I Harsojo, djuara II Djaswadi. 

kan sesudah ada 
Parlemen baru 

PN1 sudah pasti menghendaki supaja pemilihan umum di- 

amenarut waktu jang sudah ditentukan. Dan untuk 
persiapan? selesai 

ialah semangat 

000 orang. 5 
-. Dalam pada itu Mangunsar- 

koro atas pertanjaan pers mene 
rangkan bahwa putusan parle- 

men jang menentukan supaja pa 

o|da tanggal 29 September 1955 

#semua anggautanja “berada di- 

ni ai | tempatnja masing2 untuk turut 

wak ng- | dalam pemilihan umum, adalah 

Mr Wilopo dalam pidato- | djuga dapat diartikan bahwa par 

njesalkan bahwa: peristi- | lemen sendiri sudah menentukan : 

tu sampai sekarang tidak | supaja pemilihan umum dilaksa 
selesaikan dengan setja- | nakan pada hari dan tanggal jg 

piil. Diantara peristiwa2 | Sudah ditentukan. 
enurut Mangunsarkoro, dji- 

Ika maksud2 untuk menambah 

rubah dan merombak funksiona- 

Hris dan formasi serta ketentuan2 
sudah diambil oleh PPT, pe- 

   

- |nambahan itu berarti penundaan 
(pelaksanaan pemilihan umum, 
karena funksionaris2 baru ter- 

harus terlebih dahulu 
djari dan mendalami se 

paksa | 

  

  

: lain. Mengenai pene- 
tanggal pelaksanaan pe- 

suara, Mangunsarko- 
bahwa penetapan 

itu bisa dilakukan Tien Bor: 

  

laturan pemerintah, tetapi jang 
dapat menentu- 
daknja pemungut kan bisa atau t   | an Suara itu dilaksanakan adalah 

tiba di Djakarta dari Singapura , 

memegang tanggung djawab se- 

karang ini adalah. Masjumi. 

Tentang maksud penambahan 

tiga orang wakil lagi dalam Pra 

itu, Sjahrir tidak menjatakan ke 

heranannja, apalagi djika hal itu 

dipandang penting. buat kelan- 
tjaran pekerdjaan. : 5 

- Mengenai pembasmian korupsi 

jang kini sedang  didjalankan, 

Sjahrir katakan, bahwa pembas- 

mian korupsi-itu seharusnja du- 

!1u2 sudah dilakukan. Sebab itu, 
katanja pula,, memanglah 

baiknja pekerdjaan jang sudah 

Soal tuntutan Ikatan 

Perwira. 5 

Mengenai tuntutan Ikatan Per: 
wira RJ. supaja perwira2 jan 
tersangkut dalam peristiwa —1 

y Oktober - diaktifkan. kembali, 
| Sjahrir “berpendapat, soal itu 
adalah soal pemerintah dan ter- 

serah kepada kebidjaksanaan pe 
merintah tjara bagaimana untuk   Kasti putri, djuara I sector uta- 

Lra, Gjuara MH sector Timur, pu- 
| tra, djuara I sector Barat dan 
Gjuara II sector Selatan. 

Gerak djalan putraiputri, dju- 

djuara I SR Panembahan, djuara 
H SR Surjodiningratan. Lari- 

mo, lontjat tinggi perseorangan 
'Ngadino, lempar bola Suharsono 
dan trilomba Sugijono. 

no, 100 meter gaja bebas putri 
Siti Mahmudah. 200 meter gaja 

“bebas putra Ojuara pertama Gar 
djito ,,Neptinus” sebagai djuara 

pertama, sedangkan 100 meter 

gaja dada putri keluar sebagai 

“djuara Sri Bettony ,,Sparta”. 400 

pertama Johny ,,Neptinus”, 109 

meter gaja punggung putra se- 
bagai pemenang pertama Sudar- 
50 ,,Neptinus”. 

djuara pertama Neptinus, 66 X4 
jest. gaja dada putra djuara per- 

tama Sparta, 33 X 3 est. wis- 

menang pertama Neptinus, 33 X 
“83. est. putri pemenang pertama 
Sparta, melontjat indah peme- 
nang pertama Udajana. 

, ba 
Perlombaan ketjakapan me- 

ngendarai betjak di aloon? sela- 
tan, telah keluar sbg. pemenang 
pertama sdr. Kartowihardjo, pe- 
menang kedua sdr Sudarjanto. 
Pemenang? olah raga dan betjak 

“ini telah menerima hadiah2 pia- 
la dan hadiah2 penghibur di ge 
dung Negara malam Minggu jl. 

DAVIS-CUP KEMBALI KE 

23 AUSTRALIA: 
Regu tennis Australia 
leading 3 — 0. Pn 

Pertandingan landjutan dari 
“ehallenge-round  Davis-Cup di 
mainkan antara pasangan Vic 
Seixas | Tony Trabert (Am). la 
wan Lewis Hoad | Rex Hartwig 
(Austr,| di Forest Hill pada tgl. 

Dalam pertandingan double 
ini 'menurut AFP set pertama 
telah dimenangkan oleh pasang 
an Amerika dengan 14 - 12, tapi 

  

PTE pelee ear Ga NO PRARUG (set kedua dimenangkan oleh re 
|s sesuatu jan, sudah dilaku- : 

| anoten pegisotsena mt 
|. Menurut Mangunsarkoro selan |, 
5 Bnn djika penambahan itu 

kanja berupa tenaga bantuan | aneka 6 - 3, tetapi set ke-4 di 

gu Australia dengan 6 - 4. 
Selandjutnja score set ketiga 

menundjukkan kemenangan. ba 
gi regu Amerika Serikat dgn. 

ambil lagi oleh regu Australia, 
dengan score 6 - 3. Set jang te 
yachir (ke 5) regu Australia da 
2 menguasainja dengan score 

Dengan kemenangan ini regu 
Australia leading 3-0, dan sudah 
pasti Davis-Cup akan digondol 
kembali ke Australia. — Ant. |   

—. 'Yapi sebaiknja Pemerintah beri 

keterangan kepada Parlemen 

SUTAN SJAHRIB, ketua amum Partai Sosialis Indonesia, 
| jang kini ada di Medan, menerangkan kepada pers, bahwa pe- 

merintah Burhanuddin Harahap dapat berdjalan terus, meski- 

pun belum mendapat votum kepertjajaan dari parlemen, Menu- 
uut Sjahrir votum kepertjajaan itu.adalah merupakan barang 

tidak mesti dan selama ini hanja merupakan kebiasaan sadja. 
. Ia katakan pula memanglah sebaiknja pemerintah memberikan 

pula kepadanja mau minta vetum kepertjajaan atau tidak dari 

ada. 

dimulai itu diteruskan pemerin-: 

ara I SR Njoetran I, djuara IL: 

SR Netral. Trilomba regu putra 

tjepat perseorangan putra Suto- | 

Berenang putra djuara I Sujo | 

meter gaja bebas putra Gjuara | 

66 X 4 est gaja bebas putra, | 

selslag putra keluar sebagai pe- | 

' Belanda salah dalam soal 

KEDAULATAN RAKJAT 

mesti 

kepada parlemen tetapi terserah 

m ak sud kedatangan Sjahir ke | mempekerdjakan mereka ke Ten 

'Medan ialah untuk keperluan | bali. Sebah, Gemikias Sjahrir, 

adalah tidak mendjadi suatu ke- 
mestian kalau mereka itu harus 

ditempatkan kembali pada kedu 
dukannja semula. 

: Achirnja mengenai soal Irian 
Barat ketua umum P.S.I. itu me 
niatakan pendapatnja, bahwa ha 
rapan Indonesia disidang PBB 
bulan September jang akan da- 

: tang mungkin akan lebih baik 
Gari pada tahun jl. — Ant. 

  

  

Kecis rum:h gadai Ne- 
geri Karsnganjar ? 

BERHUBUNG dengun adanja 
clash ke II th. 1948-1949 rumuh, 
gadai Negeri Karanganjar dihan 
tjurkan dan sampai sekarang ini 

belum dibangun lagi. 
Pada tahun 1950 rumah gadai 

tersebut dibuka kembali, menje- 
wa rumah Nj. Karsohutomo jang 

njaknja orang jang menggadai- 
kan, sudah barang tentu hal ini 
sangat menjulitkan lalu lintas, 

lebih2 diwaktu hari pasaran Ka- 

letaknja sangat mepet sekali de- 
ngan djalan besar. Karena ba- 

  

'Votum kepertjajaan JOGJAKARTA. | 
PENJANJI2 RRI JOGJA 

KE DJAKARTA 
Para pemenang perlombaan | 

Bintang Radio Jogjakarta jang 
berdjumlah 6 -orang tgl. 31-8 

jad. akan menudju ke Djakarta 

mengikuti pertandingan kedjua 
raan Bintang Radio Se-Indone- 
sia. Mereka itu ialah sdr2. Tie- 
neke Sampouw Paat, Kusmini 
Prodjolalito, Djanad, Pranadja- 
ja, Wibowo, dan Djauhari. 

Selain daripada itu akan per- 

gi djuga ke Djakarta untuk 
memperkuat barisan juri pemi- 

lihan djuara. Bintang Radis th. 
ini sdr2. D. Hasan dan Kusbini. 
Keberangkatan mereka berdua 
atas permaintaan juri Djakarta. 

PENGURUS SB KEMPEN 
DJAPENDI 

Baru? ini pada kantor Dja-     pendi diadakan rapat anggauta 

| SB Kempen tjabang Djapendi 
untuk mengadakan - pemilihan 

pengurus baru, dengan susunan 
sbh : Ketua: Sdr. Hadisumarto, 

wk. Ketua Sdr. Suparno, Penulis 

Sdr. Kartono, wk. penulis Sdr. 
Dirdjosumarto dan bendahari 

Sir, Suwito. Dalam bagian eko- 
nomi duduk  saujara2 Hadisu- 

marto (jang merangkap ketua), 

Surjatmadja, Dirdjosumarto dan 

jintjang, Bagian Sosial diserah- 

kan kepada  saudara2 Suparno 
(merangkap wk. ketua) dan 

Muchtadi, sedang bag.an Pendi- 

dikan dan Perburuhan diserah- 
kan kepada Sdr2. Dwidjosu- 

gondo dan Muchtadi. 

GEDUNG HATTA 
FOUNDATION 

30 bulan selesai. 

Sabtu 27 Agustus 1955 oleh 
Instansi jang berwadjib telah di 

adakan lelang borongan 

menjelenggarakan 
gedurg Koundation di- 

djalan Gondokusuman no. 2 Jo- 

gjakarta. Jang diundang untuk 

itu ialah 1. NV Biro Karpi, tja- 

katta   ranganjar. 
Maka terlepas dari setudju dan 

tidak tentang adanja rumah ga- 

dai, saja. berpendapat alangkah 
baiknja apabila rumah gadai ter 
sebut @ipindahkan ketempat jg. 
agak lebar.  Diika perlu tidak 
apa menjewa didalam. kampung, 
atau kalau uang Negara mengi- 

ginkan lebih baik lagi djika ru- 
mah gadai Negeri Karanganjar 
segera dibangun kembali. 

, 25 Saja jakin banjak2 Kepala Pu- 
lisi Kab. Karanganjar- Sawarno 

4 

no sependapat dengan saja. — 
: Subekti — Dimoro 

(Karanganjar, Soley. 

3 x 

    
   

  
|. ' Bahsja “ala-lintas 

Po di Klaten! 
| «. Kota Klaten ketjil dan dja- 

|Jan rajanja tak begitu lebar. 

b. Sering2 2 atau 3 oto (pra- 

hcto atau laingnja) dijalan sa- 

| ngat kentjang melebihi maksi- 

Emum jang telah ditentukan (40 

km). 

| Lagi pula djalannja oto2 

tadi satu sama lainja hanja ber 

ajarak kurang lebih ? & 8 m. 

c. Terutama pada sore-petang 

heri antara djam 20.00 - 22.00 

sering2 ada 2 oto berdjalan se- 

perti tersebut dalam b. 
d. Maka kadang2 saia berasa 

kasihan terhadap orang2, pengen 

dara sepeda dll., setelah oto per- 
toma melanggarnja dan orang 
atau pengendara  lamnja mau 
menjeberang,  KEDANDAPAN 
dan kadang2 DJATUH (teruta- 
ma orang2 tua 40 tahun keatas), 

karena tahu masih ada oto lagi. 
e. Kalau ada orang djatuh, 

orang2 tertawa. 
f. Saja harap K.R. memuat 

kan tulisan saja imi agar saudara 
Saudara sopir dan publik umum- 
nja saling mendjago ketertiban 

UMUM. 

L 

k 
i 

S8. Pudia — Klaten. 
Noot Red.: 

Dimintakan perhatian kaum 
Sopir, sopir militer, sopir. amd- 

tir dan sopir polisi, 

suku 

di Nederland. Surat kabar ini 

!' Setelah orang2 suku Ambon 

ini menaiki kapal untuk kembali 

ketanah airnja, mereka berkata, 

bahwa mereka memang sudah 

lama mengandung maksud utk 

kembali ke Indonesia, dimana 

mereka sudah pasti lebih banjak 

mempunjai kemungkinan untuk 

bekerdja dan mentjari nafkah 

daripada di Nederland. 

Orang2 suku Ambon jang se- 

faham dengan mereka telah 

membentuk sebuah organisasi 

untuk memungkinkan keberang- 

katan mereka ke Indonesia. Or- 

ganisasi tersebut meliputi sedi- 

kit-dikitnja setengah daripada 

orang2 suku Ambon jang berada 

di Nederland. Untuk mendirikan 

organisasi jang demikian pada 

hakekatnja diperlukan keberani- 

an dan kedjantanan, karena bu- 

kan sedikit diantara orang2 su- 

ku Ambon jang tidak dapat me- 

njetudjui tjita2 dan tudjuan or- 

ganisasi ini. Lagi pula ada g0- 

longan orang2 Nederland, jang 

senantiasa pandai mendengung- 

kan sembojan Ambon harus 

Mmerdeka', jang tidak suka meli- 

hat orang2 suku Ambon pulang 

  

      

  
dan Kep. Bg. Lalu lintas Sunjo- | 

katan orang suku Ambon belum 

bukanlah merupakan suatu hal jang berdiri sendiri, akan tetapi 

mempunjai suatu latar belakang umum jang lebih luas. 

  bang Jogja, 2. Tan Hwat Sing 

| Solo 3. NV Bengawan Solo. 4. R. 
| Djoesen Solo, 5 NV Rahaju Dja- 
ikarta. Semuanja jang diundang 

| datang. Menurut keterangan, pe 

kerdjaan harus. selesai dalam 

'yaktu 30 bulan setelah kebutus 

an aanbesteding. Gedung terse- 

| 
but akan bertingkat dua dan di 

ruang dibawah tanah. (kelder) 

SKI TJAB. WATES BER- 
DIRI 

Dalam rapatnja tgl 

  

28-8 jl. 

| di Wates telah didirikan dengan | 

"resmi Partai Serikat Kerakjatan 

(Indonesia SKI Pedoman  Tjab. 

| Wates. 
“Ketua, Sdr, Wardiman,  sekre 

|tacis sdr. Sunarjo, bendahara 

sdr. Tasmiatun. pembantu2 sdr2 

| Djaimin dan Hardani. 

DIES NATALIS KE-IV 
PTAIN 

Dikabarkan bahwa pada tang- 

| gal 23 September 1955 jg akan 

| dalan Perguruan Tinggi 

(Agama Islam Negeri” (PTAIN) 

Jogjakarta akan merajakan Dies : 

(Ngetalis-nja jang ke-IV, antara | 

|iain dengan sebuah Resepsi jg. 

(menurut rentjana akan diadakan 

(di Gedung Negara Jogjakarta. 

| Untuk peringatan ke IV.ini oleh 

| Pinwinan PTAIN tlh ditetapkan 

| Hadji Muhammad Rasjidi B.A. 

' Docent pada PTAIN untuk me- 
 mensadakan pidato Dies Natais 

ke-IV. 

Berhubung dengan itu dalam 

| perinsaten tersebut pada tang- 

| gal 23 Agustus 1955 jang la- 
| Yu Dewan Mahasiswa PTAIN te- 
|iah mengadakan rapat, dimana 

Dies Natalis ke IV terdiri dari 

| Ketua Wakil Ketua Sdr2. Mu- 

|hammad Kafrawi dan Abdul Ka 

Ixim Halim, Penulis III sdr2. Mas 

udi dan A. Sjadali, Bendahara 

TI dan II sdr2. M. Mudiib dan D. 

| Mardono. Panitya ini dilengkapi 

| pula dengan Bagian2 jang di- 

' perlukan. 

Ambon 

Sembojan , Ambon harus merdeka” 
sudah usang 

DALAM suatu tadjuk rentjana surat kabar ,Friese Koerier” 

telah membahas masalah orang? suku Ambon, jang kini berada 

mengutarakan, bahwa keberang- 

lama berselang ke Indonesia 

ke Indonesia dengan suka rela. 
Meskipun demikian kini sem- 

bojan ,,Ambon harus" merdeka" 
telah mendjadi usang, dan tidak 
mempunjai daja penarik sekuat 
dulu. 

Surat kabar tersebut selan- 
djutnja menulis, bahwa bangsa 
Nederland sedikit banjak ber- 
salah pula dim. masalah orang? 
sala Ambon ini, karena dalam 

zaman kolonial mereka ini di- 
djadikan sematjam pasukan SS 
Nederland dalam  masjarakat 
Indonesia. Persamaan ini tidak 
mengandung penghinaan terha- 

dap orang2 suku Ambon, karena 
jang bersalah adalah mereka jg 
mendjadikan mereka sebagai 
pasukan SS. 

Kesalahan ini tidak dapat di- 

tebus dengan djandji2 pada 
orang2 suku Ambon untuk me- 
merdekakan Ambon dsb. Mudah2 
an bangsa Indonesia akan mem- 

untuk | 
pembuatan | 

sajap kiri akan diadakan sebuah j 

talah dihentnk sehuah Panitya 

Rp. 27.480, — UNTUK | 
PELAKSANAAN 

Pemungutan suara. 

PPK Jogjakarta telah meneri 

'ma wessel dari PP Djawa Te- 

ngah sebesar Rp 27.480, — jang 

dimaksudkan untuk pelaksana- 

an penjelenggaraan pemungutan 

suara, seperti pembuatan bilik2 

perlengkapan2 alat2 dan shg. 

nja jang akan dilaksanakan « 

PPS TPS. 

Seperti pernah dikabarkan, 

beaja sebanjak itu dipandang ter 

lau sedikit dan kira2 hanja sebe 

sar Rp. 250,— jg disediakan utk. 

tiap? pembuatan bilik serta per- 

lengkapan alat2-nja jang banjak 

nja diseluruh Panitya Pemilihan 

Kotapradja 949 bilik 109 TPS, 

sedangkan menurut perhitungan 

paling sedikit diperlukan Rp 560 

untuk tiap2 tempat jang dimak 

suikan tsb. 

PEMENANG SAJEMBARA 

GAPURO TGL. 17 AGUST 
Menurut Panitya Peringatan 

17 Agustus 1955 Kotapradja Jo- 

gjakarta, perlombaan menghias 

gapuro2 oleh rukun2 kampung 

dalam kota Jogjakarta ternjata 

mendapat perhatian-jang tjukup 

dan setelah. diadakan penilaian, 

maka gapuro jang dibuat oleh 

R.K. Djagalan Ledoksari, Paku 

Alaman, mendapat nomer per- 

tama. 
Jang keluar sebagai peme- 

nang kedua ialah RK Taman, 

Kraton. 

Pemenang2 ini mendapat ha- 

diah lambang (symbool). 

PARTAI WANITA RAK- 
JAT DAN SITUASI POLI- 
TIK DALAM NEGERI 
Dewan Pimpinan Pusat Partai 

Wanita Rakjat dalam sidangnja 

25 Agustus jang lalu di Jogja- 
kanta setelah menindjau kedjadi 

an2 dalam negeri pada aci: 

| ini, memutuskan : 
Partai Wanita Rakjat berdiri 

sepenuhnja dibelakang kebidjak 

sanaan politik Presiden Sukarno 

| jang telah diutjapkan dalam pi- 

| dato radio proklamasi 17 Agus- 

|tus 1955, terutama utjapan jg. 

| berkali-kali: ,,Djanganlah di- 

| tenda pemilihan umum ini satu 

| haripun. Siapa jang menunda ia 

adalah pengchianat Bangsa”. 

Menjerukan “kepada. Djaksa 

Agung, hendaknja tetap ber- 

hati2, tjermat, awas dan waspa- 

|da dalam melakukan tugas pem 

| berantasan terhadap korupsi, su 

| 
| 

  
paja tetap sutji-bersih dan di- 

djauhkan dari noda politik, ha- 

| nja mengabdi kepada hukum se- 

mata2, sebagai manifestasi dari 

keadilan jang setinggi2 dan se- 

murni2nja.' Hendaknja siapa? 

sadja jang dapat sangkaan mela 

Ikukan. korupsi sedjak Kabinet 

| Sjahrir T tafhim 1945 diperiksa 

dan diadili Tuhan dan perikema 

nusisan sadjalah penundjuk dja- 

lan Djaksa Agung dalam mela- 

kukan tugas mulianja. 

Memperingatkan kepada selu- 

ruh masjarakat, bahwa hanja 

perbuatan2 jang benar2 murni 
dan tak dihinggapi dengan kesra 

kahan2 diri atau golongan sen- 

| dan membahagiakan rakjat ba- 
Injak severti jang diidam-idam- 

ikan oleh segala golongan. Mu- 

suh kita hanja satu, jaitu kaum 

imperialis. 

Mendesak kepada Pemerintah 

| Burhanuddin untuk mendjalan- 

kan politik programnja dengan 

| konsekwen, diantaranja : Melak 

| sanakan pemilihan umum menu- 

| put rentjana jang sudah ditetap- 
| kan dan menjelenggarakan ter- 

Ibentuknja Parlemen jang baru, 

sehingga menepati djandji Pe- 

merintah terhadap rakjat, tjo- 

tjok dengan 'bunji program Ka- 

  

pertjajaan Angkatan Darat dan 

Masjarakat kepada Pemerintah. 

BULAN DJUNI KRIMINA- 
LITET AGAK NAIK 

Menurut laporan jang diteri- 

ma bagian Public Relation Due- 

rah Istimewa Jogjakarta, diban 

dingkan dengan bulan Mei Jl, 

maka kriminalitet dalam bulan 

Djuni jl. ternjata agak mening- 

kat. Pada umumnja disebabkan 

gontjangnja perekonomian de- 

wasa ini, kenaikan harga2 ba- 

rang dan sempitnja lapang pe- 

kerdjaan. 

Dalam bulan Djuni jl. terda- 

pat 599 perkara  Kriminil, se- 
dangkan dalam bulan Mei ha- 
nja 560 kali. sebagian besar ter 
diri dari perkara2 kriminil be- 
rupa pentjurian biasa. Djumlah 

ini jang dalam bulan Mei hanja 
360 kali telah meningkat. sam- 

pai 409 kali. 
Pentjurian ringan. agak me- 

nurun, sedang pelanggaran2 jg 
dapat diijadikan perkara kri- 

minil jang dalam bulan Mei ba- 

njaknjia 168 kali, . meningkat 

sampai 286 kali. 
Dalam pada Hu,  umumnja 

“perkara kriminil “ini  berhu- 

bungan dengan pentjurian kaju 

djati dihutan? daerah G. Kidul 
pentjurian dll. Pentjurian  se- 

peda sadja jang dilaporkan sam 

pai 54 kali dan 8 perkara sudah 

dapat diketemukan polisi. 

Perampokan sampai 6 kali 

dan terdapat didaerah Sleman, 

sedangkan pembunuhan terda- 
pat 4 kali. 
Penangkapan terhadap Pardi 

dkk jang merupakan kawanan 

perampok diharapkan akan da- 

pat mengurangi adanja peram- 
pokan-perampokan dan pemhe- 

galan. Pihak polisi teris giat   perhatikan nasib orang2 suku 
Ambon di Nederland, dan dapat 
memetjahkan soal ini dengan 
bidjaksana, demikian achirnja   surat kabar ,,Wriese Koerier”, 

mehgadakan pengusutan2 ter- 
| hadap perkara2 diatas tadi. De- 
“mikian keterangan bagian Pu- 

blic Relation Kepolisian Negara 
Jogjakarta, 

MR 

HALAMAN 2 

PEDJUANS ISLAM 
— DJATENG 

Menjokong pemerintah. 

Persatuan Pedjuang Islam 
Bekas Bersendjata Seluruh In- 

donesia Daerah Djawa Tengah 

jg berkedudukan di Jogjakarta 
dim statement-nja jg dikeluar- 

kan tel. 28 Agustus 1955 jg lalu, 

a.l. mengatakan bahwa terben- 

tuknja Kabinet Burhanuddin Ha 

rahap jang didukung oleh te- 

naga-tenaga muja jang tjakap, 

djudjur dan disegani, oleh para 

pedjuang kemerdekaan dan Pe- 

djuang Islam chususnja dirasa- 

kan sebagai ni'mat dan disju- 
kuri, sebab ini berarti tertjegah 

nja Negara R.I. dari antjaman 

kehantjuran (kebangkrutan). 
Pedjuang. Islam menjambut 

dengan gembira Kabinet  Bur- 

hanuddin karena Pedjuang Islam 

tak melihat kemungkinan lain 

ketjuali suatu masa depan jang 

gemilang bagi Negara R.I. 

umumnja dan ummat Islam chu- 

susnja. Duduknja tiga partai 

Islam dalam kabinet ini patut 

diberi penghormatan sebesar2- 

nja, sebab kenjataan pada hari2 

jang achir2 ini ada usaha2 dari 

golongan tertentu jang tidak 

senang melihat kerdjasama ke- 

tiga partai Islam ini. 
Dikatakan dengan ditjantum- 

nja pemilihan umum sebagai 

program “utama dari Kabinet: 

Burhanuddin Harahap adalah 

sesuai dengan kehendak pedju- 
ang Islam jang didukung pula 
oleh rakjat jang telah djemu 

menamakan  dirinja pemimpin 
rakjat dan pembela perdamaian 
nasional. Ta 
Dengan tindakan2 jang tegas 

kearah  pembrantasan korupsi 

dengan tak memandang bulu jg 
dilakukan oleh Pemerintah Bur-. 
hanuddin adalah suatu tindakan 

Menurut Seksi Pentjak Dja- 
watan Kebudajaan di Jogjakarta 

tel. 8/9 jad. di Jogjakarta akan 

diadakan demonstrasi pentjak jg 

akan dilakukan oleh ahli2 pen- 
tiak jang tjukup pandai jang di- 

datangkan dari beberapa daerah, 
seperti dari Djawa Barat, Diawa 

Tengah, Djawa Timur, Sumatera 

dan Kalimantan. : 
Demonstrasi ini akan dipertun 

djukkan kepada para undangan. 

Sedang dipertimbangkan djuga 

demonstrasi jang dapat dilihat 
oleh umum. £   

diri sadja, akan menjelamatkan | 

'binetnja jang pertama, jaitu 

Mengembalikan kewibawaan | 

(gezag) moril Pemerintah i.c Ke 1 

  
AUSUSTUS 

ngah agama dan pertjaja 

reincarnatie. : i 

|. Dengan mendapat. perhatian: 
besar dari penganut2-nja, pada 

| tanggal 28/8 bertempat digedung 
| CHTH Jogjakarta, telah dilang- 
| sungkan perajaan tanggal 29 
| Agustus Hari Mulia bagi Agama 
| Adam . Makrifat (P.U.A.M,L.), 
| dan berbareng itu djuga untuk 
| menjongsong Hari Kemerdekaan 
(RI ke 10. P 
i Selainnja diberikan ha- 
|diah2 perlombaan jang telah di 
adakan diantara para anggauta 

Inja, pun diperdengarkan njanji- 
|an2 Panembrono, lagu2 daripada 
| Adam Makrifat dan sebagai hi- 
|dangan terachir dipertundjuk- 
kan wajang - kulit dengan me- 

| ngambil  tjerita : Ilmu Patiti 

| sing Manitis” (Ilmu Sedjatining 

| Putri). 
|. Setelah oleh utusan PUAMI 
(Pusat diuraikan 'tentang sedja- 
'rah  perdjuangannja Agama 
LAdam Makrifat selandjutnja di- 
katakan bahwa penjusunan das 
112, peribadatan seperti sem- 

bahjang, dalil pengrukti pati, 
dalil perkawinan, tjerai dan 

| hak benda, dalil murad, dalil Ke 

| sehatan, keindahan dan lain2nja 
kesemuanja itu menjandar pas 

da ajat-ajat (perintah2)  Tu- 
han, sedang pemeluknja jang 

kini berdjumlah lebih dari 
pada 100.000 orang. Kitab Sutji- 

nja sedang dihimpun. | Dasar2 

Adam Makrifat al-: 1 Adam 
Makrifat “berkeTuhanan. jang 
Maha Esa, 2. memberikan didik 
an agar tiap2 manusia dapat hu 
bungan langsung dalam arti jg. 

sesungguhnja dengan Tuhan de- 
ngan djalan seniedi, 3. mengakui 

adanja reincarnatie,, 4. Maka tja 
ra mendjadi penengah Agama 
bagi Adam Makrifat menjaran- 
kan kepada semua pemeluk. aga, 
ma sadja agar kenal betul-betul 
dengan hidup (sukma) Nabinja 
sendiri2, dengan ' memusatkan 
permohonannja kepada Tuhan. 
Agama Adam Makrifat meng 

hendaki adanja djaminan kebe- 
basan beragama, dan sudah me- 

ngawinkan penganut2nja sebas 
njak 550 kali. ' 

  

Nenton mana? 
SENI SONO: Captain Kidd, 

Randolph - Scott, Charles: 
Laughton, « 

RAHAJU: ,.The Veils of Bag- 

dad”, Victor Mature. 
INDRA : ,,Lewat djam Malam. 

James Stewart, Paulette 
Goddard. 

WETAN BETENG : ,Meratjun 

Sukma”, 
ETOPRAK TRIMUDO TOMO: 

Anak Piatu diatas Batu", 
(Riwajat Boskradjab). 

KLATEN, 
ROXY: Big Sky", (bisa be 

robah). i   RTO : , Sekuntum Bunga”, 

akan perlakuan dari orang? jang 

jang patut dipudji. 3 

DEMONSTRASI PENTJAK 
Di Jogja. 

tentang kemungkinan2 diadakan. 

PUAMI PERINGATI 29. 

Akan merupakan ' pene- 

dari pada hak hidjip dari Agaria 

Dahlia, 6 
REX: Hotel Berlin”, Faye 

Emerson. f 
LUKXOR : ,,Djakarta, bukan Hal- 

Iywood”,  Noorbaehtisr, W. 
D. Mochtar. 

SOBOHARSONO : ,,Pato Gold”, ' 

. 

   



  

    

    

   

  

   
   

     

    

   
      

      

  

  

  

   rakat Indonesia. sur da Host me- | 
nafsirkam . pen Kan ane 

ea mendj: at 

kata yk: orup 5”, jang « se 
harusnja menurut edjaan asne 

dituliskan ,,cOrruptie”, asal 

nja dari kata Porr up t” da- | nana 135 no. 1—4 dapat 

  

  

me Sae L « Lt, mem- 
ana?, melalui rad 

no. 

  

kaan ihasenat atau" Mandana 
18 akan diberikan mengenai 
rkara jang diserahkan kepada 
ana Men aan itu. 

    

lengan 

aa pidana, 
“jang. hukum dengan 
ane 2 mada paling lama 

29 tahun. 

3&. pentjabutan. tak tersebut 

  

Te
a     

  

ri bahasa Latin  TOREMPA hk £ 

tus", berarti: djelek — - bu | “ ag 418. 
Suk — ben Ba Un idak »R uwai negeri jang meneri- 

djudjur, terima Suap, lebh ma hadiah atau sesuatu jang 
djelasnja : mudah, Sea ikan, sedang ia menge- 
mau disuap (dalam bahasa Bi: 
"omkoopbaar”). 
"Apakah "korupsi" atau tegas 

nja :.soal suap "menjuap itu da- & 

hulu “belum ada tjaranja mem- 
berantas menurut hukum ? 
“Djikalau kita hubungkan de- 

ngan Hukum Pidana, jang kini 

masih berlaku di Indonesia, ma 

ka soal suap menjuap itu se- 
sungguhnja sudah ada pembe- 
rantasannja" dan kita dapatkan 
dalam 2 (dua) “pengertian: pa. 
kok, ji: 

mau Senen 

“. se 

tjam2, 

negara. 

"actieve orikoping” 

(KUBP) 
Undang2 diadakan 2 
pasal2 209 Gan 210, 

2 mengenai 

418, 419 dan 420. 

tas itu, maka kira 

nja sebagai berikut : 
La Pasal 209 

$ nja: 

gawai, negeri, 

mesen ringkas Bank 

  

IL: jang disebut me sktape ora- 
-— Suatu tindak pian 

jang dilakukan oleh “mereka jg 
memberikan suap, aka f 

|II. jang disebut "passieve om- | 
ping” — suatu tindak pidana 

jang dilakukan oleh mereka jg 
mn en e rima 

“Kedua matjam tindak Datuk 
itu semuanja dapat dihukum, 
hanja Temanja hukuman berma- 

satu dan lain tergantung 
daripada “penting “atau tidaknja 
kedudukannja. jang disuap (ba- 
gi I) atau jang menerima suap 
(bagi II) dan akibat2nja bagi") 

Oleh sebab itu maka Hestamg 
dalam Ki- 

tah Undang? (Hukum. Pidana 
oleh Banana 

.passieve Dana nen 
diadakan 3 pasal, jakni: AT h: 

kini makin njata akan memba- . 
hajakan kedudukan . negara 'ki- 

“ada man- 
faat kalau kita mengikuti bunji- 
nja pasal2 KUHP ita ea 

  

   s(D. Dihukum angan ilau- 
. man pendjara paling lama 2 ta- 
hun 8 bujan atau denda paling 
banjak aa 

:Io: el siapa h ang mem. 

    

    aa Pe ayang pa 
Sama dhnotanya berbuat Ba 
tidak berbuat sesuatu jang ber- 
tentangan: dengan. Te PAN 

“20. barang siapa jang mem- 
beri hadiah kepada: seorang pe- 

karena 
ber Na mun apaan 

DIBAWAH ta apoian Bsermngah aa 

'tahui atau dapat menjangka. 
bahwa sesuatu jang dihadiah- 
kan atau jg didjandjikan itu ber 
ubungan dengan kekuasaan 

“atau hak. karena @jabatannja, 
atau jang monurit “pendapat 

an atau 

djandji itu sn Ig ungan de- 
ngan jabatan itu, & tukum de- 
ngan hukuman a paling 
lama 6 bulan at au denda paling 
banjak Rp. 300, — 

IL b. Pasai 419. 
" »Dihukum dengan hukuman 
pendjara paling Ie lama 5 tahun “pe 

gawai negeri £ 2 4 
10. jang .menirama “hadiah 

atau Sesuatu jang didjandjikan, 
sedang ia mengetahui, bahwa 
hadiah atau sesuatu jang-didjan 
'djikan 'itu diberikan kepadanja 
“untuk membudjuk supaja ia 

mendjalankan atau tidak men- 

jalankan sesuatu dalam dja- 
'batannja bertentangan dengan 
PA ana : 

      

   

      

    
“20. jang menerima hadiah, se- 

katnts ia mengetahui, bahwa ha- 
diah itu | diberikan kepadanja 

adalah akibat atau berhubung- 
an dengan sesuatu jang ia dja- 

lankan atau tidak djalankan da- 

lam djabatannja bertentangan 
| Gengan kewadjibannja”. 

ML. c. Pasal 420. 
”(). Dihukum dengan huku- 

"man Peng paling lama 9 ta- 

un : 
1o. Mitra jang menerima ha- 

Supaja kita lebih. nifas - | diah atau sesuatu jang didjan- 
hui tentang isi dan Pangan nja | djikan, selang ia mengetahui. 
tindak2 pidana tersebut jang | bahwa hadiah atau sesuatu jang 

didjandjikan itu diberikan kepa- 
danja untuk mempengaruhi ke- 
putusan perkara jang harus di- 
putus 'olehnja: 

20. barang siapa jang menu- 
pra ketentuan undang? ditun- 

djuk menijadi penasehat atau 
Ipengatjara untuk menghadliri 

sidang pengadilan, jang mene- 
rima hadiah atau sesuatu jang 

didjandjikan, sedang ia menge- 

bahwa hadiah atau sesu- 
2 @i1jandjikan itu dibe- 

danja untuk mempe- 
ngsraht pertimbangan atau pen 

| dapatnja tentang perkara jang 
“pg diputus oleh Penaaaa 
itu 

(2). Djika hadiah atau sesua- 

“tu jang didjandjikan itu diteri- 
ma dengan diketahui, bahwa 

| hadiah atau sesuatu jang didjan- 

Dn itu diberikan kepadanja 

  

    

  

  

| Webcakng dalam 
ggu sn lala beserta pero- iik Indonesia : 

bahan NG Ta an & mood ita n minggu jang lalu. 
  

  

  

   

    

  

  

| Hariri Mamah RAN 2 Ep 2 
: Lang mna An NM SAN Ya £ PN 

dan sal uta konvertibel R2 50 
Dana devizen Ai : ob 1465 4-25 

a 1 K 124 48 
B2 — 63 

5 167 Lg 
Pena ki 

am mt uang asing 408 368 — 35: 
ing Muna mang dapat Gibajar : 

3 0 aa 
oran dari pihsy ketiga) 2160 2092 — 68    

    

Gan jang lalu, 

   
.2. 092,6 

    

    
gu jang lalu. 

"untai angitan Tni 1 
komurai pada 24/8 berdpumlah besarRp 
1.465,9 djuta — Rp. 24189 djuta, aa 

Gn enaa djumlah perodara n uang. “pada 248 ialah Rp. 2.232, 7 

     

  

     

inan, jakni berbandit 
& Yati kottertinef Tin total Kk 
ditagih, ialah 23,2”, atau 0,214 dia : 

“4 
(Bh BA Ot 

2gp Ia 

   diatas, tjadangan emas dan Bintik 
953,0 djuta & Rp. 

2: 252 djuta lebih dari 

1— Rp. 10.3094 djuta, jakni 
pada 16/8. 

antara tjadangan 
djiban? jang segera dapat 
persentase djaminan ming 

   

  

Uang muka kepada pemerintah pada 168 berdjumlah Rp. 
5. 812,9 sang atau Rp. 446 djuta undian minggu jang lalu, 

  

itu ia datar. Ja berbu- 
21 Kara Lauk Sean sesuatu 

na terse- 
1 — 4 

  

  

supaja “didjatuhkan hukuman 
Galam perkara pidana, jang ber- 
salah dihukum dengan hukuman 
pendjara Deling lama 12 ahun”, 

   

        

   

   

  

Dalam "pasal 5 
nja perbedaan ntara tindakan 
menjuap se | 
sudahnja 

melakukan aja 
Kalau 'tind ani ja 'menjuap 

itu sebelum pegaw xegeri 

Ibatannja, maka jang dapat - £ 

ah atau sesuatu jang didjandji- 
kan (disanggupkan). 

| Apabila penjuapan itu dilaku- 
kan sesudah 
geri itu melakukan djabatannja, 
maka jang dapat dihukum ha- 
nja pemberian hadiah, sebab tak 
mungkin orang mendjandjikan 
barang sesuatu dingasa jang su- 
dah lampau ! Na 

: Apa pemberian itu ? 
"Sekarang jang mendjadi 

tanjaan : Apakah jang diberikan 
sebagai hadiah atau didjandji- 
kan sebagai suap itu harus be- 
rupa barang atau uang ? Ini ti-   ga berupa suatu 

B1 ataupun... Vu suatu per- 
kawinan jang tumajan djuga. 

Untuk dapat dihukum tindak 
pidana menjuap itu tidak perlu- 
terbukti hal2 seperti berikut: . 

lo. pegawai negeri jang ber- 
sangkutan harus sudah meneri- 

ma hadiahnja atau menjetudjui 
dengan kesanggupan atau djan- 

dji dari pemberian suap: x 
20. hadiah atau djandji jang 

telah diberikan harus sudah me 
menuhi keinginannja si penjuap. 

Pokoknja : pemberian hadiah 
, atau djandji telah disampaikan 
| kepada seorang pegawai negeri 
dengan maksud atau berakibat 

seperti diuraikan dalam pasal 
209 KUHP. 

Siapa pegawai negeri ? 
Sekarang rasanja masih per- 

lu ada pengertian tentang kata 
atau istilah "pegawai negeri” 
menurut hukum pidana. Dalam 
hal ini KUHP. hinja menjata- 
kan dalam pasal 92, bahwa: 

| "(1). Jang disebut pegawai 
negeri termasuk semua 
orang jang dipilih dalam pemi- 
Hhan jang diadakan menurut 
peraturan umum (Undang2) dan 
Ijuga semua orang jang bukan   karena pemilihan mendjadi ang 
gauta badan jang mempunjai ke 

kuasaan perundang?an, atau 
badan perwakilan rakjat, jang 
dibentuk oleh atau atas nama 
pemerintah, selandjutnja semua 
anggauta badan pengairan dan 
Kepala2 suku bangsa Indonesia, 

g mendjalankan kekuasaan (pe- 
merintahan) jang sjah. 

&. Jang disebut pegawai ne- 
geri dan hakim termasuk semua 
-wasit: jang disebut hakim ter- 
masuk mereka jang mendjalan- 
kan Kekuasaan peradilan admi- 
nistrasi (— tata-usaha), demi 
kian djuga ketua dan anggau- | 
ta pengadilan agama. 

(3). Semua anggauta keten- 
taraan dianggap sebagai pega- 
wai negeri”. 

we eaba 92 itu sadja 

wa setelah konperensi PBB me- 
ngenai pemakaian tenaga atom 
untuk maksud2 damai selesai, 
dilangsungkanlah pertemuan an- 
tara para sardjana Sovjet Uni, 
Amerika Serikat, Inggeris, Pe- 

rantjis, Tjekoslowakia dan Ka- 
hada untuk membitjarakan ma- 
salah2 jang bertalian dengan 
usaha untuk mendjamin pema- 

untuk maksud? damai." 
Pernjataan PL, Skobeltzgin 

tadi adalah sbb. 

lah bersidang setjara “rahasia di 
Djenewa dari tgl. 22 Agustus 
sampai 27 Agustus 1955, untuk 
membitjarakan masalah2 guma 
mendjamin 
atom untuk maksud2 damai ter 

: hadap pemakaian untuk mak- 
sud2 lain. Perumdingan2 dipusat 
'kan pada segi2 tehnis tertentu 
dari masalah ini. 

“ Para ekspert tehnis telah me 
nindjau sedjumlah prasaran2 be 

kan. oleh beberapa negara dan 

“bersangkutan mendjalankan dja 

hukum adalah pemberian hadi- 

dak tentu, sebab mungkin dju- 
tanda djasa, | 

misalnja kenaikan pangkat atau 
mendapat kedudakan jang ting- | 

rupa andjuran2 jang dikemuka- | 

| ka jang 

Injuap para hakim, 

Tan 

Fanta sbbenikrnja masih belum 

2 memberi ketentuin pengertian 
| jang tegas tentang arti istilah 

awai negeri”. Oleh karena 

: itu 'maka Pengadilan - Tinggi 

(Hoge Raad) di “Negeri Belanda 
dahulu dengan kepuiusannja pa. 

| da tgl. 20 Djanuari 1911 angka. 

siran, bahwa dengan spegawai | 

: negeri” (ambtenaar) dimaksud- 

Ikan : 
4 (diangkat) oleh penguasa umum ' 

1 C,het openbaar gezag” alias pe- 

mereka jang ditetapkan 

merintah) sebagai pendjabat 

umum jang mendjalankan seba- 
gian dari tugas negara atau alat 

alat perlengkapannja”. 
“Djikalau pasal 209 KUHP ber 

maksud memberi antjaman hu- 

kuman kepada mereka jang 
mengganggu pegawai negeri 
umumnja jang sedang mendja- 

ankan tugasnja mengabdi ne- 
pegawai ne: gara, maka pasal 210 mengan- 

tjam dengan hukuman - chusus 
' merel:a jang merintangi djalan- 
| nja peradilan, jakni dengan me- ' 

penasehat, 
pengatjara atau penuntut umum 
(@jaksa) pada pengadilan ne- 
geri.. 

hk Oleh karena itu perbedaan jg. 
| njata terlihat pada kedua pasal 
itu jalah pada antjaman huku- 
mannja, misalnja: ketentuan 

menurut pasal 209 hanja maxi- 
mMum 2 tahun 8 bulan atau Ja- 
bat diganti dengan denda seting 
gi-tingginja Rp. 300,— : sedang 
dalam pasal 210 tertjantum ma 
ximum 7 tahun, tanpa dapat di 
ganti dengan hukuman denda 

satu rupiahpun, balkan pada 
ajat 2 malah dapat dinaikkan de ' 
ngan hukuman pendjara 9th! 
“Seperti sudah diuraikan pada 

permulaan, maka pasal 209 dan 
210 KUHP memberi 
hukuman bagi tindak pidana jg. 

| disebut ,,actieve omkoping”, ka- 

rena jang ditudju adalah mere- 
memberi suap atau 

djandji. Oleh pembentuk un- 

dang2 dahulu dirasakan sudah 

selajaknja dan gdil, djikalau me 

reka jang menerima suap atau 

menjetudjui djandji (.,passieve 

omkoping”) djuga diberi huku- 
man jang setimpal dengan si- 

kapnja, sekalipun kesalahannja 

itu sebenarnja dapat dianggap 

»secundair” atau angka kedua 
pentingnja. Demikianlah disusun ' 
ketiga pasal 418, 419 dan 420 | 
KUHP jang isinja telah termu- | 
at dimuka. , 

Ketentuan seperti termuat da 
lam pasal 418 itu sifatnja umum 
bagi pegawai negeri jang mene 
rima suap atau sesuatu djandji 
jang ada hubungannja dengan 
hak atau kekuasaan karena dja- 

sifat chusus terhadap pegawai 
negeri jang menerima suap sebe 
lum atau sesudah ia bertindak 

dalam djabatannja jang berten- 
tangan dada kewadjibannja. 

— KEDAULATAN RAKJAT 

| W, 9149 telah memberikan taf- 

ketentuan | 

batannja, sedang pasal 419 ber- | 

    

wa mengenai suap manjuap itu 

jang dapat dihukum tidak hanja 
yang menjuap atau jang men- 
djandjikan sadja, akan tetapi 

| Jjuga jang disuap. Begitupun ti 

dak boleh kita lupakan, bahwa 
tindakan suap menjuap tidak 

akan terdjadi, kalau tidak lebih 
dahulu ada orang jang membe- 

|rikan suap (djandji), hal mana 
memang benar2 pada dewasa 

ini merupakan godaan.besar ba- 

KEADAAN bahwa sang suami seorang vegetarier (orang 
jang tidak makan barang bernafas) dan berusaha supaja isteri- 

nja djuga mendjadi vegetarier, bukan merupakan suatu alasan 
untuk bertjerai : demikian keputusan jang diambil oleh Sharia, 

jaitu pengadilan agama di Mesir. 

Seorang isteri muda dari se-, kan bahwa ketika ia kawin be- 
orang pegawai terkemuka dida- |ratnja 180 pon dan sekarang 

gi seorang pegawai negeri, le- lam perusahaan penting di Kai- tjuma 90 pon. » 

bih2 kalau tidak ada djaminan ''? . memadjukan permintaan '  Suaminja berkata bahwa ia 

sosial jg tjukup lajak baginja! bertjerai atas dasar bahwa sua- tidak mau membeli barang ma- 

: minja mendongkolkan, karena kanan bernafas satu sen pun, 

ia telah mendjadi vegetarier dan tetapi sebaliknja ia membelikan 

senantiasa mengadjak supaja | isterinja apa sadja jang dimin- 
isterinja djuga. tanja dan diperlukannja, . ter- 

Sebagai akibat — demikian | masuk djuga sajur2an jang 

kata sang isteri — ia tidak ' djauh lebih sehat. i 

pernah lagi merasai daging atau Pengadilan “agama menolak 

ikan sedjak ia kawin. Ia makin "permintaan  bertjerai itu dan 

lama makin lemah, katanja, dan mengatakan didalam pertimba- 

beratnja djuga berkurang se- ngannja bahwa sang isteri me- 

kali. ngakui jang suaminja membeli- 

Ia memperlihatkan suatu ke- kan dia apa sadja jang diperlu- 

JOGJA SINGKAT 

xx Pengurus Baru Muda Ka 
tholiek Indonesia Paroki Puge- 
ran Jogjakarta diketuai oleh 

sdr. A. Mugijono, sekretaris M 

M. Soesapti. bendahari E. Djaja 

sumpeno. Penasehat F.J. Basuki   

Bukan alasan utk. bertjerai 

  Moderator H. Hariprang S.J. terangan dokter jang mengata- kannja. 

HALAMAN - 

itu 

djuga bahwa ahh? 

berpendapat bahwa orang jang 
hanja makan sajur?an umurnja 

rata? lebih pandjang. 
(Antara Features). 

Keputusan mengatakan 
tumbuh?an 

  

PERANTJIS PELADJARI 
USUL 'DULLES 

Kalangan jang berkuasa di 

Paris menerangkan bahwa pe 
merintah Perantjis sedang mem 
peladjari dengan seksama ren- 
tjana perdamaian Timur Tengah 

jang dikemukakan oleh John 

Foster Dulles. 
Menurut kalangan tadi, peme 

rintah Perantjis lebih dulu tlh. 
diberitahukan 'tentang rentjana 
Dulles itu. Pemerintah Perantjis 

gembira dengan saran Amerika 

tetapi baru akan mengumum- 

kan pendiriannja setelah mem- 

peladjari setjara mendalam ren 

tjana Dulles tadi. Demikian ka- 

langan jang berkuasa di Paris. 
— UP, 

  

« PENTJIPTA " 

WANDRAKE AHLI SIHIR (13) 
  

  

   
      

   

  

   
      

           

  

    
   

WELL,, M7 IPA A MAN NAMED | | THIS LOOKS LIKE AN Y IT WAS 
MavIp? /| COG TWO MILLION | loRonany window / — RUTH 

WHAT KIND VM NOT CERTAIN, IN CASH FOR HIS DUMMY -- WITH ROBOT-- 
OF SWINDLE, /1 MANDRAKE. BUT INVENTION -- AN PHONY MACHINERY AI ALMOST 
CHIEF ? IT SOUNDS AMAZING 

: UNUSUAL. ELECTRONIC 
IIHOUGHT ROBOT. 
YOU 
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PA Tan pa Maak 

- Aku telah 

tuan Vip ? 

membajar 
- Penipuan bagaimana, Naa 

saris? 

-- Ini seperti boneka dalam to- 
uang ko biasa...... jang diberi me- 

— Aku tidak begitu terang, kontan sebanjak 2 djuta ke- Sin mainan. 

Mandrake. Tetapi kabarnja pala orang jang bernama -- Itulah Ruth PON La ai na ti se 

lain daripada jang lain. Ku- Cog, guna membeli pendapat- perti manusia sungguh ! 

kira, kau 'djuga akan ter- WONAA Hennana sebuah robot 

tarik. elektron jang mengagum- 

kan. , 

      
       

   

    

Teu You 17 ALL 
WORKED! I SAW 

AT WITH MY, 
OWN EYES4 

AND THIS OLD 
RADIO IS THE 
CONTROL 
MACHINE? 

     
    

  

  

-& Dan pesawat radio kuno ini 

alat pengemudinja ? : 

Sudah “kukatakan, hasilnja 

baik! Aku melihat dengan 

mata kepalaku sendiri ! 

  

2 

SEGALA GGOGL SELSESSSSSSSGSSO SAS P2 | 

YOUR HEALTH IS YOUR FORTUNE 
KASMIR TONIC PILLS: 
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, ma- 

rah - marah atau lekas lupa dan lain2. 
Harga 1 botol Rp. 10,— 

KASMIR LADY TONIC PILLS : 
Untuk wanita jang sakit keputihan, muka putjat, hilang- 

(BLACK HAIR OIL)   Selandjutn AI aARAaepin 

chusus di MBR 
kim, penasehat, pengatjar4 atau 

penuntut umum (djaksa) pada 
“pengadilan negeri, jang telah me 

nerima suap sedang telah dike- 
tahui atau diinsjafi olehnja, bah 

'wa pemberian itu tentu dimak-     
kaian tenaga atom semata-mata - 

Para wakil! 6 akar diatas te | 

pemakaian tenaga | 

  jang telah menghasilkan tukar- 
menukar pendapat tehnis jang 

| berguna. Masalah? ini akan difi 
kirkan lebih landjut oleh ma- 

| sing2 pemerintah. 

mengadakan 5 sidang sedjak hari 
Senen tgl. 22-8-55djadi hari Ra- 
bu tidak diadakan sidang karena 

besar tenaga atom Inggris di 
Harwell, jaitu pusat penjelidik j 

lan tenaga atom negara ini. 
Pertemuan dilangsungkan atas 

| permintaan. keenam negara tadi 
dan. Ailakukan dibawah penga- | 

|wasan PBB jang menjediakan | 
sebuah ruangan sidang. |   ra sardjana, jang djumlah: | 4 

Inja kurang lebih 30 orang, telah 

| Fsebagian terbesar dari mereka” 
| mendjadi tamu dari para pem 

sudkan untuk mempengaruhi dja 
an peradilan. — 

' Seperti telah kita ketahui isi 
Inja maka antjaman hukuman jg 
| terberat adalah Ia 12 (dua | 
belas) tanun. — 

« Dari uraian senerti tersebut 

diatas ini djelaslah kiranja, bah- 

K omunike Sardjana2 Atom: 

: Pe bg NP : 
Alokasi bahan dapat 

ye Ka 1 . 

- 'dipetjah 
Dikontrolfoleh badan internasional 
PADA achir sidang para sardjana kenamaan dari 6 ne- 

gara terkemuka dalam lapangan tenaga atom, Prof. D.V. .Sko- 
beftzin, delegasi dari Sovjet Uni dan jang memimpin sidang ter- 
achir, telah mengeluarkan perajaan. 

Sebagai diketahui, di Djene- ga atom internasional dikemudi 
an hari ialah bahwa badan ini 
akan mengontrol alokasi urani- 

lum dan bahan2 jang dapat di 
petjah lainnja guna mendjamin 
agar bahan2 ini semata2 diguna 

kan untuk "tudjuan2 damai 
agar tak sebuah negarapun da 

pat membuat. bom2 atom. 

. Badan ini akan terikat pada 
baik sebagai bagian dari 

prB atau sebagai badan isti- 
mewa. — tah 7 

MA Pa ab ana Sa Aa 

Ai # 

dan : 

Harga 1 botol Rp. 10,— 

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,— 

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. 
Harga 1 botol Rp. 20,— 

|H KASMIR POMADE : Super guality. 
Menghitamkan rambut putih, tahan rontok dan kuatkan 

akar2 rambut. 

to make you more beau- 
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RADIUM OIL 

bak 

“OBAT KUTU 

but kumis dan lain2 

Harga 1 pot Rp. 30,— 

KASMIR RHEUMATIC PILLS : 
Untuk penjakit entjok, linu2, sakit badan, 

tulang. 5 

Ongkos kirim 1596. 

pinggang dan Bisa Dapat Beli Pada.: 

Harga 1 botol Rp. 10,— 

TABIB WAHID MAWN 
FTamblong 40 — Telpon 4941 — Bandung. 

Obat2 dapat dibeli dirumah2 obat Tionghoa diseluruh 

Indonesia. : 

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 

Tong  Patjinan 81, Warung Muljo Djl. Ju- 

donegaran 17, Toko Junior  Djl. Malio- 

boro 98. 

  
Agen-Agen : 

Toko” BUROPA” 

8          

“PENDAPATAN BARU DA. 
:LAM SATU DJAM MUDA 
(oo KEMBALI 

MINJAK ITEM RAMBUT Spesial bikin Item rambut dan 

dalam 1 Djam rambut Putih 

kan tjape2, kuatkan badan, Spesial untuk Tn pi “ag ' Pe an arus Haa aa djadi keriting 

datang bulan ace. Darah berhenti, tidak  gjalan, badan u- tp 4 0 Garantie tidak ' luntur. 

“rus “pinggang “sakit, kepala pusing, marah - marah. f | As 2 0 Te Naina On et Ba Wajan 

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? 

OEPILATO CREAM. Untuk ilangkan Bulu2 

HAIR TONIC CAPITOL OIL Untuk menahan 
rontoknja rambut bikin tumbuhnja ram- 

but banjak dan bikin keriting 

Harga per Dos Rp. 15,— 

Harga per Botol Rp. 20,— 

Harga Rp. 20,— 

Harga Rp. 10,— 

Harga Rp. 25,— 

Harga per Botol Rp. 50,— 

Harga per Botol Rp. 15,— 

Harga per Botol Rp. 30,— 

tambah Obat2 tersebut bisa dikirim keseluruh 

WORLD FAMOUS Prof. THABIB FACHRUDIN 
“3Djl. Sawah Besar No. 14 Phone 3804 Gbr. 

DJAKARTA 

TABIB HAJE G A FACHRUDIN H.M.B. 

Toko ,,FKUROPA”Pasar Baru DJAKARTA 
Bodjong SEMARANG 

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

Toko,,98” Padjagalan 98 SURABAJA 
B PIAR, Pusat Tundjungan 81-82 SURABAJA 

Toko ,ASIA BARU” Kebon Sajur BALIKPAPAN 

3 Medan Phone 2939 

AMANAT ALI Pasar Pagi No. 2 TEGAL. 

SoLo : Zindabad House Nonongan No. 177. »CHULAM” ' MAKASSAR 

MAGELANG : Toko Obat Hok An Djl. Raya 114. Toko ,FAIEH” Djl. Kemakmuran MAKASSAR 

: Thian Seng Hoo, Patjinan 117. Toko ,PADANG” Djalan Djawa PADANG 

SEMARANG : Eng Tay Ho Pekodjan 101, Ngo Hok Toko ,,DE ZON”. BANDUNG 

Tong gang Pinggir 1, Shanghai Pasar APOTHIK DJAJA Kebajuran Baru DJAKARTA 
Djohar 42, Universal Store Bodjong 6 B. Dil. Tepekong No. 

KUD.U:S,. : Toko Happy Alun-alun 15. . 

KA RA SSS EN ama an REA Pa EA Aa BNN SS MATAN DE DN MET Sea EN 

Harga per Dos Rp. 50,— 

Indonesia 

SPA PPN DAN AN KERANA MAN AS KRU pan, TEA AA ABS Pa ME AN Ba AN an ana TAN SA AA TA 
  

MENAM BAH KAN     

DARAH, TENAGA | 

DAN SEMANGAT : 

DAN MEMPERKUATKAN OTAK, 

INDJEL, TULANG DAN OTOT ! 

AN NT Un ot 
AGAR -DJANGAN NN gak 

Halal) the Un hi 
LL 

Impotted by The apa Gaapany Singapote - | 
2 4. kebal . 
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ORANG LELAKI MAKAN “SENKESIN MASCULINUM? ORANG PEREMPUAN MAKAN "SENKESIN FEMININUM' 

Ta 
Mengenai idee ttg. badan tena Neo EL AMA LAMA AS NN AAL AAA MA Ra AAA SN AA, 

OBAT DISELURUH   KEKE 
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MEN pan te BAN Da 0 

   
HALAMAN 4 'KEDAULATAN RAKJAT | Na 

  

    

PIOSESESSSSS AP aa Na Ta Ta 

SENI -SONO ' 
Djam : 190 — 5 — 1 —9. 

   

   

    

   
   

    

   

  

   

  

Menghaturkaa banjak terima kasih. 
1 Dengan ini kami haturkan banjak terima kasih pada 

para handai - taulan dan familie, jang telah menjumbang- 

kan tenaga, fikiran, karangan bunga, dll.- serta turut 

menghantarkan kekuburan, ketika meninggalnja suami, 

Papah, Papah- Mertua dan Engkong kami jang tertjinta: 

TJO GIE TIE 
Moga2 budi ketjintain Sdr.? sekalian dibalas seperlu- 

“USUL DULLES 
2m Gamal Abdul Nasser dari Nan wa 

kini sedang mempeladjari | 096.30 O.H. Mena Muria, 13. 10 
(usul: Amerika jang hendak men | Klenengan,dari Puro M.N., 17.00 

| jamin perbatasan antara Israel | Dunia anak2, 17.30 Sendja men- 
dan tetangganja negara2 Arab. | datang, 18.15 Ruangan A.P., 

   

2 

Swashbuckling 

Adventures of 

the PRINCE of 

PIRATES! 

Randolph - 

“VELOCEITE 
350 ce, 

tahun 1953. Sangat bagus 
Dapat dilihat tiap hari 

djam 14.00 — 18.00 dirumah 

Sajang .... dibalik sifat 
diri jang disegani, pribadi 
jang kuat dan sikap jang 
tegas, . tersembunji mak- 

. 

  

e- | Seorang djurubitjara dari per | 19.45 Kontak dengan pendengar, 
| dana menteri Mesir hari Sabtu (20.50 Mimbar Penerangan, 21.15 | 

, |mengatakan bahwa kini masih | Klenengan oleh Karawitan Stu- 
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2 » sud? jang tidak djudjur, & T 

: um waktunja untuk menjam- | dio. 20 MANGUNEGARAN 3 — yja oleh Tuhan Jang Maha Esa. 2 “ TT E' Kelak Wemeta op 5 : 

resmi saran Dulles Jogja (dalam beteng). Hotraat kami: ng i Pe noken baruan D 

h 446-8 5 36 A 195 . : $ Nana Nee Pn Aa 

SEMARANG Pt BLESS ogja, KUB: 59. N T 0 GIE TIE h pedang terhunus mengge- X 

(Siaran A.P. djam 18.15-19.00) | St Ta J: J C ar as II Jetar JAKSEL “diatas & 

06.20 Orkes Melati, 13.15 Bu- 
geladak kapal ditengah? & 

SG ASSSSG 

  

448- s : dengan keluaran, 

  

Para 3 
ea 

nga rampai siang, 17.00 Taman |. n SEGERA 
samodera. 5 

Kusuma, 17.30 Peladjaran gen- Gittari dengan Ti » 

ding, 18.15 Hiburan Sendja, 19. 1R L S : MAN ee EN aRRaA 8 

30 Tepatkah ? 20.30 Rajuan . Kuma ewa nada 3 
Na aa an ai UTJAPAN TERIMA. KASIH. x 

Len, Mn 1. e ba At Pendengar, | Sanggup memberi kerugian. : B a rb ara x 

Tg ari & untuk Pendengar, | penawaran pada No. 452-8 Es : Sa Mon Se Ta 5 5 
Sa “ARAB. BERUNDING 2215 Irama Malaya. 2 2 Mae” Ing, Dengan djalan ini kami segenap keluarga OEN menghatur- & 

    

   

kan diperbanjak terima kasih atis tanda ketjintaan jang 

tuan?, njonja?, saudara? telah berikan, jang berupa karang- 

an bunga, telgram maupun turut serta dalam upatjara 

waktu pemakaman dan bantuan lain?, ketika wafatnja su- 
ami, papa, engkong dan saudara kami : 

Oen Tj oem Hok Yen 
LESSON LOLOS 

Lu 
Britton $ - 

Unt. tent sikap. ter- 
riTton & 

| hadap pernjataan Dulles. 
ri .PM Syria, Sabri as Sali, telah 

1, 'menundjukkan bahwa pemerin- 

tahnja, akan bersidang dgn pe- | DIDJUAL : : : 

. erintah2 Arab lainnja sebelum P3 ' Ca ar. (|mamataran Panah Apa Satu speda . motor ALS. | | 

nai rentjana Dulles tentang situ th. 1954 Eh 

asi di Timur Tengah. Ia berkata Ae AMP PUN 

bahwa rentjana Dulles, menteri keadaan memuaskan 

entar 4. saonowona 
MA ENODa hana bisa terajaan) 

  

  

  
   

Teks INDONESIA. 

(7 TH.   

  

SLS 

  

a 5 

Hormat kami, 

Ba ap AS, mengenai perti |. puru djalan & 2600 KM. Nj. OEN TJOEN HOK. BAM BALAAR!| BALAAR! 
c leh erin- | Keterangan: 5 Dengan bermatjam? atractie's, mitsalnja : 

aneh, aneh, aneh ! 3 Ba ja ika bahan ' Pontjowinatan 10 dj. 2— 6 sore. Keluarga Chan Kock Cheng — Keluarga Dr. Tjho Lian Sin CARNAVAL, DOOLHOF, BEHENDIGHEIDSSPEL, 
8 2 » Oen Tjoen Jong x 3 CSS 

Berabe mau bilang, penduduk isikap pemerintah Syria tidak y : 
Tan Njoek Fa HENGELTENT, BUFFET, PERLOMBA AN MEMBU- 

a
 

  

daerah? itu jang paling banjak akan dapat ditentukan - dengan : 3 Oen Tjoen Hap PA Oen Poo Loen AT TAART, dil. 

dosanja. Tapi . . . . Berabe sen-" | segera, dan selain itu Syria tak . Tahukah Tuan?, aa Dr. Oen Boen Ing 2 Oen Poo Swan untuk 

TA pa bra 3 Kotabaru ! akan depe sister Siapa ,, THE P onTpas: Kas T Dr. Oen Poo Khien 5 Sie Boen Djiauw wW e 

$ rabe etitipan dosanja. | belum berun engan : CONTESSA En Aa 5 Ni t 5 

ra2 Arab lainnja. : Puteri . Drs. Oen Poo Kwie Oen Liep Hwa Nio. Gedun La & IE 2 

rura rdani tt 
. 6 

— BERABE | Sidang darurat Jordania. | BORKAKI TELANDJANG ! KUNDJUNGILAH |! ! “———  SAMBIL BERBAKTI! !! . 
“Sementara itu dari Amman di 

— wartakan bahwa hari Minggu 

| Itelah dilangsungkan sidang ka 

binet darurat Jordania untuk 

membitjarakan rentjana Dulles 

mengenai pertikaian Arab — 

DIMANA DIA ? 

  

    | 
| 
| 
| 

| 

| di Reksobajan 4, — rumah Bapak Walikota 

Tgl. 3 SEPTEMBER 1955 — dam 17.00 — 21.00. 
» 4 SEPTEMBER 1955 — pagi 9.00 — 12.00 

sore 17.00 — 21.00.  & 

ME EA ES aa aa SES 

GLS LL 

— PENGUMUMAN 

  

  

- . PEMERINTAH THAI 
2 . MENUNDA 

Penak: larangan per- 
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SOBOHARSONO "”” 
Pernahkah Tuan? menduga, Ko- 
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“ g Pa 2 dagangan madat 1 tahun. | ta Jogja dapat Menjanji dan BERBAKTILAH PADA IBU!!! : N 

K3 — Perdana menteri Muang Thai Dalam pada itu, seperti halnja No.: 061 / KP2SID / 55. Ketawa??? LSN 
Syria, pun PM Jordania, El Muf   Marsekal Phibul Songgram .me- 

Bila dan Bagaimana dapat ter- 

menurut rentjana akan dimulai 

pada permulaan tahun depan, 5 ea 

akan diundurkan satu tahun. 
Diterangkannja bahwa perse- | PARTAI LIBERAL DAN DE- 

: | diaan madat jang masih ada di-| MOKRAT DJEPANG DI 
5 tangan pemerintah Thai ,,sangat GABUNG ? 

Li: besar”..Pemerintah Thai tiap2 AI F 

-x tahun menerima pendapatan ki- Nopusuki Kishi, sek. djen. par 

5 ra2 £ 2.000.000 lebih  daripada| tai Demokrat di Djepang, seti- 

“perdagangan madat. Djumlah | banja di Washington menerang 

rumah pemadatan -di Thaj jang | kan bahwa fusi partai - 

mempunjai idzin pemerintah ada | partai liberal dan demokrat di 

1091 buah. Djepang akan terdjadi tak lama 

Phibul Songgram ente lagi. Dikatakan, bahwa ia berha 

supaja negeri2 “di Asia Tengga- | rap fusi itu akan tertjapai anta 

ra bekerdja-sama dengan Thai | ra musim rontok ini dan musim 

untuk menghentikan perdagang- semi jang akan datang. 5 

an madat. Dikatakannja bahwa Kishi datang dari California 

apabila masih tetap ditanam untuk menjertai menteri Shige 
djungannja 

apaver (tanaman jang meng- | Mitsu selama kundj 

“hasi Ag Ba ata " di Amerika ea yup 

tangga Thai, maka akan sulit- Ri di 

: lah bagi Muang Thai utk men- 

: ana terdjadinja pengangku- 

SELASA 30 AGUSTUS 55. 

JOGJAKARTA. 

menari ber-sama?? 
THE GLENN MILLER STO- 

RY”, kagum Sdr. belum hilang, 

Kini sekali lagi James - Stewart 

mengadjak Sdr. gembira dengan 

6 lagu?'-nja termashur. 
Voorfilm: Pelawak Mr. Laurel 

dan Mr. Hardy. | 

Vv./Ps. tempat: dj. 11—12 siang. | 

(7 TH keatas 

Teks INDONESIA. 

MAIN DJAM : 
10—5—7—9. 

3 ngumumkan bahwa larangan Ba aan punca tatuj KOMISI PENASEHAT dan PERTIMBANGAN tjipta setiap Gadis / Pemuda 2. | SEA EGG GGS GGS SGG GPS GG LGA GPS GA 

2 . atas perdagangan madat, jang |” AFP. SISWA IKATAN DINAS daerah JOGJAKARTA| mana tempat dapat lagu? sambi | 

: | 
  SURAKARTA, 

dengan ini memberi tahukan kepada Siswa P. P. 32/49 : 

EXPOSISI & BURSA. 
FLORA HIAS —  Perk. PENTJINTA ALAM. 

Chusus untuk saudara-saudara & Menjambut Ulang Tahun 

KEMERDEKAAN KE -X — di Margokridonggo No. 12. 

buka SABTU 3-9-'55 dj. 16.00 MINGGU dst. dj. 8.30 
diadakan pula PERLOMBAAN meigatur bunga, berhadiah, 

untuk umum, 

Pendaftaran di Mg. Kridonggo 12 djam 10.00 dan 16.30. 

SP LA AAL: S3, 
Si FP AP FSSGGSSSGPPGPSGSGG ? SES LALSLSSSA FS 

  

a. Jang telah mendapat penaga Len dari D.P.TjC 

Pusat, 
b. Jang diserahkan kepada Komisi untuk dipertimbang- 

| kan dapat/tidaknja I.D.-nja dilandjutkan, bahwa 

A. K.P.-2 S.LD. akan mengadakan rapat pertimbangan ber- 
turut - turut pada tgl: : 

1. 10 dan 12 September 1955 bagi Siswa jang sebelum- 

nja telah dipanggil, akan tetapi belum memenuhi 
panggilan pertama : 3 

2. 13 dan 14 September 1955 bagi Siswa jang belum 
pernah mendapat panggilan: 
20 dan 21 September 1955 sebagai ulangan bagi Sis- 
wa jang tak dapat datang pada tgi. 13 atau 

14 tsb. angka 2. “ 

. Siswa2 jang hingga dua kali tidak memenuhi pang- 

gilan Komisi, dianggap tidak membutuhkan kesempatan 
jang disediakan dan Komisi selandjutnja akan memper- 

timbangkan / menyusuikan kepada jang berwadjib de- 
ngan dasar bahan?, bukti? jang ada padanja. 

C. 1. Rapat? tsb. diadakan dalam aula Resimen 13, Gondo- 
kusuman 15 Jogjakarta. 

2. Undangan kepada masing? jang berkepentingan dise- 
lengarakan oleh D.P.T./C. Tjabang Jogjakarta.. 

3. K.P.2.S.LD. mengharapkan bantuan para Siswa P.P. 

32/49. dan para teman Mahasiswa lainnja chususnja, 

dan chalajak ramai umumnja sudi meneruskan berita 
ini kepada jang bersangkutan. 
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TELAH TERBIT!!! 

» KEDJORA“ 
No. 

MADJALAH Hiburan Bergambar Untuk Orang Dewasa. 
Isinja pasti memuaskan. f 

Harga etjeran 1 ex. Rp. 3,75, Langganan per kw. Rp. 11,—. 

Bisa beli langsung kepada 

  

»   
tan madat jang diselundupkan |. 

sala wilajah Thai, — Rtr. 

MADEMOISELLE ABADIE | “035 sidangan pagi! 1345 
Patahkan Rekord dunia ti kasa: 14.19 Suara 

terbang - Juntjur - Nang Pane TES, 17.00 Taman Putra: 
wanita. 17.40 Sinondang Tapian Na Uli: 

Seorang mahasiswa iveititta 1815Siaran untuk AR. 19.19 

Perantjis nona Francine Abadie Ichtisar Pers: 20. 30 Lagu? Anda- 

(usia 20 Tahun) telah mematah- | jas dan Melaju: - 21.10 Uraian 

4 N
A
 

G
P
S
 

  

TATA USAHA 

» KEDJORA" 
Ngabean 2 — Jogjakarta. 

' : Atau ditoko buku ,PATRIA” Djl. Sosrowidjajan 11a. 
      

  

Jogjakarta, 29 Agustus 1955. 
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kan rekord dunia terbang tjepat | ppU Kopra Jogja: 21.15 Obrolan | 4 : ci Ken Tara 3 

dengan pesawat peluntjur (gli- As Besut: 21.30 Ketoprak Ma- S Kl LD F CSS SSL SSS SS SBS SSS SSI Serosondsonsessa 

der) dalam terbang-luntjur se-| taram. Tjerita: Kiageng Selo 3 Hai “8 Sa Aini oanbenan on 

gitiga. s Manik. Xx 2 

Ia mentjapai ketjepatan Bo 2 4) u/b. Penulis Tn 

km. sedjam diatas daerah Or- SURAKARTA. X (SOEH AD JI). : a 
$ 

leans: Bersama nona le Char-! 06.10 Urap sari: 13.10 Klasik SSS SL ESSLLSS SSL Ta 

enter, nona Abadie menempuh | riang: 14.10 Hidangan Samba- 

jarak total 411 km. jon dkk: 17.00 Bu Nies dengan 

Nona Abadie sudah - meme- anak2-njas 18.05. Varia Djawa 

gang 3 rekord dunia terbang- | Tengah: 19. 30 Pilihan pendengar 

luntjur lainnja untuk kaum wa- 20.39 Imbauan Malam: “20.45 -GrR Ak Di di I Tn 

nita. — AFP. Usaha2 Sosial: 21.15 Gema Ma- an ! jua 

lam ROS: 22.15 Wedaran Wedo- 

  

  

Satu2nja obat kuat untuk kelemahan otak, 'urat2 sjaraf, 

  

KOREA SELATAN DISE-|' 
RANG PENJAKIT TIDUR | 

147 orang Tagana" 
meninggal. 

tomo. 

SEMARANG. 

106.20 Orkes Gesek: 13.30 Tri 
Irama: 14.10 Radio Orkes Sura- 

karta: 17.00 Taman kanak2, 17. 

'SATU RUMAH, dengan 2 PEKARANGAN, 
5 TEMPAT SAWAH. 

di desa MORANGAN dan SLEMAN dekat jalan besar 
Djogja — Megelang. Karangkitri tjukup banjak. 

  

djantung dan buah pinggang Paling mandjur untuk lemah - 

perut, makanan tida hantjur betul, perut kembung, masuk 
angin, djantung berdebar, kaki- tangan dingin, kesemutan, 

sakit pinggang, kentjing manis, badan suka sakit2, tjapai, | 

kusut pikiran, suka lupa, kekuatan penghafal kurang, ku- 
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$ 1 , 
2 lemas, pendek napas, pusing, suka marah2 djengkel hati dan $ 

$ 
5 
8 
2 
» 

» 
& 
& 
& 

      

  

        

  

    

       
  

  

  

  

                
  

  

ea : 5 . 1 rang semangat kerdja d lain sebagainja. 
ng ag kesehatan Tn 30 Ruang Peladjar: 18.15 Dari Boleh dibeli semua atau sebagian dan boleh ditukar dim kota. Ford per Hen UN KA 2 3 ana : Tn na daku dana Rp. 20,— 

sosi rea Selatan mengumum | dan untuk Angg. A.P.: 19.30 O. Hubungan langsung dengan saja. 
kan bahwa wabah encephalitis, | k Rajuan Timur, 20. 30 Langen . POTENSOL 
Teng tan Sara ma Suara: 21.00 Dunia olah-ragaj R. W. PRODJOMARTONO Untuk lelaki jang merasa lesu (keterangan lebih djelas 

inegeri ini. Hari Mingguj 21. 15 Gending2 Beksan. 1 p : dalam doos atau boleh minta dari pendjual). 

diterima laporan mengenai 26 pe. 1 Wedono Kabupaten Wonosari bgi See Jolagta: Harga per doos NN Maa an Rp.. 30 
ristiwa senen at dengan de (Perobahan? bisa terajaai). Pu X SEXALIN utk wanita jg Sakit bulanan (Haidz) & ,,. 20,— 

2 mikian Su ada orang jg. 4 PREGNOL seevanangnanenna nasa peranan nnnn anna anna area akan aa » 25,— 

: diserang penjakit ini, diantara-| RABU 31 AGUSTUS 1955 | - 9. APRODIN SRkermol 0 keengteen Me hair Manna 
2 orang telah meninggal JOGJAKARTA 

. 

Pa as kara T orang sadja jang | 06.10 Bonangan pagi, 13.10 P EMBERI TAH UAN. 
DC CREAM 

sudah sembuh sama sekali. Sarina diwaktu siang, 13.45 Les Diberitahukan kepada saudara? jang berkepentingan bahwa: Tanggung menghilangkan tan- 

Seperti diketahui, duga “Gi Paul & Mary Ford, 17. 00 Taman Tana ak mi waktu pak WIWOHO tidak dapat dikun- da2 hitam, djerawat, kukul dan 
aa $ aa : 

Djepang berdjangkit wabah ini, Kepanduan, 17.40 Lagu2 Stam- Ba Kake 5 Kai NN "iabnga “ la 

diantaranja di Tokyo, dan djuga | bul oleh IKSJ, 18. 30 Peladjaran Da : £ in Jam i paras mukanja. 

di Djepang penjakit ini telah | lagu Djawa, 19.15 Penerangan : ogju, 30 Agustus 1955. 2 Per doos ...... Rp. 15,— 

menewaskan Pang rang, politik untuk Rakjat, 20.15 1 Keluarga WIWOHO. 5 N O-HA La TN. EAM. 

— Rtr. 2 Kwartet Teruna, 21.15 Ruangan » Tjepat menghilangkan rambut 
st 3 KJ . » 18 5 x dan tida berbahaja dan gampang 

5 Kap reka PA EA MPA ALA MEA TAN NS AR NAN Re kn Bea “ : 4 ANGGU R BERANA TJA (9 KL dipake 
Pn - 2 » | £ 2 Ke Kr d 10 

/ : : aa DI D : IX “Harus diminum oleh ibu-ibu sehabis bersalin, kegunaannja X | 5 2 Per d005 acak Rp. 10,— 

1 : Hn am ana an Tak B A N TOR Bj jaitu: mienambah air tetek, mengembalikan kesehatan dan $ » ATOM HAIRDYE. 

| : , X menambah darah. Xx Untuk menghilangkan rambut 

, —e an anani : anak Tuan. tag 1 & sebikin oleh tis tih, T g tida LUNTUR : 5 NG 19, x 82 P3 Terbikin oleh: & putih. Tanggung tida 

! gg. ! Karena langganan ,K.R,” mendapat djuga 3 gn an Oa n CHEMICALIEN — HANDEL pi dan kwaliteitnja istimewa. 
1 : tiap hari Saptu madjallahanak' »KAWAN Aa X 215 .2 bidji. 1 x »9 Ng Per doos Rp. 10—: Bp. 15 

N : Teng ! KU" dengan pertjuma. . KEADAAN BAIK. x sIE KIM TIE $z Ma ba Ana 

! 2 & ? : Berlangganan ,K.R.” baru (SEPTEMBER "55) | | Penatu .TIO NG” . Kalimati Tengah 4-6-8 — Tel. U. 19 — U. 1316 s3 Pen 
pa £ : mulai ini hari sampai achir ini bulan men- 4 SURABAJA. 8 IK 
, Ta ! dapat koran gratis sebagai nomor pertjo- — Tukangan 83 — Nela x Djuga bisa dapat beli disemua Toko2 Obat Ti DC POMADE 

e Ter Er ! baan. Pembajaran diperhitungkan bulan 447-8 Tionghoa dan P. & D diseluruh Indonesia. “ & 5 
' & : SEPTEMBER 1955. cu $ X|£& Untuk menghitamkan rambut 

' : 5 6 an Kontak seni MEKEI | BLESS GS SPO PPSGGSGPSPOGGG SGP PELITA 5 putih. Bukan haarverf tapi ha- 

Kn $, : PA DAN EN Da Bek Bang en et ad Lawakan A8 : M A Ss | H $ $ nja POMADE biasa & Rp. 30,—. , 

3 Pe Bunting GiBINI Lo. 3) | “lalu Ae en Satu Beliga, 9 Pebruari '55. $ ti 
“32 : Pen :4 Iringan beajanja. Tanja orang : uran kenijing, M SsMIKA: 

2 enak sg Kepada : ##(|Apa dapat. bantuan — jang Surat Pudji lam » kutu - kutu penjakit Rp. 25,—. € 

ta : , : / be rwadjib? Memang, tetapi | Dengan hormat : ? Dapat dibeli ditiap Toko Obat | 

' : Adm. Harian ,,K. B.” jang - berwadjib - men- Saja penggemar Obat Kuat Viranol, dengan ini menjatakan TIONGHOA dimana - mana. 
: : : f Ka alat? foto, tjelakanja bahwa sedjak saja merana dalam menderita penjakit, kini & 1 | " 

NOA : Tagu 2 — Jogja Nata Peak Nas b St sudah dapat sembuh dan sehat seperti sediakala, berkat per- DC .PHARMA Ltd. 
! Ibiwadjib- menjembunjikan ! p 
Ia : 3 d nj Ba tolongan dari: Obat kuat VIRANOL dari Djl. Ternate No. 12 Bandung 

' : 1 Studio .BROTHO" Tuan Tabib MAWN -—- Tamblong 40 — Bandung, : , . : 1 
7. , N 8 ma: dterbandar Wivebebina ee adas Dj , ' 6 "1 Ng Maka saja mengutjapkan beribus, terima kasih, pada tuan 3 Djl. Pintu Air No. 24 Djakarta. 

$ A : 5 3 . pentjipta Obat Viranol, serta berdo'a: semoga Obat? tsb. » Agen? di Djawa Tengah : 3 
5 NP Pe PAN 4 : LEG ESSSBSGGTOSSOGSSSG dapatlah mendjamin kesehatan masjarakat diseluruh Indo- » Toko Pakistan T Kulon MB: Toko 'ob 4 
Ai : 5 #encananananung anus ena sana an anaunuaa 4 akistan Lugu Kulon 3 oko obat Tek An Ton 

( : : , ' nesia chususnja. | : oKo 1 : g, : 

" - : / RALAT Sekali lagi saja utjapkan terima kasih dan hiduplah Obat Eng Tay Ho, dan Eng Njan Hoo Petjinan, R.O. Karuhun : 
t. ' # , l kuat VIRANOL. Malioboro, Jogjakarta. Toko obat Hok An Dj. Raya Mage- 

—N : Tanda tangan : ' Dalam adp. : Pertandingan Salam, hormat saja : lang. Toko obat Junon Djl. Slamet Ryadi 162 Timuran, : 

j 3 14 | Tindju Besar”, di Pasar Malam R. MOCH. IMAM BASUKY ' Sport & Watch Store, muka pasar Slompretan Solo, Toko 
Wu : j , MN an. jang Nagan “895 pd Wara Sungai bong Tag Tay Ho, Eng Djien Ho dan Tek Sing Tong Peko- ' 

3 : enesrovenanngnankasesananananann ena kanaanga 2 betulnja: Toko 4 Beli Mad jang Semarang. 1 

( #1 ga, Madura. s 

/ " —.— MA Ea batin gb Menhan asam GLS LOSS SLS | 2 sam LL LASLLLLLLLLLLLANLSNLS LISA : 

4 4 5 t 

1 Typ »Kodanlatan Rakjat” 1661 / ITE / Al 1102, - 
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