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menghapuskan swapradja. Wur- an), sampai sedjauh ,,wajahida- 
. janingrat berpendapat waktu itu lem” (tjutju2 Susuhunan), sekah: 
sebaiknja pemerintah daerahisti jang belakangan ini (tjutju2- Su: 

. 

  

      

Tilpon 3:   

'ggris 
  

Penerbit Ne pan 1 
Penjelenggara : aa 3 : Heta mi 

Alamat ga Mak (Purwodinatan Utara) 1 la | 

:& Prantjis 
     

  

#ing Insiden ? 
Panggilan SCC — Sjarat-Sjarat 

) Kekerasan Inggris 
PRESIDEN A.S. Eisenhower dalam konperensi pers di Wash- 

hak Inggris dan Perantjis menggunakan kekerasan untuk   

  

| kalian Terusan Suez setjara damai sudah ditjoba tanpa hasil dan 
membuka Terusan Suez, djika semua tjara menjelesaikan perti- 

Gjika ada sematjam agressi dilakukan oleh Mesir. Tetapi Eisen- 
Lower menambahkan bhw ia jakin masalah Terusan Suez akan 
Giadjukan kepada PBB sebelam dilakukan sesuatu tindakan fisik. 

Eisenhower memberi pernjata-)PM Australia Robert  Menzies 
annja tsb. atas pertanjaan apaladalah teladan  kebidjaksanaan, 

Reaksi Kadio Kairo Mengenai : 

Amerika Untuk Akui Tindakan 

ington pada hari Selasa menjatakan bahwa A.S. akan mama 3 Bi 
Pp. 

Inilah gambar kereta-api penumpang jang baru2 tergelintjir keluar 
dari rel diatas sebuah djembatan dan terus masuk sungai disuatu 
tempat, kira-kira 60 mil dari Hyderabat (India). Ketjelakaan ini 
telah menewaskan 112 orang pen an P ang. 4 n 

kah A.S. “akan | . 
gris dan Perantjis djika Inggris 
dan Perantjis memilih djalan me 

lesaikan pertikaian Terusan Suez. 
la menegaskan ' selandjutnja 

bahwa selama ia mendjabat pre 

menjokong Ing 

lakukan kekerasan dalam menje 

kesabaran dan diplomasi. : 
| Sementara 1tu pimpinan kongsi 
”Suez Canal Company” pada mi 
iam Rebo mengambil keputusan 
mengizinkan pegawai2nja, jg bu 
Ikan orang Mesir, untuk mening 
galkan pekerdjaan mereka di Te 

'rintah pusat guna diatur, dan se, memakar gelar Pangeran. 

Pem. Pusat Kurang ,,Te- 
paj Salira“ Terhadap! 
Swapradja Surakarta? 
Wurjaningret Kirim Risalah Mengenai 

Pembekuan Swopradja Surakarta 
BERHUBUNG DENGAN kemungkinan badan Konstituante 

nanti akan merundingan pula masalah swapradja, maka KRMTH. 
Wurjaningrat jang pernah mendjabat sebagai wakil Pepatih swa- 
pradja Kasunanan Surakarta telah mengirimkan kepada beberapa 
orang fjalon anggota Konstituante risalahnja mengenai swapradja 
Surakarta jang dibuatnja setelah proklamasi kemerdekaan. Dalam 
risalahnja jang bernama , sekedar uraian tentang swapradja Sura 
karta setelah proklamasi kemerdekaan” oleh penulis dibentangkan 
setjara chronologis sedjarah swapradja Surakarta, jang setelah 
mengalami berbagai matjam kesulitan achirnja olch pemerintah 
pusat telah dibeku sedjak tahun 1946. : 

Risalah tersebut djuga dikirim RI. dan berpedoman pada ke-| 
kan kepada sementara pihak jg djudjuran. Sea 
mempunjai hubungan erat dengan  Pernjataan itu menurut Wurja 

| 

mereka jang duduk dalam Kon- ningrat, telah disetudjui oleh pi-f: 
hak Keraton umumnja. Malahanf stituante dan Parlemen, maupun 

dalam lingkungan kepartaian. . 
Diterangkan dalam risalahnja 

itu al. bahwa pembekuan swa- 
pradja Surakarta sebenarnja ada 
lah atas usul KRM.T.H. Wur- 
janingrat, dulu dalam kedudukan 

nja sebagai wakil Pepatih swa- 
pradja Kasunanan Surakarta, ia 
lah mengingat kesulitan2 jg diha 
dapi swapradja Surakarta waktu 
itu — jaitu adanja gerakan? utk 

“Sri Susuhunan sendiri pernah me 
njatakan pada pemerintah pusat 
R.L, bahwa apabila tidak ada dja 
lan lain, hingga terpaksa, maka 
ia sendiri sanggup mengundurkan 
diri, asal sebagai gantinja, peme 
rintah pusat R.I menetapkan sa 
lah seorang dari keturunan Susu- 
hunan Surakarta, jang pemilihan 
nja setjara “urut2an “dari para 
»putra-dalem” (putra2 Susuhur- 

    
   
   

    
   

mewa dipegang dulu oleh peme suhunan) sudah ada jang berhak 

telah itu dikembalikan lagi kepa' Djika sjarat2 tadi tidak dipa 
da S.P. Susuhunan. | “kai, bukan Sri Susuhunan P.B. 

Usul tersebut telah disetudjui XII sadja, melainkan djuga para 
oleh pemerintah pusat, akan te keluarga Keraton Surakarta ten- 
tapi ternjata bahwa pembekuan tu tidak dapat menjetudjuinja, ka 
swapradja Surakarta sampai se rena akan musnahlah dasar ketu 

karangpun masih sadja berlaku, runan Mataram. Demikian a.l 
jaitu sesudah lebih dari 10 tahun. pendapat K.R.M:H. Wurjaningrat 

Adanja karesideman. 'didalam risalahnja itu. 
Dibagian lain oleh Wurjaning | :Pada keterangannja itu dilam- 

rat dinjatakan, bahwa:  adanja pirkan pula lampiran? berupa tu 
daerah istimewa/swapradja diakui runan surat? jang berhubungan 
dalam UUD jang diproklamirkan dengan masalah swapradja tsb. 
bersama dengan proklamasi ke- (Antara). 
merdekaan: dalam maklumatnja 
ttg. 1 September 1945 Sri Susu- 
hunan telah menjatakan tan 
dibelakang pemerintah pusat R.I. : : es 
dan daerahnja - adalah wilajah!, Wartawan ,,Antara pada 
R.L: pemerintah pusat pun telah'hari Selasa f#bi. 'mengawat- 

: 2 “smkikan dari Amsterdam, bahwa me mengesjahkannja “dengan membe' Kan ( Hn £ e k 
rikan piagam kepada Sri Susuhu Swrut pengumuman aa PN 
nan P.B. XII: adanja karesidenan earaayanae1 Desai jar Da 

(Surakarta) sementara itu ialah | 45 Ea ganas KAU : 
Tn ha “Isialis untuk ikut serta dalam ka 

kelangsungan daripada 'keredlaan Hset telah Mekubkika0. ” Dengan 
Sri Susuhunan P-B. XI dan S.P. na eta sang ian Ti 
Mangkunegoro VIII, jang mengu Pa “iba 5 

“akan merupakan 

  

KABINET BELANDA TANPA 
| ORANG SOSIALIS ? 

sehingga 

mengemukakan bahwa Konvensi 
Istanbul tahun 1888  mendjamin 

| kebebasan pelajaran di Terusan 

negara lain. 

rusan Suez pada tgl. 14 atau 15 
bulan ini tergantung dari peker 
djaan mereka masing2. 

siden A.S. tak akan berperang 
terketjuali djika Kongres A.S. 
memaklumkan perang. ja mene- 
rangkan bahwa satu2nja penge-| Win brenti kerdja itu termak 
tjualian ialah bila ada aa se-|tub dalam surat dari direktur 
rangan mendadak terhadap A.S.|Sjenderal kongsi SCC,  Jacgues   George Picot, kepada anggota2: 

staf kongsi bukan orang Mesir 
jg: masih bekerdja di Mesir. Da 
Tam surat.ini dikemukakan djuga 
bahwa personil bukan orang Me 
sir hendaknja segera mengadakan 
segala persiapan jg dibutuhkan 
untuk dipulangkan ke tanah-air 
mereka masing2 djika perlu dgn. 
bantuan wakil2 diplomatik dan 
konsuler. 
Dalam pada itu Radio Kairo 

mewartakan bahwa kepala biro 
politik kepresidenan Mesir, me 
jor Ali Sabri, pada malam Rebo 
menjatakan di Kairo bahwa ke 
munike jg mendesak pandu? pelz 
jaran supaja meninggalkan peker 
diaan mereka. telah dikeluarkar 
oleh kongsi Suez Canal Compa- 
ny karena Inggris dan Peranjjis 
mentjob., menimbulkan insiden? 
untuk membenarkan tjampur te 
ngan mereka di Terusan Suez. 
abri diuga mengemukakan bah 

wa antjaman2 mengadakan inter 
vensi bersendjata. “dan blokade 

pada waktu mana pertahanan di 
ri akan mengharuskan member" 
djawaban tjepat. 

mengadakan kon- 
sultasi mengadjukan ke- 
pada PBB soal Suez., 

Eisenhower menerangkan bhw. 
A.S. mengadakan konsultasi dgn 
negara2 lainnja tentang kemung 
kinan mengadjukan masalah Te 
rusan Suez kepada PBB. 

Tetapi tentang hal ini belum 
lagi dapat diambil putusan, de- 
mikian Eisenhower. Ia mengemu 
kakan bahwa PBB telah dibentuk 
untuk membasmi agresi dan ia 
tik akan mendjadi pihak jang tu 
rut melakukan agresi, djika ia 
dapat menghindari itu atau me 
ngetahuinja lebih dulu. 

Soal pandu2 pelajaran 
meninggalkan pekerdjaan. 

Dalam djawabannja terhadap 
Par apakah Inggris dan 
erantjis dapat dibenarkan meng)“ Aa 

gunakan kekerasan djika pandu2 aktiv, Mesir di Londo, dan Pa - 5 5 ris adalah pelanggaran? Piagam! pelajaran asing pada. suatu waktu|ppg ig menjo'ok mata : 
meninggalkan pekerdjaan mereka| Sementara itu perdana mente- pengusahaan Terusanlri Jordania, Ibrahin Hashim. da. Suez tak dapat dilandjutkan atau lam pesannja kepada presiden 
mendjadi terhambat, Eisenhower Nasser mengatakan. bahwa pe- 

merintahnia msnjokono nota pr 
siden Mesir pada hari Senin je 
mengandjurkan kepada negara? 

tuk kapal2 semua negara|Pemakai terusan - Suez untuk dika kebebasan pelajaran membentuk suatu dewan permi. ersulit maka dapat dibenar (Sawaratan untuk menielesaikan 

Te 

    

€: 

adaan sekitar soal Terusan Suez 
itu serieusyimmun bahaja 
rang belum cute. 
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TAHUN KE VII No. 172 

an 

Harga Langganan 

Dim. kota Smg.: Rp.12,70 -- Rp. 0,30 (Materai) 

Luar kota Smg.: Rp. 13,70 -- Rp. 0,30 (Materai) 

Harga Adv. Rp. 0,95 per mm.-kol. 

(Bajar Muka)    Rp. 145” | 

Etjeran 75 sen selembar, oI 
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| DEMONSTRASI 
Sebagaimana dikabarkan beberapa hari jl, dikota Clinton, Ten- 

nessce telah timbul keributan2 akibat demonstrasi2 "anti Negro” 
ig dilantjarkan sebagai protes terhadap putusan mahkamah agung 

, melarang adanja rasdiskriminasi. Tampak serdadu? 
anggauta barisan pengawal setempat dengan sangkur terhunus se- 
dang menghalau para demonstran jang hendak menjerbu gedung 

Amerika, ' 

pengadilan negeri di Clinton. 

  

,Pantij 
V 

bersama URSS 

mengenai 

Lengkapnja, 
Pernjataan-bersama itu  leng- 

: kapnja sbb.: 
ANTI NEGRO — I. Kedua negeri mendasarkan 

perhubungan satu sama lain atas 
prinsip saling menghargai integri 
et wilajahnja dan kedaulatannja, 
tidak mentjampuri urusan dalam 

Ke Indonesia—Pern 
SEBELUM ROMBONGAN Presiden bertol: 

kandiung di Uni Sovjet sedjak 28-8 JL, dalam 
tg. 11-9 Menlu Ruslan Abdulgani dan Wk. 

“RJ. tentang 6 pokok, jaitu 
»Pantja Sila” internasional: mengenai masalah2 
Gjata, penggunaan bora atom, pemasukan RRT di PBB dll): mengenai kerdjasama kebudajaan: mengenai 5 

' dasar 

  

Tak Perlu 

Sekarang Ini Tipis 

MENTERI PENERANGAN 
kat dengan koresronden “Suara 
kan, 

Menteri Soedibjo .tas pertanja 
an apakah Pemerintah sudah 

ngi rakjat dalam soal bahan? 
makanan, djika andaikata  pe- 
tiah perang, mengatakan bahwa 
Pemerintah .memang memikirkan 
hal ini tetapi berhubung adalih 
terlalu tergesa2 untuk bitjara ten 
tang suatu peperangan, maka 
tindakan? jang konkrit pun be- 
lam didjalankan. Ini tidak berar 
ti, bihwa Pemerintah sama seka 
li tidak memperh'tung?kan ke- 
mungkinan2' dihari depan sebu 
gai akibat “dari timbulnja masz 
lah Suez itu. Demikian Mente 
ri Penerangan Soedibio. 

Dikatakannia, bahwa melihat 
selagat politik internasional se- 
karang ini tidak ada alassn un 
tuk mengatakan. bahwa suatu 
peperangan akan timbul dan da 
lm hubungan ini Menteri Pene 
rangan menundjukkan — kepada 
pernjataan diurubijara Kemente 
rian Luar Negeri iang meniata- 
kan, bahwa meskipun Pemerin 
teh Indonesia menganggap  ke-   

pe- 

Ka   masalah terusan Suez. Demikian 
diumumkan di Amman pada 
hari Selasa. 

Sebuah pensumuman dari se- 

kan Inggris dan Perantjis meng- 
ambil tindakan2 dan mengada- 
kan kontak dengan Mesir untuk 
menjelesaikan keadaan jang di- 
timbulkan itu. Tetapi, demikian 
Eisenhower | menambahkan, ini 
tak perlu diartikan bhw dibenar 
kan djuga melakukan tindakan 
kekerasan. 

tas pertanjaan Eisenhower ke 
mudian menjatakan bahwa pro- 
gram mengadakan sanksi ekono 
mi terhadap Mesir tak pernah di 
adjukan kepadanja oleh negara- 

Jordania mensatakan hahura 5 

Ibnu Hadjar 

Ketjewa dgn sikap Nasser 
Ia selandjutnja menjatakan ke 

tiewaannja bahwa presiden Me 
sir | 'Nasser menolak  Rentjana 
Dulles jg menghendaki  interna- 
sionalisasi Terusan Suez.. 
Tentang usul Mesir supaja di 

adakan suatu konperensi baru 
tentang masalah Terusan Suez 
Eisenhower mengatakan bahwa 
usul itu sedang dipeladjari setja 
Ta teliti oleh A.S. 
UP selandjutnia “mewartakan 

bahwa Eisenhower dalam konpe 
rensi pers tsb. djuga memudii 
Panitya 5 Negara ig telah me 

kabupaten Kota Baru, 

kat akan ditanami. 

Didaerah Lasung, Berangas dan 
dibeberapa tempat lainnja jang 
tadinja mendjadi basis kekuatan 
KRJT, didaerah mana sedjak mu 
lai adanja kekatjauan, tidak per-   niamp?ikan kepada Nasser Ren-|rah terdjadi perkawinan, kini 
saban hari berpuluh2 penduduk 
jang mengadakan selamatan per   

dapat, djangankan menghapuskan | 4 Na 
daerah istimewa/swapradja, se-|A 
dang membekukan hampir - 

Ika 
tahun lamanja sadja, merupakan 

DJURU-BIIJARA Angkatan 

tamakan en kabinet jang nertama setelah pe-lijana Dulles tsb. Menurut Eisen 
Berdasarkan uraian tersebut di rang tanoa orang2 Sosialis. bower ketua panitva tsb. jaitu 

atas, maka Wurjaningrat berpen anon Dadan ae 

   

tindakan pemerintah jang tidak 
sebenarnja. Ia kemukakan, bahwa 
pemerintah menjimpang dari Mul 
kadimah dan U , pula tidak 
menepati djandjiZnja sendiri. Ke 
lihatan pemerintah tidak ,,tepasa- 
lira”, ialah suatu dasar rasa peri 
kemanusiaan dan keadilan, demi- 
kn : 

     
yiatnja dilakuka 
bahwa unt 

n menerangkan R 
   

bentuk Panitia ad Hoc Angkatan 
perkara2 ketjurangan (korupsi) d 

$ 3 

Hasil2 pembahasan jg dilaku- 
kan dalam soal itu oleh Panitia 
ad Hoc itu'akan diadjukan ke- 
pada KSAD jg selandjutnja akan 
menjerahkan perkara2 itu ke- 
sada fihak instansi Pengadilan. 
Let. Kol. Pirngadi dala hubu- 

ngan ini mengulangi lagi pen- 
: TN Men dirian KSAD jang pokoknja me! 

tjerminkan aliran2 jang ada dima BN bahw: : Ahok Angketas 
sjarakat: dengan kekuatan jang Darat akan turut berusaha mem 

ada, semua lapangan pemerintah erantas korupsi. Hal ini diang 
an dar Heru Tan masjalyjap penting, karena dengan ada 
cakak aka dimodernisir jang me nja ketjurangan2 jang bersimara- 
nudju perbaikan: menghapuskan | djaleta dalam imasjarakat dapat 
adat-istiadat lapuk/atau tjara2 lain| membawa bentjana bagi negara. 
nja jang njata2 merintangi dan (Dalam pada itu menurut Pirnga- 
menghambat perkembangan kema Idi tidak mustahil, “bahwa tidak 
djuan masjarakat serta kepribadifada perbuatan2 tjurang jang di- 
an manusia: semua itu akan di-Makukan oleh angauta2 Angkatan 

djalankan ichlas dengan senantia Darat jang djuga dapat meng-| 
sa semufakat dengan pemerintah akibatkan terantjamnja penggala- 

Pernjataan Sunan. 
Dinjatakan, bahwa Sri Susuhu- 

nan P.B. XII telah pula menge 
luarkan suatu .pernjataan, jg po- 
kok isinja ialah memastikan akan 
mendemokratisir pemerintahan da 
erah istimewa/swapradja  Sura- 
karta, a.l. membentuk Dewan Per 
wakilan Rakjat jang benar2 

      

       

  

        
3 Tahun Lagi Eropa Tidak Per- 
lu Menggunakan Terusan Suez? 

DEWASA INI di London se“ Perusahaan2 minjak telah di 
dang diusahakan untuk mendapat undang, supaja hadlir didalam se 
bantuan dari pemerintah Inggris buah pertemuan pada hari Djum- 
guna pembangunan sebuah pela-|'at untuk membitjarakan tentang 
buhan di Inggris jang dapat di'rentjana, jang dibuat oleh sebuah 
masuki oleh kapal2 tangki besar, firma “Industrial Development 
jang dapat berlajar setjara eko-|Consultants” atas permintaan 
nomis mengelilingi benua Afrikaldari "Milford -Haven Develop- 
dan tidak melalui terusan Suez, | ment.” 
demikian diumumkan pada Senin| - Biaja rentjana itu ditaksir an- 
malam. 1 L. Itara 13 dan 15 djuta sterling. 

Menurut rentjana akan  diba-! 
ngun dok-dok di Milford Haven,| Colin Samuels, kepala firma 
Wales, jang dapat dimasuki oleh jang telah menolong mempersiap 
kapal tangki jang berukuran kan rentjana itu, menerangkan di 
1.000.000 ton dan pelabuhan itu London pada Senin malam, bah 
nanti akan merupakan pusat wa Milford Haven adalah satu2- 
pembagi minjak di Eropa. tinja pelabuhan di Eropa jg dapat 

  

   
   

    

    

  

    

hubungan dengan soal-soal pemberantasan korupsi jg kini sedang 

memperlekas dan intensiveer nenjelesaian masalah 
ketjurangan2 tsb., KSAD Diendral Major Nasution telah mem-4 

P.M. H Idham Chalid, 

kawinan. Diantara jang kawin 
ada pula anggota2 KRJT. 

Dalam pertemuan dgn.  rom- 
Songan pemerintah setempat dan 
kepala2 djawatan di Lasung itu, 
Ibnu Hadjar mengrangkan, bah- 

wa sesudah ia dapat menjelesai- 
kan soal anak buahnja di Hulu 
Sungai, ia akan bermaksud ke 

Kalimantan Timur, untuk meng- 

urus soal anak buahnja didaerah 
itu. 
Djuga ia akan bermaksud terus 

tinggal di Lasung. Tanahnja jang 
subur, pemandangannja jang in- 
dah-menarik, penduduknja jang 
simpatik, menarik saja akan te 
tap tinggal di Lasung, demikian 
Ibnu Hadjar dalam pertemuan 
itu. 

Darat Let.-Kol. Pirngadi dalam 

€ebo pagi kemaren kepada pers, 

Darat jang bertugas membahas 

alam Angkatan Darat. : 
ngan persatuan dalam tubuh Ang 
katan Darat. 

Sementara itu digedung  De- 
wan Menteri Rebo siang kemarer 
diadakan pertemuan untuk mem 
bitjarakan soal2 mengenai pem- 
bentukan Badan Koordinasi jane 
menghadapi pemberantasan ko- 
rupsi dan soal2 mengenai tugas 
dari pada Badan Koordinasi itu, 
Rapat tersebut dihadliri antara 
lain oleh Wk. PM. I Rum, Wk. 

Menteri 
Kehakiman, Menteri Penerangan, 
Diaksa Agung, Mai. Isman dari 

Pidato Ibnu Hadjar di- 
depan anak buahnja. 

Dalam waktu jang achir2 tadi, 
Ibnu Hadjar beberapa kali mem 
berikan, amanat kepada anak 

Tm Ibuahnja, agar tetap sabar. . Pe- 
PN aa Kan - Bg njelesaian pasti tertjapai, dan 

an ea 'Ikita berharap agar negara kita bahwa dalam rapat itu dibitjara 
kan djuga bahan2 untuk menju- 
sun rentjana undang2 anti ko- 
rupsi jang tidak lama lagi akan 
'dimadjukan kepada Kabinet. 

(Antara) 

makmur, adil dan mendapat per 
lindungan dari Tuhan,  demiki- 
an Ibnu Hadjar. 

Berita lain jang diterima ,,An- 
tara“ menerangkan, bahwa se- 

orang anak jang kini dirawat da 
jam Panti Asuhan di Samarinda, 
ibu kota keresideran  Kaliman- 
tan Timur, bukanlah anaknja. 
Anak itu, ialah putera dari Bu- 
hadjar, misan 4 kali dari Ibnu 
|Hadjar. Buhadjar meninggal da 
lam suatu pertempuran — dikam- 
pung  Pramasan, Kalimantan 
Tenggara. Anak itu kemudian 
dapat dibawa oleh Mobrig ke Sa- 

marinda, 

menerima tangki2 raksasa hingga 
jang berukuran 1.000.000 ton. 

: Ditambahkan oleh  Samuels, 
bahwa ,djika rentjana itu terlak- 
sana dalam djangka waktu tiga 
tahun, maka kita dapat membe- 
ritahukan kepada Nasser, bahwa 
kita tidak ingin lagi mengirimkan 
minjak melalui terusan Suez.” 

Selain dari itu, 2 gadis jang di 
tjulik oleh KRJT pada pertem- 
puran di Batusopang,  keweda- 
naan Pasir, Kalimantan  Teng- 

Mesir dari terusan itu akan “les| gara, keduanja masih selamat. 
njap,” demikian kata Samuels, jg Seorang mendjadi isteri Hami- 

selandjutnja menjatakan, bahwa dhan, alias Djumberi dan  se- 
pemerintah perdana menteri Ing-' Orang lagi dipelihara oleh Dar 

sDua pertiga dari penghasilan     

san Ibrahim Hashim tadi melu- 
kiskan nota Nasser sebagai bukti 
dari keinginan Mesir untuk be- 

orang djuru bitjara pemerintah keamanan didunia. 

netap Didaerah Lasung 
Berkoli2 Andjurkan Kepada Anak Buah: 
nja Supaja Bersabar Don Jakin Akan 

Adanja Penjelesaian Jang Baik 
BERITA JANG diterima ,,Antara” 

Kalimantan Tenggara, 
keamanan didaerah itu sudah pulih kembali. 
dah hamnir 100 persen pulang ketempat asalnja. Sawah-ladang 
jang tadinja mendiadi hutan belukar 
begitu sadja, kini sudah mulai ditobas, 

kerdja basi nerdamaian dar 

- (Antara-Penter) 

Akan Me- 

dari Kota Baru, ibu kota 
menjatakan, bahwa 
Para pengungsi su- 

karena ditinggalkan dengan 
dan dalam waktu jang sing 

  

Kapal2 Inggris 
Putar Haluan 
Tidak Lagi Melalui 

Terusan Seuz 
DALAM pada itu menurut be 

rita United Press dari London 
pada hari Selasa para direktur 
dari dua buah diawatan pelaja- 
ran Inggris jang terbesar Senen 
malam telah mengatakan, bahwa 
diubahnja route kapal2 melalui 
Tandjung Harapan adalah utk, 
wenghindari  antjaman blokade 
terusan Suez sebagai akibat di 
linggalnja pekerdjaan2  didjalan 
pwajaran tersebut oleh pandu2 
pelajaran pada achir minggu ini, 

Sir Donald Anderson, direktur 
dari kongsi pelajaran ,,Peninsular 
:nd oriental steam navigation 
company” katakan, bahwa kong- 

Chawatir 

negeri pihak lainnja, non-agresi, | 
persamaan dan kepentingan ke- 
dua pihak, serta hidup berdampi 
ngan setjara damai. 

Ii. Mengenai soal internasional 
Seperti perlutjutan sendjata, per 

djuangan melawan kolonialisme, 

| kongnja 

Melihat Keadaan Situasi 

Timbul Perang Suez—Kata Ment. Sudibjo 

bahwa masjarakat Indonesia tidaklah terlalu perlu untuk 
chawatir dalam menghadapi suasana sekarang ini jang bersang- 
kutan dengan peristiwa terusan Suez. 

bersiap2 untuk mengambil tinda| 
kan2 seperlunja untuk melindu- | 

(ketika hari Senin malam menga- 
.Idakan penerbangan. pentjaharianj 

Internasional 
Harapennja Akan 

pelarangan terhadap digunakan- 
nja serta dilakukannja pertjo- 
baan2 sendjata2 atom dan ther-   mo-nuclear dsb.nja, URSS dan 
Republik Indonesia berpedomanj 
pada semangat serta prinsip2' 
Konperensi Bandung. Selain itu,! 
Uni Sovjet dan Republik Indo-! 
nesia telah menjatakan, bahwa: 
adanja pak2 militer tidak mema! 
djukan usaha2 untuk mengurangi 
ketegangan internasional, jg sa- 
agat diperlukan untuk mentjapai 
perdamaian dunia. Dalam hubu- 
ngan ini, diberikannja tempat jg 
sah pada PBB kepada Republik 
Rakjat Tiongkok bukan sadja te 
lah diakui sebagai suatu tinda- 

Soedibjo dalam pertiakapan sing 
Merdeka” di Diakarta menjata- 

| 

| Emma” Telan 
Ratusan Kapal 
Dan Rumah? 

MARKAS besar angkatan da 
rat Amerika Serikat ada har. : 3 ME ang 
Katasa Sa aa an MP pa ke kan jang lajak, tetapi djuga se- 
kan2 jang cakekihkan. oleh taupan bagai suatu sumbangan konstruk 
Emma tif bagi kepentingan perdamaian 

dunia. Mengenai situasi jg kini 
telah timbul. didaerah Terusan 
Suez, kedua pihak menjatakan. 
bahwa masalah ini harus dipe 
tjahkan setjara damai, atas dasar 
penghormatan sepenuhnja padi 

Kerusakan? pada instalasi2 mi: 
liter dan marine di Okinawa di 
taksir hingga lebih kurang 4,5 
djuta dollar, 

Angkatan udara Amerika meng 
umumkan, bahwa empat buah pe 

sawat telah mendapat kerusakan | kedaulatan dan kehormatan Me- 
hebat dan banjak lainnja lagi | sir. 
mendapai kerusakan2 ketiil. HI. Untuk memadjukan per- 

Korban2 manusia diumumkan     kembangan jang wadjar daripada 
ada seorang tentara tewas dan 5 Isemangat rsahabatan antara 
sembilan orang mendapat luka2.i g - : : JURSS dan Republik Indonesia, 

Ta penduduk an Una terda telah tertjapai persetudjuan menge 

Dar na” Ohang SMA JAN 3 ai pembentukan kerdjasama di 
orang mendapat luka2. lapangan erdagangan, tehnik 

U-P- dari Tokyo selandjutnja | dn an san naga persa- 
w. esawati : 

inngneran bahwa. pesa maan dan kepentingan bersama. 
BEN uatan pdurg. Ba JANI Dalam hubungan ini kedua pihak 

itelah menjatakan kejakinan sepe 

di Laut Djepang (antara Djepang Muhnja, bahwa pembitjaraan2 jg 
dan Uni Sovjet) karena djelek-Kini sedang didjalankan di Dja 
nja tjuatja, gelombang2 besar| Karta, akan membawa hasil ditja 

dan mendung tebal, telah hilang. Painja suatu persetudjuan menge 
16 orang anak buahnja ikut hi-. nai tehnik dan ekonomi, dan, ter 

lang pula. Selasa malam diada- utama, mengenai pemberian kre 
kan penerbangan lagi untuk menidit djangka pandjang dari Uni 
tjoba menfjarinja. Scdang pener-'Sovjet kepada Republi Indonesia. 
bangan jang diadakan - Senini 
Siangnja pun tidak membawa 
rasi sedikit djuga. 

Kerugian2 jg diderita Ko- 
rea Selatan. 

Oleh UP lebih djauh dikabar- 
kan hari Selasa, bahwa Topan jg 

mengamuk disekitar Djepang, se 
bejumnja telah membawa kor- 
san? manusia di Korea Selatan, 
'etika hari Senin itu, Menurut tja 
latan polisi Korea Selatan, 11 

rang Korea telah menemui adjai 
Ya, 11 orang Isinnja dikabarkan 
hilang. 

Topan ini, EMMA, kemudian 
“kabarkan menudju ke diurusan 

Seri3 melaluk . Laut Djepang 
lan kepulauan Sakhalin dengan 

    

terangannia selandjutnia menjata 
kan bhw kerugian materiil ditak 
sir ada sebanjak $ 280.000. Ru- 
mah jang hantjur karenanja ber 
walah 109 buah sedang disam 

ning itu masih ada lagi jang ru- 
sak karena bandjir sebanjak 580 
lebih. Kapal jang ditenggelamkan 
ada sedjumlah. 192 buah (ketiil2) 
dan akibat2nja membawa keru- 
sakan djuga bada ratusan Acre ta 
nah2 pertanian. 

154 buah kanal Djepang 
binasa/rusak .. ,. 

Tentang kerugian? ie dilerit: 

Diepang KB Kvodo selandiutnia 
mewartakan pada hari Selasa, 
bhw kapal2 jang rusak semua 
berdinmlah 154 buah jang mem 
bunjai tonase 16.975. Dalam djum 
lah ini termasuk kapal2 jg teng   sinja kini merubah djalan pela- 

jarannja —: sedang saingannja 
«Orient Line” mengumumkan, 
sahwa kapal ,,Orsova“ jang be 
ratnja 29.000 ton jang menurut 
rentjana pada hari Rabu ini be- 
rangkat dari London  menudju 
ke Australia akan berlajar mela- 
lui Tandjung Harapan dan tidak 
melalui terusan Suez — begitu 
bula empat buah kapal untuk 
Australia jang akan berangkat 
sada achir bulan ini. 

Dia tambahkan, bahwa diubah 
nja route itu akan ' mengakibat- 

kan tambahnja ongkos2  pelaja- 
ran. 
Kalangan? kongsi2 pelajaran 

mengatakan, bahwa kapal2 dari 

gelam, kandas, terbawa ombak 

jatau hilang. Demikian Kyodo jg 
mengutip keterangan Dinas Kea 
manan Maritim Djepang di To- 
kyo, jang selandiutnja mendjelas 
kan perintiian sbb.: 

Jang tenggelam ada 31 buah 
— 16 bwah kandas — 89 han- 
tiur — 12 terbawa ombak dan 
sebuah lagi hilang (Antara-Reu- 
ter). 

  

Inggris jang menudju ke Austra 
lia dan Selandia Baru mungkin 
akan melalui Tandjung  Hara- 
pan atau terusan Panama — ha 

inia kapal2 untuk India dan Ti- 
mur djauh akan mempergunakan 
fernsan Snez. (Antara). 

ket'enatan jang makin berkurang. Kep 5 
Potisi Korea Selatan dim ke-'sadja menguntungkan rakjat Un: 

serta mengenai pengiriman bahan 

bahan mentah dan barang2 lain 
nja ke Uni Sovjet dari Indonesia. 

IV. Dilapangan kerdjasama ke 
budajaan kedua pihak telah se- 
tudju untuk menjelenggarakan per 
tukaran delegasi, mahasiswa dan 
ahli2 kebudajaan, terutama seni 
man2 dan ahli2 pengetahuan. 

V. Kedua pihak ' sepenuhnja 
merasa puas dengan diadakannja 
perhubungan pribadi antara ahli2 
negara terkemuka dari URSS 
dan Republik Indonesia, dan me 
njatakan kejakinan mereka, bhw 
pertukaran pendapat, jang telak 
terdjadi diantara mereka, ' akar 
lebih Iandjut memadjukan ikatar 
persahabatan antara URSS -dar 
Republik Indonesia, jang bukar 

Sovjet, tetapi djuga menguntung 
kan rakjat- Republik - Indonesia 
serta kepentingan — perdamaian 
dunia. : 

VI. Presiden Sukarno dari In- 
donesia telah mengundang K. E. 
Voroshilov, Presiden Presidium 
Tertinggi Uni Soviet, untuk ber 
kundjung di Indonesia pada wak 
tu iang baik baginja, Undangan 
ini diterima dengan senang hati. 

Demikian  pernjataan-bersama 
itu. 

Jang hadlir pada upatjara pe- 
nanda-tanganan ini dari pihak 
Indonesia Presiden Sukarno, Du 
tabesar Palar, Mr. A.K. Pringgo 
digdo, Suwito dll, dan dari pi 
hak Uni Soviet K.E. Voreshilov, 
L.M. Ganovich, G.M, Malenkov, 
dan banjak lainnja, 

Mempunjai arti interna- 
sional besar, 

Dalam pidatonja dirapat-umum 
jang diadakan di Stadion Lenin 
di Moskow untuk menghormat 
tamu2 Indonesia, - jang dihadliri 
oleh puluhan ribu penduduk ibu- 
kota Uni Sovjet, Voroshilov me 
namakan perkundjungan  Presi- 
den Sukarno dan gemimpin2 In 
Gonesia lainnja ' sebagai suatu 
peristiwa jang  mempunjai arti 
internasional jang penting sekali. 
Rapat-umum itu diselenggarakan   cleh Panitia Persahabatan Uni 

lasa kemaren dulu. 
Dikatakan   bahwa pertukaran pikiran antara 

kedua pihak untuk memadjukan 
kerdiasama  dilapanaan - politik, 

Sovjet- Indonesia pada hari Se: 
$ . (mengusahakan fondsen djira 

oleh Voroshilov, | sendiri mengalami kesulitan ke: 

“ ii , asila Internasional! 
Dasar Kerdja-Sama Indonesia Dan Rusia— Pres. 1 

oroshilov Terima Baik Undangan Kundjungan 
jataan Bersama Indon.—Rusia 

ak ke Jugoslavia hari Rebo kemaren setelah ber: 
suatu upatjara 

internasional 

ekonomi dan kebudajaan, adalah 
untuk kepentingan bersama dan 
untuk kepentingan perdamaian 
dunia, 

Mengenai persetudjuan kedua 
pihak untuk menjatakan »Pantja 
Sila” (internasional) itu sebagai 

perhubungan  Indonesia- 
URSS, Voroshalov katakan, ia 
merasa girang sekali, bhw ,,Pan 
tja Sila” itu makin banjak penjo 

dan “akan merupakan 
tenaga jang kuat sekali diseluruh 
dunia. Dasar ini lebih dulu telah 
mendjadi dasar perhubungan an 
tara URSS dan RRT serta India 
masing2, dan telah diterima pula 
sebagai dasar oleh  Konperensi 
Bandung. 
Sesudah menguraikan perdju- 

angan  anti-kolonialisme,  anti- 
penggunaan-bom-atom dsb.nja, jg 
makin lama makin meluas untuk 
kepentingan perdamaian dunia, ia 
katakan, bahwa makin luas dite 
rimanja prinsip hidup berdampi 
ngan setjara damai itu makin men 
djadi ,,penghalang terbesar bagi 
golongan2 jang mengagumi per 
djudian militer” dan ,,bagi golo 
ngan2 jang mengingini politik ke 
kuatan”. 

Rakjat2 diseluruh dunia meng 
ingini perdamaian. Kitalah jang 
paling banjak menderita karsna 
peperangan, tetapi kita tidak da 
pat menutup mata terhadap ke- 
njataan, bahwa dibeberapa nege 
ri ada sementara golongan berpejpanas, tidak sedingin disini. Te. 
ngaruh, jang mendjadi kaja kare tapi senjum saudara2 menghangat: 

maka) 
sangat berkepentingan dalam per 

na adanja order2 militer, 

lombaan persendjataan. Mereka 
inilah jang meniup-niup perten- 
tangan2 internasional, Kata Voro- 

Juslam Sekongkol Lie 
Hok Thay Sukar Didapat 
Kini Kabarnja Menghilang Di Singapura 

DJAKSA “ AGUNG Suprapto atas pertanjaan2 tentang dirk 
Juslam Aldjaidi, menerangkan Rcbo pagi kemarin kepada pers, 
bahwa Juslam jang kabarnja berada di Singapura, sukar didapat 
karena tidak/belum adanja perdjandiian tukar-menukar orang2 
jang tersangkut dalam sesuatu 

antara kita dengan pemerintah 

Ruslan Adalah 
Orang Djudjur 
Komentar ,,Algemeen 
Handelsblad “Mengenai 
Peristiwa 13 Agustus 
HARIAN liberaal Belanda ,,AI 

gemcen Dagblad” di Rotierdam 
aenulis tentang ,perisiiwa 13 
Agustus”, bahwa kesimpulan Pa 
tia Negara iang diketuai oleh 
Mr. Mohd, Roem basi mereka 
ang mengenal Ruslan Abdulgani 
adalah tidak mengherankan. Rus 
ap Abdulgani selalu menundjuk 
an di sebagai seorang nasio- 
:alis tulen dan seorang manusia 
ang djudjur. Tidaklah dapat di 
sangka!, bahwa diantara pendja 
bat2 tinggi Indonesia sekarang 
ini banjak terdapat orang2 jang 
memperkaja diri sendiri dengan 
tjara2 iang memalukan sekali. 
Menurut harian tsb., terlalu 

banjak djumlah pendjabat2 ting 
gi.jang dengan tiba2 dengan tja- 
ra2 jang tidak dapat dimengerti 
menempati rumah2 jang indah2 

dan mengendarai mobil2 jang 
mengkilat. Terlalu banjak pula 
djumlah perusahaan2 jang tum- 
buh jang dibangunkan setjara 
besar-besaran. Tetapi pasti Rus 
lan tidak termasuk - golongan 
orang2 jang mempergunakan ke 

adaan jang tidak stabil di Indo- 

nesia untuk memperkaja diri sen 
OA Ita 

Sebaliknja tidaklah 
bahwa Ruslan 
membantu untuk ' mendapatkan 
uang bagi Kementerian ' Pene- 

rangan dengan tjara2 jang tidak 
begitu baik, ketika ia mendjabat 
Sekertaris Djenderal — Kemente- 
rian Penerangan. Orang barang 

kali masih ingat bahwa  angga- 
ran belandja Kementerian Pene 
rangan adalah sedikit sekali. 
Akal2 demikian itu di Indonesia 

mustahil, 

sekarang ini adalah tidak asing 
lagi. 

Tentara sendiri jang selalu 

bangkit marah kalau melihat tan 
da2 adanja pendjabat2 tinggi jg. 
korup, tidaklah segan2 untuk 

ig 

tangan. Ingat sadia peristiwa? 

penjelundupan di Sulawesi Uta- 
"9 dan Sumatera Utara. (Antara), 

  

Mati 
pahlawan nasional India, 

melarikan diri dari India 

dari pendjadjahan Inggris 

menjatakan ini - didalam parle 

men berdasarkan laporan dar 

sebuah panitia jg dibentuk padi: 

tgl. 1 April jang lalu, karena adi: 
Lag dai 

  gris Sir Anthony Eden akan di diansjahku. ,epedikangdghismobtkknanbok 
minta bantuannja untuk pelaksa- lah ipar da IL joran aAelu dls pd ah Iinehedei o dial     jaan rentjana itu. (Reuter) Idi BatusopIng s@emtarkeh Gan 

van Kunsten en Watenschappari” 
oteksehagi 

  

jang 
pada waktu perang dunia kedua 

dan 

menggabungkan diri kepada Dje 

pang untuk membebaskan India 

oleh 

perdana menteri Jawaharlal Neh 

ru telah dinjatakan mati. Nehru 

#kan rakjat untuk menje 
pnaran dari kabar2 jg. 
alangan rakjat, bahwa 

Netayi Subhas Chandra. Bose 
masih hidup. Oleh Nehru dikata 
kan, bahwa Chandra Bose pada 
tgl. 18 Agustus 1945, tiga hari 
setelah perang dunia kedua, ter 
bang dari Saigon ke Tiongkok 
Timur Laut, akan tetapi ditengah 
perdjalanan pesawat jang ditum 

Taihoku (Taipei) 

.|Bose meninggal dunia 
| sakit karena luka2nja, 

a 

kan   ditempat ketjelakaan 

pangi djatuh dilapangan terbang 
' di Taiwan. 
Kemudian pada waktu malamnja 

dirumah 
Menurut 

laporan dari panitia tadi Chan- 
dra Bose membawa harta benda. 
Sebagian dari barang2 perhiasan 
jang dibawanja telah diketemu- 

tadi 
dan disimpan dimarkas besar ten 

tara Djepang. Kemudian barang2 
tersebut dibawa kemuseum nasio 
nal di New Delhi, dimana ba- 
rang2 tersebut hingga kini di- 
Simpannja. Barang2 itu ditaksir 
iSeharga 20.000 dollar. Panitia 
tadi terdiri dari tiga orang. Se- 
orang diantaranja adalah kakak 
dari Chandra Bose jang tidak 
mau  menanda-tangani laporan 
panitia tersebut, sehingga lapo- 
ran itu  hanja  ditanda-tangani 

katakan, bahwa dia tidak mau 
menanda-tangani laporan panitia 
tadi dan akan mengumumkan la 
porannja sendiri jang terdiri dari 
100 halaman. Dia tambahkan, 
bahwa tidak ada bukti2 jang dje   

  

oleh dua orang. Kakak Bose tadi! 

Hidup Chandra Bose Masih Djadi Teka-Teki 
SUBHAS CHANDRA BOSE, 

las jg didapat oleh kedua orang 
langgota panitia lainnja dari ang 
katan perang maupun dari ru 
mah sakit militer Djepang. Wal 
tu mengumpulkan dokumen2 te: 
sebut dia tidak ada di New De' 
hi. Selandjutnja laporan jang d 
susun oleh kedua orang anggotz 
panitia tadi mengandjurkan, agar 
abu dari majat Chandra Bose jc 
disimpan dikuil Renkoji di 'Tokio 
dikembalikan ke India dan hen- 
daknja sebagai penghormatan 
untuknja didirikan tanda peringa 
tan ditempat jang lajak. Semen- 
tara ita  berita2 pers di India 
mengatakan, bahwa Bose masih 
hidup ditempat pembuangan di 
Tiongkok. (Antara),   

Meniu 1 A. Gromyko, menandatangani pernjataan- 
kedua pihak mendasarkan perhubungan atas dasar 

perhubungan pribadi pemimpin2 kedua negeri dan undangan Voroshilov ke Indonesia. Upafiara i ihadliri i Sovjet dan anggota2 rombongan Presiden Sukarno. Ta Te Ra la 

  

        
resmi di Kremlin malam Rebo 

(Terusan Suez, perlutjutan sen- 
mengenai kerdjasama ekonomis 

sungguhnja djumlah golongan itu 
tidak besar dibandingkan dengan 
rakjat jang berdjuta-djuta banjak 
nja. . 

Voroshilov  menjatakan pula, 
bahwa ia sangat menjetudjui pen 
dapat Presiden Sukarno, jang me 
njatakan, bahwa usaha kearah 
perdamaian dunia menghadapi 
masalah internasional lainnja, ja 
itu ,likwidasi kolonialisme - dan 
segala konsekwensinja”. Karena 
desakan perdjuangan2  kemerde- 
kaan, sebagian besar dari. kaum 
kolonialis telah dipaksa untuk 
meninggalkan sebagian besar dari 
negeri2 Asia-Afrika. Tetapi sam 
pai sekarang mereka belum in- 
sjaf, bahwa mereka sesungguhnja 
tidak berdaja terhadap proses::se 
djarah jang besar dalam emansi- 
pasi bangsa2 itu. Mereka 'masih : 
sadja ,,bergandolan” pada sisa2 
milik mereka di Asia—Afrika, 
dengan menemukan bentuk2 “baru 
daripada eksploitasi rakjat2 di 
negeri-negeri jang ,,belum madju”, 
dengan manggabungkan  negeri2: 
tersebut pada mesin2perang. dari 
berbagai blok. : : 

Demikian antara lain Voroshi- 
lov. 1 

Pidato Presiden Sukarno pada 
pokoknja serupa dengan jang su- 
dah2, jang telah banjak kita-siar 
kan. All. Presiden katakan: Saja   

mungkin pernah | bek 

datang dari negeri jang berhawa '      kan hati csaja. Utjapan Presiden” 
itu disambut dengan tepuk-tarigan 
riuh. (Antara). PAYAn YA 
“Mengenai rapat umum, 'seba- 
gian verslagnja kita muat di ha 

  

kedjahatan (uitleverings-verdrag) 
Inggeris di Singapura. 3 
Sebagaimana diketahui, Jus- 

I'm adalah seorang jg selama ini 
Cisebut2 namanja oleh sementara 
S.k. sebagai orang jg mempunjai 
hubungan erat sekali dengan Lis 
Hok Thay serta rol jg didjalan 
kannja. Dia menurut kabar2, se 
diak beberapa waktu ig lala su 
dah melarikan diri dari Indone 
sia dan kabarnja berada di Singa 
pura. PE Menurut Djaksa Agung selan 
djutnja, ia telah memerintihka 
petugas2 Kedjaksanaan Agung di 
luar negeri untuk menjelidiki di 
mana Juslam kini berada. - 
Mengenai perdjandiian tukar 

menukar orang2 je ters'ngkut da lam sesuatu kedjahatan itu, Djak 
Sa Agung Suprapto atas pertanja 
an2 menerangkan. bihwa ja te lah meminta perhatian pihak Ke- menterian Luar Negeri RI ten tang perlu adanja suatu "uitleve- rings-verdrag” itu antara kita de” 
ngan negara2 lain, antaranja de ngan negara2 tetangga, guna me mudahkan pengusutan tentan se. Suatu kedjahatan jg dilakuka, se Nat Ma 

ampai saat ini, menuru rangan, Indonesi. belum HS Dja1 Sesuatu perdjandjian tukar: menukar seperti diterangkan di atas, denga, negara? Jain. 
Juslam memiliki kewar 
ganegaraan asing. f 

Kabar selandjutnja ig diperoleh tentang diri Juslam menjatakan. 
bahwa dia sesungguhnia memili 
ki kewarganegaraan asing. 

Lain keterangan lagi meniata- kan, bahwa disamping memiliki kewarganegaraan asing itu, Jus- lam djuga mengaku dirinia seba gai warganegara Indonesia, 2 Samnai saat setelah mengakuar 
Kenya, 1 aah masih 
ererdja pada pihak kepolisian: 

Djakarta Rava, (Antara). " pn 

Sj. St. Makmur 
Masih Ditahan 

  

  

  

  
PERWIRA Pers T.T. HI me. 

nerangkan atas pertanjaan »An- tara”, bahwa sampai kini Sjamsiu 
din Sutan Makmur masih ada di 
Bandung dan belum dibebaskan 
dari tahanan. Ditegaskan lebih 
landjut, bahwa verhoorploeg kini 
masih mengadakan pemeriksaan 
atas dirinja. Demikian ketera- 
Ter dari Perwira Pers T.T. HI 

u, 

Sebelumnja memang telah di- 
beritakan bahwa bekas Menteri 
Penerangan ' Sjamsudin Sutan 
Makmur itu telah dibebaskan 
dari tahanannja sementara, kare- 
na padanja tidak terdapat tjukup 
Sukti2 jang menundjukkan kebe- 
Jaran tuduhan2 jang dilantjarkan 
kepadanja, Se 

Perwira Pers T.T. III itu atas 
pertanjaan selandjutnja, mengapa 
Sjamsudin dikenakan penahanan 
menurut S.O., sedang Lie“ Hok 
Thay jang perkaranja menjangkut 
Sjamsudin itu tidak, tidak” 'berses 
dia memberi djawaban jg “djelas, 
ketjuali mengatakan, bahwa “hal 
ini adalah karena pembagian tu- 
gas sadja, (Antara) : 

SERUAN KEDUA SUPAJA 
WARGANEGARA INGGRIS 

PULANG. FP 
Kedutaanbesar Inggris dj Am- 

man hari Senen telah  menjeru 
kan untuk kedua kalinja Supaja 

  

  warganegara2 Inggris jg tidak 
sangat berkepentingan,  mening- 
galkan Jordania, ana a  
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   I-—— Begitulah 
lah hasil maksimum    

1 Ipakan djawatan jang m    

rakjat akan diadjak serta 
sudah sepantasnja pada v 
siaran R.R.L j 

    
   

   

   

      

    

   
    

  

9 merupa 
|—— — Dan Gjuga untuk 

jara memilih hiburan i ar 
diperbaiki. Karena sekarang 

Jiang merasa kurang puas me 
I-— —, Dengan bahan-ba 
diudara itu, kita harapkan R.RJ. 

    

  

     

     
     

    

     
   

  

II harus dipisahkan dan 
lak kepada Pemimpin 

. selambat-lambatnja pada 
5 Ta dengan diberi tanda : 

             

   

  

Rumah $ 
tanggal 26 

dan blanco surat pe- Para. peminat « 
: r 9.00— 11.00 di. Kantor hawaran tiap2. 

Rumah Sakit Djiwa 
puas selama ini harus disula 
pada R.R.F, 

   

  

    

    
    

   
    

  

   

    

. memuat 
  

Se LN ftudjuan2 penerangannja, 
Y . 

oIbil hati rakjat inilah terletak keuletan para angka 
nd ang 'pengetah 

      

       

ran jang tebih menarik perhatian rakjat. irang 
p mendjadi perasaan senang dan #jinta 

Sebabekalau R.RI. toch hanja men 

eluar 
eri hibu 

Dalam, rangka. pembanguna 

hiburan jang dapat 

   

    

pengalaman selama sebelas tahun 
dapat menjadjikan suguhan hibu 

Dan |perasaan kurang Weu 

    
8 'Runiah Sakit Djiwa sebagai alat penerangan pemerintah sesuai “dengan f gas dan ke- P undjajan” dudukannja, pun dalam hiburan jang sehat dan baik, jang bisa di- OEDJARWADI terima dengan gembira oleh pendengar2-nja, dapat diselipkan 

          

     

  

     
     

    
   
   

   
     

Djuta 
. MENTERI 

kapal ,,Intata” 

5 dengan pengresmian Unive       
Kabar Kota 
ISTERI RESIDEN SEMARANG 

WAFAT, 

  

      
Rebo pasi diam. 03.80 telah 

wafat dirumah sakit St. Elisabeth 
Semarang, ibu Muritno, 
Kesiden Semarang - dalam men- 
tjapat usia 53 tahun. Ia mende- 
rita sakit agak Jama sedjak ma- 
sih ada di Magelang. Djenazah- 
nja dikebumikan Rebo sore ke- 

| maren di Bergota Semarang. 

| AKAN DIPRIBAIKI DENGAN 
GOTONG-ROJONG. 
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Penduduk kampung Redjosari 
Timur II/HI Semg. merenijanakan 
untuk memperbaiki djalanan di- 
kampung tersebut. Biaja jang &i 
perlukan kira2 meliputi Rp. 1.560 
dan akan dipikul setjara gotong- 
rojong dari penduduk... Untuk ke 
perluan tersebut telah. dibentuk 
suatu panitya perbaikan djalan 
Gengan pengurus sbb. : Ketua Su 
pomo dan Surip, penulis Supomo 
dan Suwarso, bendahara: Kay Su 
pardjan dan Suwadji dengan bebe 

jrapa pembantu. 

"1
 

- sepeda BERKWALITET 
“ISTIMEWA 
3 EP £ 

ma
rd

on
ta

n 
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  | PENTJURI SEPEDA TER- 
i TANGKAP. 
| Hari Senin jbl. oleh fihak jang 
.berwadjib telah dapat ditangkap 
'seorang. pendjahat nama Tj. 1. $. 

Pane un : 'berasal “dari Surabaja, tetapi di Pia 2 aa $ iSemarang tidak mempunjai tempat 
na " itinggal tetap. Ia dituduh melaku 

: , ea SA NO 5 Ikan pentjurian sebuah sepeda pe Pn La TER PAN 2 'rempuan milik guru wanita Ong 
- 1 R3 £ - 3 |L.G. tinggal di Wotgandul-dalam 

, AA f g : #4 :jang tel ditjuri baru2 ini sewak " g 3 | AN 2 'ta sepe tadi Gitinggalkan di Ap 25 RN Rena 2 Sa | Klenteng She Liem, Sebandaran T. PN APN Pn ia Dhea :$ e : Dari pengusutan dapat diketahui, 
buku jang telah lama dinanti-nantikan oleh setiap maha- NUR sepeda Oa lah SN aan Trit taan 3 Biak BAR Cip - itik - pada ASP. di Pasar Djohar dgn s a fakuitas2 Huk Ekonomi, Sosial dan Politik : garga Rp. 400-- Lebih ajauh di 

£ £ Aa aa - dapat keterangan, bahwa Tj.L.S. 
mengaku pula  mentjuri sebuah 
sepeda didepan toko buku di Peko 
djan jang kini masih didalam pe 
agusutan. Diduga bahwa TJ.LLS. 
telah melakukan pentjurian sepe 

  

  

ta 
ag 

et 
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4 di Indonesia 
2 “oleh da setjara luas. 

Prof, Mr. SUDIMAN SAJEMBORO LALU-LINTAS 
1 — KARTOHADIPRODIO UTK. MURID? S. R. 

  

(mahagaru pada. fak.- Hukum Uniy. Indonesia) 

Sering diutarakan bahwa hukum di Indonesia sangat ber- 
'aneka-warna, tetapi bagaimanapun djuga, didalamnja ter- 
dapat suatu sistim. Adanja dan bagaimana tjorak dari sistim 
inilah jang oleh pengarang ' diuraikan dengan djelas dan 
tepat, sehingga merupakan bahan pokok dalam membentuk 
pondamen jang Kokoh bagi setiap mahasiswa. 
Perlu kami tambahkan bahwa buku ini diharuskan di fak. 

. Hukum Univ. Indonesia Djakarta. 
“Ditjetak atas kertas HVS halus, 

“indah. Ten 
4 

Besuk pada tgl. 13 Sept. "56 aj. 
15.00—23.00 distand Kepolisian Pe- 
kan Raya Semg. akan diadakan 
sajemboro lalu-lintas dengan tju- 
ma2 chusus untuk murid? Seko- 
lah Rakjat. Kepada mereka jang 
menang akan: mendapat hadiah, 
hadiah No. 4. Rp. 100,— No.2 
Rp. 50,— 

    

PERKUMPULAN KESENIAN 
RAKJAT SOBOKARTI AKAN 

| MEMPERTUNDJUK:- : 
| KAN UTK UMUM. 

| 

    

dengan bentuk sangat 
       

    

  

    
      Para siswa Perkumpulan Kese- 

nian Rakjat Sobokarti jang diba 
wah Pimpinan Sdr. Moeljadi be- 
suk pada tgl. 6 s/d 7 Oktober "56 
jad. setjara berturut2. akan me- 
ngadakan pertundjukan. untuk 
umum dengan bertempat “di aula 

     
   

      
    
   
    
    

       

       

     

o buku 
ANGUNAN 

13. TE PD Duta, TAN SE 
» “marang. Pertundjukan pertama 

Idimulai pada tgl. 6 dengan meng- 
4 “ambil tjeritera ,,Senggana Duta” 
If jdan malam berikutnja akan di- 
If 'pertundjukkan lagi sebuah tjeri- 

rtera ,,Kresno Kembar”. - Adapun 
maksud daripada pertundjukan 
itu untuk menambah uang Kas 
dari Perkumpulan Kesenian itu.         

  Batteries 
for Power, 

     

    

STATEMENT DJAWATAN 
BEA DAN TJUKAL 

   
      

    

&« 2 

Dengan ditanda tangani oleh te 
naga pimpinan Kantor Pusat Dja 
watan Bea dan Tjukai di Diakar 

| ita, pada tgl. 17 Agustus 1956 Dja 
watan tersebut telah mengeluarkan 
statement jang dikirimkan kepa 

5 da Dewan Menteri dan memutus 
$ kan sbb. : Mendesak kepada Pe 

merintah, sebagai kesimpulan dari 
usul2 fihak SBBT, SSBT dar Kon 
perenensi dinas Djwt. Bea dan 
Tjukai, terlaksananja hai2 jang 
tersebut dibawah ini: a. Tertjan 
tumnja ketentuan mengenai ,,kur 
sus djuru pabean” dalam PGPN 
1955, b. adanja "Akademi Pabean” 
dalam tingkatan suatu "Perguruan 
Tinggi (Wakultas)” sebagai peng- 
ganti ,,hogerrangs-examen” jang 
masih ada, dengan ketentuan, bhw 
penjusunan/pelaksanaan peraturan 
mengenai hal ini segera akan me 
njusul: €c.  menindjau 
”"PGPN-1955" dengan penetapan 
pangkat dan golongan-gadji para 
pegawai Djawatan Bea dan Tjukai 
sesuai dengan jang tertjantum 
pada daftar lampiran jang dilam 
pirkan dan menjatakan, bahwa 
baik buruknja Djawatan Bea dan 
Tjukai terletak kini di tangan Pe 
merintah dan Djwt. Bea dan Tju 
kai tidak akan turut bertanggung 
'ajawab, bilamana Pemerintah dlm 
iwaktu jang singkat tidak djuga 
memperhatikan dan melaksanakan 
kehendak keputusan tersebut di 
atas. 

  

    
   

   

      

    

  

     

    
     

   

    

  

    

   
    
      

    
    

   

    

    

    
    

  

        
  

  

      

  

        

   
        

| DR. LIEM TJAY TIK DAN 
| LIEM LIEN NIO KR 

: | LUAR NEGRI. 
3 TN Tap BEI | Dr. Liem Tjay Tie dokter ka- 

, 3 La ga nak2 pada RSUP Somarang dalam 
K : S S | tempo jang singkat akan mening 

1 Gsm nan «1 si Maag 'galkan Semg. untuk menudju ke 
Selandia untuk mempeladjari pe- 
njakit kanak2 dls. Di Selandia ia 
akan tinggal Lk. 155 bulan atas 
biaja rentjana Kolombo. Selandjut 
nja Nn, Liem Lien Nio jang djuga 

& 5. 

BAT Anri Pengarit Kurir 

  

Sangat Mandjur untuk 

. menjembukkan Segala 

penjakit kalit dll.    jang 
ke. Guatemala, London dan bebe 

memperdalam soal 
    
     

  

gup' Pindah
 Ke Irtan 

Kini Jg Masih Buta Huruf Ting 
Orang — Keta Menteri grino 

PPK Sarino dalam suatu konperensi pers diatas 12 mengatakan, bahwa dengam dibukania Universitas »Hasanuddip”: pada hari Senen &i 
sudah ada 4 universitas negeri dan sehari dua IL 

$ n rsifas Andalas”. 
SISWA semuanja ad» 29.690 orang. Diamlah ini be djumlah tahan pengadjaran 1956/1057. : 

isteri | 

telah didjual! 

- belah utara jang 

kembali : 

rapa negeri Eropah Jainnja untuk lan bulu-tangkis 
makanan ka- jSemg. telah dilangsungkan pertan 

dan masuk |Mawar melawan P.B.I.K.S. 
: $ : '- nak2 Pn tersebut untuk la Idingan persahabatan 

aa 2 G5 . baain Se manja Lk. 7 bulan 
Bisa beli di tokoz diantero tempat ON rombongan Feliowship dari 

ban ti , kontent WHO, ? 

124 

Makasar, maka dewasa ini 

Djumlah maha- 
kim terhitang 

Mengenai perkembangan pergu 
ruan2 tinggi dikatakan, jang ter- 
utama ialah “kita memperbaiki 
lapa jang sudah ada dan selain 
(mementingkan soal2 kedjuruan 
idjuga menjesuaikan perguruan 

diri. Misalnja di Ambon jg pen- 
! ting soal2 perikanan, laut dan se 
bagainja. 

Ditanja mengenai "persiapan? 
pihak Kementerian PPK dalam 
menghadapi pembentukan Propin 
Si Irian Barat, Sarino menjatakan, 
(bhw seluruhnja telah siap: soal- 
inja sekarang siapa Gubernurnja 
:jang akan menjelesaikan masalah 
jitu. Untuk Wilajah Irian Barat 
ribuan guru2 S.R. telah menje 
“diakan diri buat mengadjar disa- 

  
Kementerian PPK sendiri me- 

njiapkan rentjana 5 tahun dilapa- 
ngan pendidikan bagi daerah? 
perbatasan Irian Barat. 

Tenaga pengadiar 
seal buta-huruf. 

Sesudah 12 tahun merdeka ki- 
ta baru sadja dapat menutup ke 
kurangan guru2 Sekolah Rakjat 
dan utk Sekolah2 Landjutan Per 
tama kita memerlukan waktu 15 
tahun, belum lagi tentang tena- 
gaZ pengadjar “pada perguruan 
tinggi. Kita sekarang sedang me- 
njispkan kader2 dosen, tetapi ini 
masih sangat terbatas. 
Mengenai pengiriman peladjar? 

keluar, dikatakan oleh Menteri: 
4090 sampai 5096 dari peladjar2 
diambil dari daerah2. 
Mengenai buta-huruf jang ada 

di Indonesia, dikatakan dalam 
beberapa tahun terachir ini kita 
berhasil memberantas 36 djuta 
orang jg buta-huruf dari djumlah 

O djuta orang. Djadi jang ma- 
ah buta-huruf adalah 24 djuta. 

| (Antara). 

$ 3 

dan 

  

PERUBAHAN LALU-LINTAS 
DI DJL. KAUMAN. 

Mulai tgl. 12 Sept. '56 dari fi 
hak Kepolisian bag. “lalu-lintas 

. Semarang di Djl. Kauman 
telah diadakan perubahan jalan, 
jang dulu ditutup dari sebelah se 
latan dan dibuka dari sebelah 
utara sekarang telah dirobah utk 
sementara jaitu dibuka dari se 
belah selatan dan. ditutup di se 

dibuka mulai 

  
djam 06.09 — 16.00. 

PERSATUAN WANITA NANG- 
| KA TIMUR SEMARANG. 
Pada tgl. T Sept. "56 jbl. ditem 
pat kediamannja Nj. Soediro tlh 
dilangsungkan pertemuan ramah- 
tamah oleh segenap ibu2 dan para 
wanita dilingkungan Nangka  Ti- 
mur Semarang. Maksud daripada 
pertemuan tersebut antara lain utk 
mempererat persaudaraan, untuk 
saling kenal-mengeral satu . sama 
lainnja karena umumnja diling- 
ikungan kampung tsb. adalah pen 
| Yaduk baru, utk mengadakan usa 
iha sosial dan usaha2 Jainnja, be 
ladjar menabung dengan setjara 
arisan. Selain itu telah berhasil 
pula membentuk pengurus jang 
hasiinja sbb. : Penasehat Nj. Soe 
mantri dan Nj. Soemitro, Ketua 
Nj. Soediro:, Penulis Nj. Samadi 
kun, Bendahari Nj. Sie King Lok. 
Patut diketahui persatuan wanita 
tersebut adalah lepas dari partij 
dan tidak mengikuti suatu aliran 
kepartaian Ketjuali semata? untuk 
kerukunan tetangga wanita, semen 
tara. ini telah  beranggauta 24 
orang. 

UANG LEMBARAN SERATUS 
RUPIAH PALSU DIKETAHUI 
UNTUK MEMBAJAR KARTJIS 

KERETA-API, 
Baruz ini di Setasiun Tawang 

Semg seorang bernama Soemarto 
ketika ia mendjual kartjis diloket 
ja telah menerima satu lembar 
uang kertas seratus rupiah seri 
No. $K-6968787 tahun 1946 jg pal-   
'membajar karijis dan siapa orang 
nja itu sampai Kini belum dike- 
tahui. Selandjutnja uang tsb. te- 
.rus dilaporkan kepada jg berwa- 
djib"utk pengusutan lebih djauh. 

| DJATUH DARI WAGON 
1 KERETA-API ' 

' Baru2 ini kira-kira djam 08.05 
di Setasiun Tawang Semg telah 
terdjadi ketjelakaan jaitu seorang 
penumpang Kereta-Api jang dja- 
tuh dari wagon waktu si korban 
akan turu" dari Kena en sedang 
kereta-api itu masih berdjalan. 
Kereta-api tsb. datang dari dju- 
rusan Solo. Korban mendapat 
fuka2 dibagian kepala dan selan- 
G@jutnja ia terus dikirim ke RSUP 
Semg kira-kira antara 5 menit ia 
telah meninggal - dunia. Adapun 
nama dari korban itu berrama 
mBok Resomilah dari desa Dju- 
wangi Bojolali. 

SEMARANG. SINGKAT 
— Pada. tgl. 9/9 jbl. oleh Bu- 

ruh N.V. SSPV seksi Dok anggau 
ta SBPP Tjab. Semg. telah meres 
mikan berdirinja Orkes Krontjong 
jang diberi nama Orkes Krontjong 
SBPP (O.K. SBPP-Dok) Smg. dg 
susunan pengurus sbb. : Ketua 
sdr. Kasan: Penulis sdr. Wahjonoj 

bekerdia pada RSUP dalam waktu (Bendahara sdr. Kusnan dan dgn 
singkat ptm akan menudju beberapa pembantu2 lainnja. 

-— Pada tgl. 8/9 jbl. dilapang 
"ILK.S.” Bodjong 

antara P.B. 
jang 

berkesudahan dengan angka 
untuk kemenangan P.B. IL.K.S. 

han hibu- | 

    

agi akan mendjadi ' 

itu dgn keadaan Yaerah itu sen- 

su, Uang tsb. dipergunakan utk ' 
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I-.— sEMmAUN — 

nan Indonesia. Kini umurnja 

Semaun Pulang 
| Tidak Akan Memasuki Sesuatu 

ekonoom ingin menjumbangkan tenaganja untuk pembangu- 

ramah dan tampak masih segar. Dalam pertjakapan dengan 
Antara ia menerangkan, bahwa Sovjet mempunjai kesang- 
gupan menjediakan bagi Indonesia segala perlengkapan 

: industri berat. Atas pertanjaan ditegaskannja, bahwa hal 
F itu dapat dilakukan Sovjet tanpa mengorbankan kepentingan 
&- rakjatnja dan tanpa ikatan 

- bahwa menguntungkan bagi Sovjet untuk memperkuat ke- 
'h- dudukan negara2 Asia—Afrika jang mendjalankan “politik | 

| perdamaian dan jang berpegangan kepada prinsip2 Kon- 
| perensi Bandung jang mengakui ko-existensi dengan damai, 
| Demikian Antara mengawatkan dari Moskow. 

3 

  

SEMAUN, jang telah 
lebih dari duapuluh tahun 
tinggal di Uni Sovjet, se- 

“dikit waktu lagi akan pu- 
lang ke Indonesia. Ia telah 
menanggalkan kewargane- 

   

djak beberapa hari ini 
- Semaun mendjadi orang 

| 100 Djuta Dollar,” 

garaan Sovjetnja dan se- |-| 

Kp ea TA Nee SA DEL MEIAMET 2 ANN SO N T In Ta : 

Rusia Akan Beri: 

Dengan Sjarat Pembajaran Jg'Djaub 
Lebih Ringan Dari Lain? Plndja- 

man Jang Didapat Indonesia 
PEMBITJARAAN JANG telah dilakukan di Kremlin antara   asing di Uni Sovjet. Tim- 

bul pertanjaan sekarang 
apakah sekembalinja di 
Indonesia ia otomatis kem- 
bali mendjadi warganegara 
Indonesia.  Semaun pada 
tahun 1932 pernah dipilih 

untuk tiga tahun Jamanja 
mendjadi Wakil Perdana 
Menteri Tadjikstan,  Re- 
publik Sovjet Islam Asia 
Tengah.  Sepulangnja di 
Indonesia nanti ia tidak 
bermaksud masuk sesuatu 
partai. Semaun sebagai 

  

telah 58 tahun, seorang pe- 

apa2. Semaun berpendapat,   
  

»operasi 
Perkumpulan Muridz 

lai sedjak ketiil melalui Sekolah 
Apa jang dikemukakan oleh 

berbagai kalangan untuk menim- 
bulkan djiwa berkoperasi itu, se 
perti mengadjarkan pengetahuan 
tentang koperasi dan berkoperasi 
disekolah, bahkan mendirikan se 
kolah2 koperasi, tidak akan tju- 
kup. : 

Karena itu perlulah didirikan 
koperasi sekolah ditiap2 S.R. 
dan Sekolah Landjutan. Dengan 
koperasi-sekolah, jang anggota2- 
nja melulu terdiri dari murid2 se 
kolah dengan langsung dapat di 
praktekkan. tjara2. berkoperasi 
berdasarkan ,,prinsip Rochdale” 
liang umum dipergunakan itu. 

Murid2 dengan atau tampa ban 
tuan. guru, akan beladjar meno- 
long diri sendiri, beladjar memim 
pin, beladjar bekerdja sama, be 
ladjar hidup dan berfikir menu: 
rut sjarat2 jang harus' dipenuhi 
oleh suatu koperasi, jaitu hemat 
dan tjermat. - 

Mungkin sekali, bahwa faedah 
koperasi-sekolah tidak terutama 
terletak pada. kemung 2 “utk 
memberi djasa2 setjara effisien 
dan keuntungan? jang bersifat 
benda dan keuangan 'akan 'tetapi 
pada ,terpupuknja 'semangat be 
kerdia-sama dan terbentuknja ke 
mauan bulat utk mentjapai tjita? 
menfjipta suatu -masjarakat jang 
lebih baik (P3 

Apakah koperasi-sekolah 
itu? 

djalan bekerdja sama atas dasar 

Pembelian Dan Pendjua 
Sendiri — Penting Utk Didik Semangat 

Koperasi 
. DALAM KETERANGANNJA kenada pers, J. Manalu, 
Administratur Gabungan Koperasi Sekolah Indonesia (G.K.S.IL) 
jang berkantor pusat di Djakarta, meniatakan, bahwa 
waktu jang singkat rakjat Indonesia akan sungguh2 mendjadi ber 
semangat koperasi, djika kehidupan berkoperasi ditanamkan mu- 

»Koperasi Sekolah ialah suatu. 
perkumpulan murid2, jang dan| 

Sekolah" | 
Jg Menjelenggarakan | 

an Diantara Mereka 

didalam 

Rakjat dan Sekolah Landjutan. 
sebagai koperasi jang chusus 
buat murid2 sekolah. Guru2 se 
kolah dan pegawai2 sekolah ti- 
dak mendjadi anggota, tapi mere 
ka ini boleh (malah diharapkan) 
membantu pengurus koperasi se 
kolah tersebut sebelum mereka 
sanggup (berpengalaman) sendiri. 

Koperasi sekolah dalam ting- 
kat permulaan akan merupakan 
koperasi konsumsi dan koperasi 
Simpan-pindjam. Pada waktunja 
koperasi sekolah akan berkem- 
bang demikian rupa, hingga ko 
perasi-produksi bukanlah suatu 
hal jang mustahil. 

Sebagai langkah pertama dari 
koperasi sekolah jang bersifat 
konsumsi, akan melajani kebutu- 
ban anggotanja akan keperluan 
alat2 keperluan sekolah, seperti 
buku2 peladjaran, buku2 tulis 
dan aalat2 lainnja, hingga alat? 
na pakaian, sepatu, bah- 

Ikanan, sepeda dan lain2. 
 Sedjalan dengan itu kegiatan 
menabung akan dipupuk terus 
oleh koperasi ' simpan-pindjam, 
hingga usaha ini akan merupa- 
Kan sesuatu jang berarti umpama 
nja: dalam pembangunan sesuatu 
pembangunan sekolah dil. Djuga. 
dimaksudkan, agar murid2 ang- 
gota koperasi sekolah, dapat me 
mindjam uang tanpa bunga utk 
keperluan2 jang sungguh2 men- 
desak. 

  

Kesukaran2 jang dihadapi 
koperasi-sekolah.   kemauan sendiri, dengan hak dan 

tanggung djawab jang sama me- 
njelenggarakan pembelian, pendju 
alan atau produksi barang2, me 
Iringankan beban mentjapai kese 
'djahteraan hidup lahir dan bathin 
ipara angaotania disekolah dan di 
rumah”, demikian J. Manalu. 
. Koperasi sekolah dimaksudkan 

Kapok Indonesia 
Akan Mengalami 

Bentjana 

    
Bila Pemerintah Tidak 

i . —a 

Segera Ambil Tindakan 
SUKARDI Djacaria dan Lono 

rrodjo dari Dewan Ekonomi In 
donesia Konsulat Djawa Tengah 
mengenai persoalan kapok mene 
rangkan pendapatnja kepada kita, 
bahwa Pemerintah sedjak prokla 
masi hingga sekarang ini tidak 
meriperhatikan perdagangan ka- 
pok dan membiarkan mendjagi 
permainan perdagangan spekula- 
si. Akibat dari itu maka ekpsor 
kapok matjet dan nama Kapok 
Indonesia sudah hampir hilang 
dari pasar dunia. Instansi resmi 
jang ada jang chusus mengurusi- 
nja jalah Lembaga Urusan Kapok 
Sampai sekarang masih belum 
mempunjai kekuasaan dalam Ia 
pangan komersiil dan tugasnja 
hanja mengurusi administrasi pro 

|duksi kapok sadja, demikian di- 
, terangkan. 

| Pihak pengusaha dan eksportir 
ikapok di Djawa Tengah pernah 
(mempunjat inisiatif utk mendiri- 
ikan organisasi perdagangan jang 

“berbentuk badan hukum jg lang- 
sung menguntungkan, Pemerintah 
dan rakjat tani penghasil kapok 
selondongan, sesuai dgn kehen- 

“dak Menteri Perekonomian dalam 
KENSI di Surabaja jbl. Konsepsi 

dari pendirian organisasi tsb. su 
“Sh lama - disampaikan kepada 
Menteri dan telah disetudjui oleh 
Pn Perdagangan dan Pe- 

|agurus Lembaga Urusan Kapok 
“Pusat. Tetapi njatanja sampai se 
(karang Menteri Perekonomian be 
jum memberi ketegasannja. Bila 

'pendirian organisasi perdagangan 
kapek seperti jang telah direntja 
nakan tadi gagal karena masih 
dianggap sepi oleh Pemerintah, 
DEI Djawa Tengah mempunjai 
kekwuatiran bahwa Pemerintah 
akan tidak mendapat bantuan Ia 
gi dari para pengusaha dan eks- 
portir kapok. 

Achirnja diterangkan, bahwa 
seluruh pedagang2 kapok di Indo 
nesia kini merasa gelisah  me- 
nunggu keputusan dari pemerin- 
tah, djadi perlu didirikan orga- 
nisasi tadi ataukah tidak, Sebab 
kini panen kapok sudah dimulai 
padahal belum ada peraturan 
sedikitpun dari Pemerintah jang 
diumumkan seperti misalnja me- 
ngenai pedoman harga kapok ge- 
londongan, harga limit utk ekspor 
kapok dil. Demikian keterangan 

ng Sukardi Djacaria dan Lonosupro 

Banjak kesukaran jang dihadapi 
oleh suatu koperasi-sekolah. Hal 
ini dapat dimengerti, mengingat 
para anggotanja adalah murid2 
sekolah jang umumnja masih di 
bawah umur, terutama disekolah 
rakjat, bahkan djuga di SMP 
dan jang setingkat.” Kesukaran 
itu terletak pada belum adanja 
pengetahuan dan pengalaman pa 

idal maupun ahli2 

Ingan Rentjana 5 Tahun jg akan 

jet. 

sampai bahan ma-/kan dengan pasti, bahwa dalam 

ahli2 negara Indonesia dan Uni Sovjet pada hari Senen, hari 
Selasa “diteruskan digedung Kementerian Luar Negeri guna me- 
Irumuskan persetudjuan2 jang telah ditjapai dalam perundingan 
pada hari Senen petang. Setelah pertemuan resmi kedua hari Se- 
lasa, diharapkan akan. dikeluarkan sebuah statement bersama. 
Hari Rebo Presiden dan rombongannja akan meninggalkan Uni 
Sovjet dan meneruskan perkundjungan-negaranja ke Jugoslavia. 
Demikian dikawatkan oleh martawan ,,Antara” Sukrisno dari 
Moskow. 

Pada pertemuan resmi di Krem 
lin hari Senin petang dari pihak 
Indonesia hadir Presiden Sukar- 
no, ' Meniu Ruslan Abdulgani, 
Dutabesar Palar dan Suwito da- 
ri Kementerian Luar Negeri, se 
dang dari pihak Uni Sovjet hadir 
Ketua Presidium Sovjet Terting 
gi K. E. Voroshilov, Wk. PM I 
A. IT: Mikoyan, Wk. PM M. G. 
Pervukhhin, Menteri Urusan Per 
dagangan Luar Negeri G. Kaba- 
nov, Wk. Menteri Luar Negeri 

Sovjet tawarkan 100 dju 
ta dollar, 

Sementara itu Uni Sovjet telah 
menawarkan pindjaman  djangka 
pandjang sebesar 100 djuta dollar 
kepada Indonesia dengan sjarat2 
pembajaran kembali jang djauh 
lebih ringan djika dibandingkan 
dengan pindjaman2 jang telah di 
Japat Indonesia selama ini. Indo 
nesia kabarnja telah menerima 
baik tawaran tersebut. 

Jugoslavia menunggu keda 
tangan rombongan Bung 
Karno Rebo siang. 

kan andai aib id, 0 kat 

(hasil 

Nai Dig Doa 

  

Kredit 
  

  

SINGITAT. 
SEPAKBOLA, Dalam pertanging 

an revanch jang teradhir selama 

DUNIA OLAHRAGA 

PSIM. berkundjung. ke Makassar, 
hari Minggu jbl. kes. PSIM ber 

mengalahkan djuara Maka 
sar Persis dengan angka 4—1. Se 
perti diketahui dalam pertanding 
an jang pertama kali kes. Mata 
ram itu telah kalah &-1 dari Per 

sis. Ki 
TENNIS. Tan Liep Tjiauw telah 

mendjadi djuara Djakarta Raya 

dengan mengalahkan Ketje Sudar 
sono dalam finale Dea hari No 

ibl. di Djakarta dengan score 

Egi 2 623, 2—6, 6—2. Pertan 
dingan antara kedua djago tennis 
Indonesia berlangsung dalam mutu 

jang belum pernah . dipertonton- 

kan. 

Atletik. Dim. perlombaan 
atletik jg dilangsungkan di naa 

lingham London hari Saptu 5 j. 

regu puteri Inggeris Jang ud ak 

dari Ann Pasheley, Heatherr MI 

mitage, June Paul, dan Shei la 

Hoshkin berhasil memperbaiki 2 

kor dunia lari bersambung 4 X 

100 m. dgn waktu 45,4 dt. aj aa 

lama atas nama regu puteri Uni 

Sovjet mentjatat waktu 45,6 at., 

tetapi baru2 ini regu Soviet di 

Djerman berhasil menurunkan 

rekor dunia dgn 45,2 dt. | An 

Dalam perlombaan atletik jang 

diadakan di Warsawa sedjak hari   A. Gromyko dil. . 

5. Seterusnja dalam — menjambut 
kedatangan presiden Soekarno da 
1 Republik Indonesia beserta 
ombongannja, jang ditunggu di 
Belgrado hari Rabu siang, redak 
ur diplomatik KB Tanjug dari 
jugoslavia di Belgrado-— menjata- 

kan bahwa kundjungan pemimpin 
indonesia, jang akan diadakan 
zalama 6 hari ini, akan memban 

Sukses besar. 
Menunggu pernjataan2 resmi 

dari hasil perkundjungan Presi- 

den di Uni Sovjet ini, wartawan 
Antara” mendapat keterangan2, 

bhw perkundjungan ini akan 
menghasilkan kerdjasama dilapa- 
ngan ekonomi jg menguntungkan 
bagi kedua bangsa. Uni Sovjet 
sebagai suatu negara industri jg . 
Klas akan dapat memberikan |tu memperkokoh dan memperlu- 
bantuan baik berupa barang mo- Jas: hubungan persahabatan Jugo 

1 tehnik bagi Plavia dan Indonesia. Opini umum 
pembangunan industri Indonesia, |'ugoslavia sedang menanti keda 

terutama dalam hubungannja de. (angan itu dgn kepuasan dan ke 
th kaguman. Demikian Tanjug selan 

segera diselesaikan oleh Kabinet. | Sjutnja. 
Sebaliknja besar pula kemungki 
nannja Indonesia akan dapat le- 
bih banjak mengeksport hasil2 
negerinja ke Uni Sovjet. Sebagai 

mana diketahui, soalz mengenai 
persetudjuan dagang antara ke- 
dua negeri, jang prinsip2-nja te- 

1 ditjapai sebelum Subandrijo 
bertolak ke London dalam bulan 

Agustus jl., kini diteruskan pem 
bitjaraannja di Djakarta. 

MISSI PARLEMENTER INDO- 
NESIA MENUDJU. SOVJET 

UNIE, , 

Dengan menumpang ' pesawat 
GIA pada djam 9.15. Senin pagi 
telah bertolak dari. Kemajoran 
Missi Parlementer Indonesia di- 
pimpin - oleh Mr. Hardi ketua 
fraksi P.N.I. menudju Bangkok 
untuk seterusnja melandjutkan 
perdjalanannja ke Sovjet Unie. 

Diantara jang mengantarkan di 
lapangan terbang “tampak wakil 
P.M. Idham Chalid, Kuasa Usa- 
ha Sovjet Unie, Kuasa Usaha Po 
landia, Duta Tjekoslowakia, Wa 
kil Missi Perdagangan Rumania, 
all 

  
Keuntungan bagi Uni Sovjet 

dalam persahabatan dan kerdja 
sama ekonomi ini terletak pula 
dalam kedudukan Indonesia jg. 
mendjalankan politik bebas dan 
aktif menudju perdamaian du- 
nia, sikap Indonesia jang men- 
dijauhkan. diri dari tiap2 perse 
kutuan militer mendapat peng 
hargaan dari pembesar2 Uni Sov 

Missi Parlementer Indonesia itu 
terdiri dari 21 orang dari berba- 
gai fraksi dalam Parlemen ter- 
masuk diantaranja 2” orang sekre 
taris. Menurut rentjana semula, 
jang akan ikut dalam Missi Par- 
lemen itu ada 20 “orang anggota 
Parlemen, tetapi seorang dianta- 
ranja jaitu Soebadio. Sastrosato- 
mo dari fraksi P.S.I. mengundur- 
kan diri. . 

Seperti ketika berkundjung ke 
Amerika Serikat, Kanada, Italia, 
Djerman dan Swis, djuga dalam 
perkundjungannja ke Uni Sov- 
let sekarang ini dapatlah dikata! 

pertemuan2 resmi pihak Indo 
nesia djuga mengemukakan soal 
soal mengenai Irian Barat, seka 
lipun sudah terang, bahwa Uni 
Sovjet dalam soal Irian Barat KEBUMEN 
1 rang pada Indonesia " 

an di j 2 
SUN Ba menjokong pApRRIK ROKOK KLEMBAK 

: e MENJAN USAHA BEKAS 
PEDJUANG. 

Keterangan2 Presiden 
Sukarno. Oleh C.V. ,,Pahlawan” di Gom- 

bong, kabupaten Kebumen telah 
dimadjukan permintaan kredit ke 
pada pusat BRN Kementerian Da 
lam Negeri sebesar Rp. 800.000.— 
C.Y. ,Pahlawan” adalah didirikan 
atas usaha 160 orang bekas pedju 

Malam Selasa Presiden menja 
takan kejakinannja, bahwa persa 
habatan antara Indonesia dan 
Uni Sovjet tidak mungkin dipe- 
tjahkan oleh siapapun djuga. Ia 
akan meninggalkan Uni Sovjet 
dengan membawa kejakinan se- 
perti itu. 

Presiden Sukarno meniatakan 
hal ini pada djamuan makan ma 
lam jang diadakannja utk meng 
hormat Presiden dan anggota? 

Soviet Tertinggi di restoran ,,Pra 
ga”. 

tar oleh BRN daerah Kedu di Ma 
gelang. Usaha jg sudah. berdjalan 
mendirikan paperik rokok klem- 
bak menjan dengan modal Rp.- 
250.000.— Disamping perusahaan 
paberik klembak menjan jang su 
dah berdjalan itu, kini sedang di 
usahakan mendirikan perusahaan 
angkutan, pergergadjian, pendja- 
itan dan Pemotongan hewan. Da 
lam hubungan ini wedono Mak- 
sud kepala bagian perekonomian 
kantor karesidenan Kedu jang ba 
ru sadja kembali menindjau peru 

Presiden Sukarno katakan, bhw 
sedjak semula ia menduga, bhw   ra pengurusnja dan kenjataan, 

ibahwa dari para anggotanja tidak 
mudah meminta disiplin dan pe 
ngertian. 

! Sambil menunggu adanja penga 
laman itu dan berkembangnja sua 
itu tradisi” koperasi-sekolah di 
seluruh Indonesia, maka djalan 
satu2nja untuk mengatasi kesa- 
karan koperasi-sekolah itu, ialah 
bantuan guru2 sebanjak-banjak- 
nja. 

' Menteri PP & K- dan 
peraturan wadjib dirikan 

— koperasi:sekolah, 
Guna Gabungan Koperasi Se 

kolah Indonesia (GKSI) bagi ko 
perasi-sekolah jang mendjadi ang 
gotanja, ialah membantunja dgn 
segala djalan jg mungkin ditem 
puh dgn tidak menjimpang dari 
dasar-dasar koperasi. Disamping 
KSI akan mendjadi pusat pem beliin dan pendjualan di i lan ' pendjuala juga 

GKSI  mendjadi pusat simpan- pindjam dari para anggotanja. 
Petundjuk2 akan diberikan setjara intensip dan propaganda seluas? 
aja tentang koperasi-sekolah akan dilantjarkan terus-menerus, GKSI bertjita2 agar seluruh SR. dan 
Sa: mempunjai koperasi-seko- 

kundjungannja ke Uni Soviet 
atas undangan Ketua Presidium 
Sovjet Tertinggi Voroshilov tidak 
akan merupakan tugas jang berat 
untuk mempererat perhubungan 
persahabatan antara kedua bang 
sa. Sesudah ia mendekati waktu 
meninggalkan Uni Sovjet ini ter 
njata, bahwa tepatlah dugaannja 
itu. Sedjak semula ia melihat sen 
diri, bahwa rakjat Uni Soviet TEGAL 
adalah peramah dan suka damai. | 
Dikota-kota besar dan ketiil jang | “mm 

sahaan tsb. atas pertanjaan war- 
tawan kita menerangkan bahwa 
CV. ,,Pahlawan” dibawah pimpi 
nan Isman, Surosudarmo dan Ong 
Liang Sing. Ia menjatakan kegem 
biraannja usaha bekas pedjuang 
dapat berdjalan dengan lantjar. 
Hal ini memang perlu dapat bim 
bingan dari pemerintah, terutama 
mengenai tambahan modal. 

dikundjunginja, ia menghadapi | PEMBAGIAN KURSI2 DPRD 
rakjat jang penuh persahabatan ' PERALIHAN, 
dan persaudaraan terhadap rak-' 
jat Indonesia, sehingga tugasnja! Rapat panitia « pembentukan 

DPRD Peralihan kota Tegal pada 
tgl. 7 September jl. telah memu- 
tuskan mengadakan pembagian 
kursi untuk DPRD Peralihan kota 

$ besar Tegal jang susunannja sbb: 
Voroshilov dalam kata sam- PNI 5: Masjumi 3, PKI 3, NU 2, 

butannja menjatakan, bahwa rak ea 1 dan Sa ag 
: : : | aftar nama 1 
jat Sovjet mn Kang Sukarno Han jang bersangkutan selandjutnja 
bagai wakil rakjat Indonesia J9 akan segera dikirim ke DPRD Pe 
besar. Ia sudah tahu bahwa Pre- ralihan propinsi Djawatengah un 
siden Sukarno akan disambut de-jtuk dimintakan pengesjahan. 
ngan hangat oleh rakjat Sovjet,| epwonpnya nan apn nga 
mengingat peranan utama jang: 
telah didjalankan oleh Sukarno HARGA EMAS. 
dalam perdjuangan bangsa Indo- 
nesia, dan mengingat pula pera: 
nannja jang penting untuk me- 
ngadakan Konperensi Bandung. 

itu tidak sukar pelaksanaannja. 
Perdamaian dunia mendjadi pula 
tjita-tjita bersama kedua bangsa. 

Chusus utk »Suara Merdeka”. 

SEMARANG, 12 Sept. 1956: 
24 karat: djual   lah. Untuk keperluan ini GKSI 

telah berichtiar melulu sebagai 
saluran, seperti kepala2 sekolah. | 
inspeksi2 pengadjaran, organisasi 
peladjar dil. Tjita2 GKSI terate | 
but kiranja akan lekas dapat ter tjapai, djikalau Menteri PP dan K suka mengeluarkan suatu per 
aturan wadjib mendirikan kope- 
rasi-sekolah disemua sekolah di 
Indonesia. 
Demikian diterangkan oleh J. 
analu Administratur GKSI ter 

sebut. (Antara). 

  
kan malam Rebo ehusus untuk 
membitjarakan Rantjangan — Un- 
dang2 tentang Rentjana Pemba- 
ngunan 5 Tahun “(1956— 1960) 
belum dapat menjelesaikan pem- 
bitjaraan tsb. 

Menteri Negara Urusan Peren 
tjanaan Ir. Djuanda, jang telah 
menjusun rentjana tsb. berdasar 
kan bahan2 jang diperoleh dari 
Kementerian2, atas pertanjaan 
pers menerangkan, bahwa dalam 
waktu seminggu lagi rantjangan 
Undang2 tsb. akan selesai selu- 
ka Si hn ba 

alam ,pengumuman 'resmi j 
dikeluarkan anhu malam dika,   djo dari DEI Djawa Tengah, , takan, bahwa .rentjana tsb. telah 

Pa 4 

Kabinet Belum Dapa 

'dari tahun 1956 sampai dengan 

beli ... 
22 karat: djual 

beli... 

Voroshilov jakin, bahwa persa- 
habatan antara rakjat2 Sovjet 
dan Indonesia akan terus  ber- 
kembang. 

Dalam perdjamuan makan jang 
diadakan oleh Presiden Sukarno 
ini, selain Voroshilov hadlir pula ' 
pembesar2 Uni Sovjet lainnja. 
Hanja Shepilov berhalangan da-j 
tang, karena kesehatannja tidak 
mengidjinkannja, ' sedang  P.M, 
Bulganin sedang beristirahat di 
Sochi. Dari pihak Indonesia ha- 
dlir Ruslan Abdulgani dil, 

  

Untuk harga @ Djakarta, 
Medan dan Luar Negeri hari ini 
kami tidak menerima tjatatannja. 

  

tusan Tentang RUU Plan 5 Tahun 
SIDANG KABINET jg diada- dibahas dalam beberapa sidang bungan, Sumber Tenaga Kerdja, 

Hubungan Perburuhan, Pendidi- 
kan Umum dan Tehnik, Keseha- 
tan, Kesedjahteraan Sosial dan 
Djaminan Sosial, Perumahan, 
Pembangunan Masjarakat Desa, 
Koperasi, Transmigrasi, Admini- 
strasi Pemerintahan dil. 

Dalam garis besarnja, 

oleh Dewan Ekonomi dan Peren- 
tjanaan, sebelum dibawa kesidang 
Kabinet. 

Mengingat pentingnja  persoa- 
lan itu, maka rantjangar ' Un- 
dang2 tsb. akan dibitjarakan lagi 
dalam sidang Kabinet jang akan 
datang. 

Sebagaimana diketahui, Rentja 
na Pembangunan 5 'Tahun itu 
maksudnja akan dilaksanakan 

menu- 

akan ' mendapat 137 
Rp. 1.482 djuta, “Tenaga Listrik 
dan Irigasi 2575 atau Rp. 2.850 
djuta, Industri dan Pertambangan 
2545 atau 2.850 djuta, Pengang- 
kutan dan Perhubungan 2574 

nian, Kehutanan, Perikanan, Pe-latau 2.850 djuta, Kesedjahteraan 
ngairan, Sumber2 Mineral, Tena' Sosial 124, atau 1.350 djuta. 
ga Listrik, Perindustrian, Perhu-(Presentase tsb, adalah kira2). 

1960 dengan biaja Rp. : 11.400. 
000.000, dan akan meliputi pem- 
bangunan2 disektor-sektor Perta-   

3 

ang bersendjata jang telah terdaf , 

rut rentjana itu, sektor Pertanian gp 
atau Timur. 07,40 

j jg terdiri Saptu jl. regu setempat jg tere 

Tagi Mart Foik, Jarzew- 

Ibowski dan Schmidt berhasil 1 

Iperbaiki rekor nasional lari p 

Pa ta 4 X 100 m. mentjatat 

| 3 t 
Hah Ci Dalam tournament 

tennis internasional jang kini se- 

dang berlangsung di Forest Hille 

terdjadi suatu surprise. Djage 

Swedia jang diseeded sbg. pemain 

no, 7. dikalahkan oleh djago Afri- 

ka Selatan Abe Segal dengan 6—8, 
I—9,”7—5, 5—1. Vic Seixas berha- 

sil "memasuki babak guarter fina- 

le dengan menjisihkan Torben 

Ulricht (Denmark) 3—6, 6—3, 

6—4. Lewis Hoad, Ken Rosewall, 

Aslay Cooper dan Roy Emerson 

(Australia) djuga memasuki ba- 

bak guarter-finale. Ham Richard- 

son kalahkan, Alejandro Alonso 
i ia) dengan 7—5, 6—2, 

Pa angka: Auooai ' Klelgi Ka 
mo (Indonesia/Djepang dikalah- 

kan Paul Remy/Margaret Varner 

(Perantjis/Amerika) dgn 6—06—-2. 

Bulutangkis. Tel. 2—9 di 

Ambarawa diadakan friendly-ga- 

me bulutangkis antara PBPP Am 

barawa lawan TNP-B jang ber- 

achir 2—7 utk kemenangan TNP. 

TJIREBON 
PENDAPATAN BEA DAN 

KAI NAIK LK. 304. 
Pendapatan Bea dan Tjukai daz 

erah Tjirebon selama bulan Agus 
tus jl. berdjumlah Rp.74.582.208.67. 
Djumlah ini merupakan kenaikan 
Ik. 3096 dari pendapatan dibulan 
Djuli sebelumnja, jang hanja men 
tjapai djumlah Rp.53.796.000,73. 
Penerimaan terbesar seperti bia- 
sa diterima dari tjukai tembakau 
jang berdjumlah  Rp.67.018.8911720 
da tjukai gula Rp.2.948.897,61. 
Nanya pendapatan ini adalah di 
sebabkan karena produksi rokok 
terutama produksi BAT sangat 
meningkat, sehingga perusahaan? 
rokok itu harus membeli pita tju 
kai tembakau lebih banjak dari 

TJU 

biasa. 

    

TEMANGGUNG 
DIBEBASKAN DARI HUKUMAN. 
Pengadilan Negeri Temanggung 

dibawah pimpinan Hakim R. M. 
Sugiman dan sebagai penuntut 
umum Djaksa Samirono dalam si- 
dangnja hari Sabtu jang lalu te- 
lah mengambil keputusan membe- 
baskan hukuman atas 4 orang ter 
dakwa, jakni Suratmin Amirudin 
alias Partodihardjo, Suhardjo ali 
as Sudjajadi, Sudihardjo alias Tu 
rut dan Sosrohardjono alias Supa 
liman. Terdakwa tsb. ditahan se 
djak 11 th. jang lalu dan dituduh 
pada tanggal 28 Oktober 1954 me 
lakukan perampokan dan pembu- 
nuhan dirumah Dulwakid desa Si 
Goredjo kota Temanggung atau 
melanggar pasal 365 dan 56 KUHP 
Akibat perampokan itu penghuni 
rumah menderita kerugian seba- 
njak Rp.6295.—, sedangkan Dulwa 
kid dan Amat Iljas anaknja, mati 
terbunuh. Terdakwa dibela oleh 
Mr. Abdulmadjit pengatjara dari 
Semarang. Berhubung kesalahan 
terdakwa tidak dapat dibuktikan, 
maka oleh Hakim sesuai de 
ngan permintaan djaksa, mereka 
dibebaskan dari tuntutan dan hu 
kuman. 

  

  

adi. 
SIARAN RADIO R. 1. 

SEMARANG,, 14 Sept. '56: 
Djam 06,25 Instrumentalia. 06,20 

Pengadjian. 06.45 Sech Albar. 07,10 
Irama Langgam. 07,30 Gamelan 
Pancha Suara. 13,15 Lagu2 Melaju. 
13,45 Orkes Hawaiian Teruna. 14,10 
Gema Siang. 17,00 Hidangan Per- 
guruan Karawitan dan Beksan Mar 
di Beksa. 17,40 Permainan Piano. 
18,15 Dari dan untuk A.P. 19,30 
Ruang Wanita, 20,30 O. K. Irama 

Kepolisian. 21,00 Podjok Studio 
21,15 Langendrijan oleh Karawitan 
Studio. 22,15 Langendrijan (landju 
tan). 23,30 Penutup. 

SURAKARTA, 14 Sept. 1956 : 
Djam 06.15 Pengadjian. 06,20 Ira 

ma Indonesia. 07,20 Hanafi dan 
Asiah. 07,30. Rajuan Kartini dll. 
07,45 Riang Gembira. 12,03 Lagu? 
Tango. 13,15 Indonesia populer. 
13,40 Disco Varia. 14,10 O.K. Pus 
pa Harapan. 17,00 Dunia anak2. 
17,40 Varia Djawa Tengah. 17,50 
Ruangan pemuda pemudi. 18,15 
Kridoraga. 18,30 Seni Karawitan. 
19,30 Irama Indonesia. 20,30 Motjo 
pat Peladjar Puteri, 21,15 Sandi 
wara Radio. 2215 Irama Kron- 
tjong. 23,00 Penutup. 

JOGJAKARTA, 14 Sept. 1956: 
Djam 06.10 Pembatjaan Al @ur' 

an. 06.35 Lagu2 Hindustani. 06.45 
Paduan Suara Bersama. 07,20 Gen 
deran pagi. 13,194 Ruangan Wani 
ta, 14,10 Hiburan Siang. 17,00 Ta 
man Nasjiatul AiSjiah. 17,45 Mul- 
jono dengan pianenja. 18,15 Dunia 
Olah Raga. 18,30 Bunga Rampai 
Deli. 19,40 Rajuan Malam. 20,15 
O.K. Mustika Warna. 21,15 Obro- 
lan pak Besut. 21,30 Ujon2 Mono 
suko. 22,15 Ujon2 Monosuko (lan 
djutan). 24,00 Penutup. 

DJAKARTA, 14 Sept. 1956: 
Djam 06,30 O. H. Teruna. 07,30 

Orkes Kr. Irama Baru. 13,30 Seni 
Djawa Studio Djakarta. 14,10 Nja 
njian Bersama. 17,30 Suara Malu 
ku. 18,30 Variete Mahasiswa. 
Djam 06.10 Pengadjian. 07,30 Or 

kes Melati, 12,30 Empat Sekawan. 
13,10 Orkes Kr. Kesuma, 14,10 O. 
M. Bukit Siguntang. 17,00 Orkes 
Kr. Bintang Hati. 18,30 Kaum Mu 
da dan Musik. 19,30 Orkes Studio 
Djakarta. 21,00 Sandiwara Radio, 
22,15 Orkes Gambus. 23,00 Penutup, 

TJIREBON, 14 Sept. 1956: 
Djam 06,10 Pengadjian. 

es Harmonium. 

  
06,40 

07,10 Sesando 
Sidney Bechet dl, 

12,03 Suara S. Abdullah. 13,10 La 
gu2 Mesir. 13,40 Lagu2 Sekitar Da 
nau Toba. 14.10 Gamelan Studis 
Surakarta. 17,00 Penghantar minum 
teh. 17,30 Siaran A.P, 18,15 Lagu? 
Bali. 18,30 O. H. Manasuka. 19,20 
Gelanggang Peladjar. 20,30 Trio 
Tapanuli. 21,15 Orkes Kr. Sangku 
riang. 2215 'Pembatjaan Buku, 
23,00 Penutup. 
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kopra di 
Menteri 
tiba kemb: 
djawab 

   
: 
K 
. 

k 

  

   

    

Ditanja tentang m4 
kutnja djut 1 
rakjat, Meni 

ngir 

sangkut didalam soal ke 
kopra itu Umbas dengan 
mendjawab : 

lah Rp. 

diteruskan kepada 
kutan. (Antara) 

3 3 Ba 

MARKAS BESAR A.D. ING- 

Ledakan dan api di Nicosia 
telah melenjapkan gedeung mar- 
kasbesar baru angkatan darat 
Inggris di Timur Tengah. 
Menurut  pembesar2 Inggris 

penana tsb. diduga sebagai pe 
€i rdjaan sabot. 

P
e
n
g
 

panglima besar 
Keightley akan 

dung tsb, dalam bulan ini: 

Tan Yoe Hok Djuara 

»Rupanja itu be-| 
ii ada uang sedjum 
2,8 djuta jang dikirim 

kepada petani kelapa jang tidak 
a jang bersang- 

Sesuai dengan rentjana maka 
djendral sir Ch. 

menempati ge 

a| Tampak 3 

  

— HELIKOPTER 

|dari type H-34 sedang 

Wk. PM Roem 

|. DENGAN TIDAK 
rensi Gubernur seluruh 
dang kita hadapi. 

ibaru2 ini.   
Sedjak kemerdekaan 

hadapi masa jang baik. 
Dulu kita mengatakan: ,,Asal 

sudah merdeka” kita menghada- 
pi masa baik. Kemudgan: asal 
kan terbentuk Negara Kesatuan” 
kita menghadapi masa baik. Se   

Single Putera PBSI 56 
Kalahkan Dan Olich — Yang 
Wen Tetap Djuara Single Puteri 

PERTANDINGAN BUL 

diachiri pada tgl. 9 $ 

Wen Ching (Djakarta), 

tember j.l. telah 

teri: Yang 
Soen Lok (Pekalongan), 

Liong/Tio Sam Tee 

   

perlu disebut adalah 
Lie Po Djan 
Guarter-final dengan 

  

A3 

  

me
ry
ae
ia
g:
 

5
 

Ken 

) ich € mi 
finale dengan 15—7, 159! Ka 7 

Lan Tea Aa, 
lampau Ong Hong pg 
Nio (Smg.) dapat disisihkan Oo! 

Surabaja jang 

  

ri nj. 

kedjaddian adalah 
ngan single puteri. Djuara ke II |12 
tenan Jang Jempan Nae Hen Hen 

Hong/Teng Lin Hoat (Tegal). 
— Gik “4 dalam 15—7, 154. Tjioe Wie Hong/Tjioe 

terdjadi hal- Wie Kian (Tegal) — Masduki/Tu- 

.. Pertama-tama jang 

Theng Khoen Liong/Nn. Tio 
Sam Tie dengan angka 9—15, 15 

UTANGKIS se-Indonesia untuk pe- 
pada tgl. 5 Sep- 

ember dengan kesudahan 
'ok (Bandung), single pu- 

double putera: Gan Kay Houw/ 
double puteri: nj. Theng Koen - 

double tjampuran: Tjioe Wie 

tang (Bandung) 14—17, 11—15. 
Double puteri : Ong Hong Nio/ 

(Goei Ing Nio Theng Koen 
ILiong/Thio Sam Tee 9—15, 155, 
15—18: Sumini Jasin/Thioe Koen 
Ing (Mks) — Suhanajnj. Hardono 
(Bandung) 1—15, 156, 15—10: S. 
Roring/C. Kawilarang (Mks) 
Herly The/Khoe Lien Nio (Garut) 
15—3, 15—3: Mudjijah/Nj. Senang 
(Kediri — Yang Wen Ching/Tjoe 

#Sioe Kiem (Djkta) 6—15, 1—15. 
Double tjampuran :  Tjioe Wie 

(Hong/Teng Lien Hwa “(Tegal) — 
Tjan Soe Kong/Ong Hong Nio (Se   

   
      

   

   
     
     

   

Imarang): 15—il, 18—13. Rachmat/ 
Suhanah (Bandung) — Kwee Gin 
ILioe/Gan Kay Houw (Pekalongan): 
15—10, 18—16. Tjoe Poon An/Moe 

terdiri da Jajijah (Kediri) — Gouw Soen Lok/ 
ouise Wagyn (Pekalongan): 6— 

5, 14—16. Tan Tie Kwie/Chen 
Chia Yen (Djkta) — Njoo Kiem 
Bie/Tio Sam Tee (S'baja): 5—15, 
To—5. 

Double putera: Lay Tjie Seng/ 
wik Kian 

      

Kiem (Djkta) gugur lawan jK n Soei (Palembang) — 
Chen Chia Yen dalam long-set. |Moh. Jasin/Njoo Kiem Bie (Sura 
Untuk djelasnja urutan djuara2 baja): 15—10, 18—17. Gan Kay 

PBSI 1956 adalah sbb.: . 'IHouw/Gouw Soen Lok (Pekalong- 
Single putera : 1. Tan Yoe Hok jan) — Tan Joe Hok/Rachmat (Ban 

-. (Bndg.), 2. Olich (Tasikmala: aa papa ): 157, 15—10. Liem Kiem 
| 8 Eddy Jusuf (Dikta), 4 Lay |Tjoe n — (Palembang)  — 
|. Tjien Seng (Palembang). Untuk |jao m Sioe/Lie Tiat Eng 
|. menentukan  djuara ke 3 

ngundurkan diri karena 
Single pu 

  

(Smg.), 3. ( 3 € . 
4. Oei Lin Nio (Medan). 
Double putera : 

     

  

   
   

Eddy dan Lay, ternjata Lay 2 e 
sakit. Im 

Ching (Djkta), 2. Ong Hk : Sa hang an? 

  

  

   
   

     

  

    

  

   

1 H7, 15. Tjioe Wie 
S Wie Kian (Tegal) — 

tang (Bandung): 14— 

le tjampuran: Tjioe Wie 
“Lien Hwa (Tegal) — 

tsuhanah (Bandung): 15— 
. Gouw Soen Lok/Louise 

  

     

ala 

  

  

    

  

  

| Houw/Gouw Soen (Pekalo- |Wagyn (Pekalongan) — Njoo Kiem 
: ngan), 2. Masduki/Tutang (Bndg.) 'Bie/Tio Sam Tee (S'baja): Peka- 
| 8 Lay  Tjien Seng/Kwik Hian longan mengundurkan diri. 
: Swie (Palembang), 4. Simson/Liem, Semi-finale. 
|. Kiem Tjoen (Palembang). —  ' Single putera : Eddy Jusuf (Dja 
: Double puteri: 1. Nj. Theng karta) — Tan Joe Hok (Bandung): 

Khoen Liong/Nn. Tio Sam Tee 5—15, 515 (1). Olich (Tasikmalaja) 
(S'baja), 2. S. Roring/C. wila- Lay Tjie Seng (Palembang), 

Pn Smoke AN naa Jaa Lay mengundurkan diri karena 
io yKoen Ing AT), 4. sakit w.o.. | 

Yang Wen Ching/Tjoe Sioe Kim ingle puteri : Yang Wen Ching 
(Djakarta). , Oei Lien Nio (Medan): 
Double (jampuran 21, Titoe Wie hn da, 
Hong/Teng Lin Hoat (Te 
Njoo Kiem Bie/Tio 
rabaja), 38. Rachmat/Suhanah 
dung), 4. Gouw Soen 
Wagyn (Pekalongan), . 

Single putera : Jusuf 
Moh. Jasin 15—7, 15—9, Tan 
Gie (Jogja) — Tan Yoe 1 
dung) 13—18, 11—15, Olich 
Eng Chin (Medan) 153, 
Tjan Soe Kay (Smg.) — Lay 
Seng (Palembar | ny, —Ih, RI 

Single puteri : Yang | yen Chin, 
— Loo Kim Lie (S'baja) 
11—0, Kwee Gien 

  

ngan) — Oei Lien Nio (Medan) 3— 
11, 5—11, Ong Hong Nio (Smg. 
Teng Lien Hwa (Teg: ag 
3, Thioe Koen Ing (M' 

Ke asi “Surip 
: terdakwa di 

lakukan j rbu 

2 orang gadis 
kart 

awatan 

an 

nah IL |. Doubk tera : 
Lok/Louise |(Kwik" Han, Boei 

Yoe Hok | 
em 

  

Ong Hong Nio (Smg) 
Gama Chia Yen (Djkta): 11—2, 

'Lay Tjie Seng/ 

Kak PON aeN Boo : | Kay Houw/Go en 
Peka nga Ia 35, 158, 12—15. 

| Tjoen/Simson (Palem- 
ki/Tutang  (Ban- 

$—15. 
ti pang Koen 

hio | Tee (S'baja) — 
'asin/Thio Khoen Ing (Ma 
145—7, 152. S. Rorimg/C. 
ang (Makassar) — Yang 

en Ching/Tjoe Sioe Kiem (Dja 
ta): 2 “IN 8 » 10. 

Lok 
     
   

    
      

    

  

         

    
   

   

   

    

   

    

   
   

      

    

   

  

  

Finale. 

   

— Sing putera: Tan Joe Hok — 
2, n— Me aa 5 (HD. Puteri : 

7 Wen Ching — Ong Hong 
Double putera: 

y Houw/Gouw Soen Lok — 
tang : - 15—5,  15—2. 
sri: Theng Koen Liong/ 

La — S. Roring/C. Ka 
5—10, 15—i1. Double 

'jioe Wie Hong/Teng 
Njoo Kiem Bie/Tio 

1t—15, 18—14, 

sel .— Mulai tgl. 10 Sept. se 
jumlah 100.000 orang buruh jg 
ergabung dalam serikat2 buruh 

rbupri, OBPI, SBPP telah me 
te 

perkebunan2 jang tergabung 
ni 

dalam AVROS. Sebab2-nja mere- 
mogok adalah berkenaan dgn 

tik gratifikasi th. 1955. — Ma- 
lam mang ibl. dalam desa Pa- 

ket ringan 
Bh mis telah terdjadi tanah 
gsor dibeberapa tempat 

kan kerugian 

as Tehnik andun, 
dipimpin oleh Prof. In, 

dan 2 orang gurubesar dari Ame 
rika, pada tgi. 15 Sept. j.a.d. 
akan berangkat ke Sumatra. Me- 
reka akan mempeladjari 
lur bangunan dari daerah 
angkabau dan 

Mi- 

    

  

  

elah Peno- II 
Mesir Akan 

Masalah 
: a 

“Disebar Utk Mem- 
buruk2kan Mesir 
DEPARTEMEN penerangan) 

(pemerintah Mesir hari Selasa me 
Inuduh bahwa suatu "kedutaan 

besar. asing: di. Kairo” menjebar- 
Ikan kepada para anggota madje- 
lis rendah Inggris pamflet resmi 
Mesir jang disusun demikian rupa 

    

  

   
0... F    

     
   

  

memuat | 
a negeri ter- 
juinja setelah 

Sue: 

    

$ Pamilet” | 

buah helikopter raksasa milik 

ukuran 106 mM, howitzer ukuran 75 mM | 

Kita Sekarang Hadapi 
Masa Sulit & Berbahaja & 2 

Memperingatkan Situasi 
Sekarang Ini ya 
pekan: keadaan 
Indonesia telah menjadari saat2 

: Djuga pemerintah ” € 
ara Saran Menteri 1 Mr. Roem 

ma engan para. Guber Ind ta an 
Wakil Perdana Menteri 1 Moh, Teng ponperensi 

mengatakan: Kita nang menghadapi masa sulit dan h ahaja. 

va 1 ita telah beberapa kalimat jang telah ki 
utjapkan, dan djika dilihat dari kalimat2 ini, Ta - 

     

    

sudah berulang2 

    

      

aksi pemogokan terha 

     

  

    

  

   
    
     
      

                

    
    

jamatan  Bandjarsari 

   

arsitek-      
     

   
“daerah Batak 5 

| 8 minggu. — Sebuah pabe- |sar vantara 

   

  

   

    
   

  

   

            

   

  

MUAT JEEP — Ht 
Angkatan Swara Plan 

dilakukan di Will Rogers 

|rantjis merundingkan tentang ti- 

     F1, Apakah masaalah terusan 
“1Suez sekarang - harus diadjukan 
'kepada PBB? 

1 ae Wu 

p ketjuali i | 

   
    

ra uni nengedjukan masaa- 
lah tsb. kepada PBB. “| 
' Para menteri Inggris dan Pe-| 

  

  

  

jga masaalah pokok ' jang perlu| 
mendapat djawaban: 

2. Atas dasar apa angkatan pe 
rang Inggris dan Perantjis jang 
kini dipusatkan dilaut tengahj 
akan dipergunakan untuk mem-| 
(pertahankan ,,kepentingan-kepen- 

lingan vita”? 
:3. Apakah kedua pemerintah 

utk tetap tinggal diposnja ma- 
sing2 lagi, walaupun kabarnja se 
bagian “besar daripada mereka 

ingin meninggalkannja?   
dalam pertemuan ramah- 

I Moh. Roem sela 

telah itu: asalkan pemilihan 
umum sudah dilaksanakan, ma 
ka pemrintahan akan stabil dan 
memberi harapan? baik”, Achir 
nja: ,,asalkan KMB dibatalkan, 
memberi harapn baik”. Semua- 
nja ini sudah dilaksanakan, teta 
pi Wakil Perdana Menteri I me 
Injatakan sangsinja akan tjara? 
hidup sekarang. 
. Sekarang sesudah pemerintah 
jg berdasarkan pemilihan umum 
ini bekerdja selama beberapa bu 

puas inilah harus kita selidiki, 
sampai dimana perasaan itu, dan 
apakah rasa demikian itu tidak 
di-besar2-kan belaka, Saja rasa, 

--Kita harus mempunjai rasa 
langgung djawab, apapun bentuk 
nja tanggung-djawab itu. Dimana 
setelah rasa tidak puas itu dise 
lidiki ternjata beralasan, kita ha 
rus berusaha utk mengembalikan 
harapan? kita. Tetapi kita 'ja- 
ngan terbawa oleh arus rasa ti- 
dak puas itu, utk memelihara 
apa jang sudah kita tjapai dgn 
susah pejah utk didjadikan be- 
kal selandjutnja. 3 

Tjara hidup dgn  musjawarah 
atas dasar demokrasi adalah tja- 
ra jg terbaik, tetapi tjara2 hidup 
ini mungkin tidak bisa mengelak 
kan rasa tidak puas, demikian ka 
ta Menteri Roem. F   

Dalam achir pedatonja Wakil 
Perdana Menteri I Moh. Ros 
menjinggung2 soal korupsi. Di- 
waktu achir2 ini memang kede- 

hatian kita. Tetapi kadang? suara 
itu keluar dari golongan iang ti- 
dak puas. Kita membantu supaia 
mereka menempuh djalan jang 
benar. Kita harus melihat dalam 
badan kita sendiri agar kita bisa 
mengembalikan harapan? kita. 
Demikian Wakil Perdana Men- 
teri I Mr. Moh. Roem. (Ant.). 

    

   

lan, timbul rasa-rasa tidak pua K ike b Eden- dikalangan rakjat, Aan Daan Pa ersama en 

bah Ha BLN eka 2 h sebuah komunike ber- 
Nata ba Tek “Yus Tn Me sama dimana dinjatakan bahwa 

| Djika para pandu2 - pelajaran 
ni jang berdjumlah lebih daripa 
da setengah dari 200 orang jang 
masih tinggal meninggalkan  pe- 
kerdjaan mereka, maka lalu lin 
tas melalui djalan pelajaran itu 
dalam waktu singkat akan katjau 
balau. 
Perundingan antara para men- 

teri Inggris dan Perantjis pada 
malam Selasa berlangsung pada 
waktu sebelum, selama dan sesu 

dah makan malam. 
Hadir pada pertemuan tersebut 

djuga perdana imenteri Australia, 
R. G. Mengzies, jang mengetuai 
panitia Tima negara jang menga- 
djukan usul pengawasan interna- 
sional atas terusan Suez kepada 
Ipresiden Nasser. 

Seterusnja setelah Eden dan 
IMollet cs. selesai berkonperensi 
Selasa siang di London maka di 
keluarkan 

mereka ini mufakat bahwa peno- 
lakan presiden Nasser untuk be- 
runding -atas dasar. jang mereka 
usulkan itu "telah menimbulkan 
keadaan jang sangat genting.” 

Selandjutnja komunike bersa- 
ma itu menjatakan bahwa Eden 
dan Mollet "mempersoalkan  tin- 
dakan2 selandjutnja jang akan 
diambil dan sepenuhnja setudju 
mengenai tindakan? itu.” 

  

1Selasa bersidang selama 210 me- 

“ke-| 

    

            

an| bilamana m jelis rendah Inggris 
2 mulai sidang daruratnja mengenai | 
“#soal terusan Suez. 

dingan?2 kami hal jni akan dibiar 
kan kepada perdana menteri Ing 
gris untuk mengumumkannja ke 
pada sidang parlemen Inggris jg 
istimewa 
petang, kata PM Mollet. 

& 

it dan malam Selasa selama. 300 
menit mengenai soal terusan 

t ditambahkan bahwa me    ngenai tindakan? selandjutnja” 
itu akan diumumkan Rebo petang 

(Dalam konferensi pers jang 
cali mendapat perha- 

menteri ' Prantjis 
mau memberikan 

komentar mengenai  diperguna 
kannja kekerasan terhadap Me- 

sir. , : 
“Saja sangat puas karena ka 

mi telah mentjapai persimaan2 
pendapat “antara kedua pemerin 
tah”, kata Mollet. 
Mengenaj garis2 ketjil perun- 

lis aseli jang dikeluarkan tahun 

Imendjamin bhw semua minjak di 

hingga menundjukkan bahwa Me- 
sir hendak mengambil persediaan 
persediaan minjak "musuhnia” dil 
sebabkan oleh pengawasan Mesir 
latas terusan Suez. 
"" Departemen tsb. telah menerbit 
Ikan salinan2 daripada pamflet 

ig.lalu dan bersamaan dgn ini 
pula dikeluarkan fotocopy pam- 
flet tiruan jang disebarkan, seper 
ti 'dikatakan diatas, kepada para 
anggota mddjlis. rendah pekan 
ini. 

Pamflet2 jang difotocopy itu 
berisi fasal2 jang tak ada dalam 
pamflet2 jang aseli, Fasal2 tam 
bahan itu menjatakan ,,dibentuk 
nja suatu organisasi seluruh Arab 
jang diawasi oleh Mesir guna 

Timur Tengah dipergunakan un 

tuk keuntungan Mesir dan nege 
ri2 Arab”. Ditambahkan bahwa   

itu pada hari Rebo 

Prantjis akan mengambil halu 
an jang sama dalam krisis teru 
san Suez ita biarpun 
masih belum dapat 

Prantjis 
mengatasi 

Mn en Be tika Yara Thai terusan Suer didjadikan an jazair. Kita harus ' be-.,, 5 3: ladiar ja sediarat: Telinga daerah pendudukan kollektif in- 
Mollet. Kami tidak mau lagi me fernasional.” 
ngalami apa jang kami telah .la 2 | 
mi sebelumnja, demikian Mollet. ngenai persiapan2 militer Ingge- 

Serangan atas Mesir 

seluruh dunia, ' 
Sementara itu Presiden 

dalam sebuah interview dengan 
wartawan suratkabar Junani "”Ka- 
themerini” jang terbit hari Selasa 
mengatakan, bahwa setiap sera- 
ngan atas Mesir mengenai masa- 
lah Terusan Suez "akan berpe- 
ngaruh keseluruh dunia dari Lau- 
tan Atlantik hingga ke Lautan 
Hindia,” demikian dikabarkan 
oleh Reuter, 

Ia katakan ,,Semua negara? 
Arab dengan sendirinia akan ber 
ada dipihak kami (Mesir)”. Di 
katakannja selandiutnja, bahwa 
Kongsi Terusan Suez jang lama 
itu adalah “sisa terachir daripada 
pendudukan kolonial” dan bahwa 
Mesir tidak akan menietudjui me- 

MENTERI PENERANGAN 
tan Hari Radio jang ke-XI, 11 
Gistudio R.RA. tepat 
kan pidato 

keras militer Djepang waktu itu, 
gerilja.   “Kata komunike itu selandjut- 

nja, para menteri ,,sangat senang 
mentjatat bahwa kedjadian2 de- 
wasa . ini telah menundjukkan 
adanja persamaan dikedua belah 
fihak untuk mempertahankan ke- 
biasaan hukum didunia interna- 
sional. Mereka menjatakan ke- 
inginan mereka untuk memper- 
kembangkan kerdjasama dan utk 
melawan, dengan tjara apa sa- 
dia, setiap tjampur-tangan jang 
sewenang2, hak-hak mana telah 
ditentukan dalam perdjandjian in- 
.ternasional, demikian pula setiap 
|tindakan jang tidak sesuai dgn 
keadilan dan jang tidak meng- 
hormati kewadjiban2 internasio- 

  
Kata2 keadilan dan menghor- 

mati kewadjiban2. internasional 
tsh. diambil dari Piagam PBB. | 

Komunike bersama ini dikeluar 
kan setelah pprai menteri itu hari 

  

Djawa 

rumah di Djalan Salak no. 36 

jektor dan 5 rol pilem tentang 

Pemilik pilem tsb. bertempat 
tinggal di Gembong Sawahan Te 
ngah (Surabaja) dan mengaku 
bernama T.K.T., pemutarnja me 
ngaku bernama P. E. K. dari Si- 
dodadi, sedang pemilik rumah jg 
ditempati pemutaran pilem me- 
ngaku bernama G. K. H. 

Menurut pemeriksaan, utk tiap 
pemutaran pilem tsb. pemilik pro 
jektor dari pilem tersebut memu 
ngut beaja sebesar Rp. 500,—, 
sedang jang menjewa memungut 
beaja dari penontonnja sebesar 
Rp: 75,—, 

  
  
aktek2. pemutaran pilem itu 

| dilakukan dibe 

    

Irik ban sepeda segera akan mu- 
lai memprodusir ban sepeda telah 
dibangunkan oleh N.V. Soen Kie 
di Pulau Seribu, sedikit diping- 
gir kota Palembang. Mesin2 jang 
"didatangkan dari Singapura  su- 

jdah siap dipasang dan sekarang 
sudah mulai dengan produksi 
.pertjobaan. — Kini berita sajang 
'dari luar ngeri. — Ketua ma- 
djelis rendah Filipina Jose B. 
Laurel Jr. hari Minggu jl. menge 

jang tjam penolakan Amerika Serikat 
sebesar 1 an 

9.250,- — Duapuluh orang ja jurisdiksi Filipina berlaku dju- 

mahasiswa bagian bangunan gni 
gn 

omondt 

“terhadap tuntutan Filipina supa- 

ga atas pangkajana militer A.S. 
.diwilajah Filipina. 
:telah menawarkan kepada Viet- 
nam Selatan  pembajaran Pari 

Tempat Pemutaran Film 
"Tjabul Digrebeg' Polisi 
13 Orang "Ditahan, D1” Surahaja — Pemutaran 
Sudah Dilakukan Dibeberapa Tempat Di 

BARU-BARU INI polisi Surabaja telah menggerebeg sebuah 

pilem tjabuls dan dalam pada itu telah dapat disita sebuah pro- 

rumah, pemutar pilem, pemilik pilem serta penontonnja jang ber- 
djumlah Lk. 12 4 13 orang ditahan untuk didengar keterangannja. 

  

    

  

    

   

  

   

Djepang 

Timur 

Surabaja dimana sedang diputar 

praktek2 pertjabulan. Pemilik 

berapa tempat di Djawa Timur, 
tetapi baru "kali ini saatnja naas 
ditangkap polisi. 

Ketjuali itu dirumah pemilik 
“projektor pilem tadi, polisi telah 
,mensita pula dua rol pilem tja-j 
bul. Dirumah Djalan Salak tem- 
pat pemutaran pilem itu, polisi 
telah membeslah pula beberapa 
buah madjalah jang isinja diang- 
'gap melampaui norma? kesusila- 
an dan kesopanan. 

“Tentang beredarnja pemutaran 
pilem tjabul itu, pihak polisi te- 
lah dapat « mentjium bau 'agak 
lama dan pertundjukan itu terba- 

itas dikalangan2 tertentu. 

     

  

dollar, — Sumber resmi menga- 

(pembangunan besar2an sebagai 

| Saja merasa terharu, kata Men negara kita itu, R.R.I. tidak mau 
teri Sudibjo, kalau mendengar 

pernjataan dari pimpinan Dja- 
watan Radio jang selalu menga- 

takan bhw bagi keluarga RRI, 
segala apa jang telah mereka Ia 
'kukan sedjak th. 1945, baik -per 
disangan memperebutkan alat2 
dan kekuasaan atas radio dari 
tangan militer Djepang, maupun 
perdjoangan menjelamatkan itu 
(dari serangan Belanda dan per 
|djoangan dimasa gerilja dan lain? 
sebagainja, adalah hal2 jang bia- 
sa sadja. Bukan djasa, sama se- 
kali bukan djasas Oleh karena 
itu, sewadjarnjalah apabila djus- 
tru disaat ini, pada malam upa- 
tjara Hari Radio. jang chidmat 
dan baahgia ini, dgn. tulus hati 
saja mengatakan penghargaan sa 
ja terhadap patriot2 jang tak pa 
tah semangat perdjoangannja, jg 
tak berobah djiwa ksatrianja itu. 

Perdjoangan kita belum selesai. 

Semangat dan djiwa "seperti itu 
masih - sangat  kita- perlukan. 
Mungkin lebih dari jang sudah2. 
Bukan hanja utk. menghadapil 

usaha melaksanakan tjita2' kita 

bersama, tetapi djustru terlebih 
dahulu utk menghadapi kekuat- 
an2 jg selalu menghalang2i usa- 
ha kita. Jang selain mengatjau 
kan susunan tata kehidupan kita, 
dan bahkan djuga, apabila kita 
biarkan, akan merusak masjara- 
kat kita bersama, 

Awas gerakan subversif. 
Dibeberapa tempat jang pernah 

saja kundjungi, saja mensinjalir 
adanja suatu gerakan jang orga- 
nisasinja berbentuk  “ketting-or- 
ganisasi”, dan tjaranja bekerdja 
adalah “straalgewijs”, Pemusatan 
daerah2-nja, tidak seperti orga- 
nisasi biasa, akan tetapi ia me- 

akan berpengaruh ke Presiden Nasser mendjawab: ,,Sa 

Ment. Sudibjo Sinjalir 
AdanjaGerakan'Gelap 
Jang Hendak| Mematahkan (Semangat Perla- 
iiwananiKita — Kita Harus Merenungkan 

Ketokan Kepala Negara Kita 

: 11 September 1956 jang berlangsung 
djam 24.09 Selasa malam, telah mengutjap- 

ab ja jang chusus ditudjukan kepada keluarga 
R.RJ, seluruh Nusantara. Pada permulaan pidatonja Menteri dgn 
pandjang-lebar menguraikan djasa2 keluarga RRI. pada per- 
mulaan, revolusi kita Agustus '45 meletus dan berhasil merebut 
alat2 serta kekuasaan atas radio dari pertahanan dan pendjagaan 

Itasi segala kesulitan dan kekura- 

»Seraja musuh2 Mesir akan di- 
ambil-minjaknja maka negeri2| 
Arab mendapat goodwilnja Mesir 

dan perlengkapan mereka ini di 
djamin”. (Antara-UP). 

  

Mendjawab atas pertanjaan me 

ris dan Perantjis di Laut Tengah, 

ja bersiap pula utk melawan ke 
Nasser mungkinan? buruk jang akan teri d, 

djadi”, 
Dan dalam ulasannja atas dike 

rahkannja pasukan? militer Pe- 
rantjis sekarang ini di Timur Te 
ngah, presiden Nasser mengata- 

tan: Saja pertiaja, bhw tudjuan 
daripada gerakan2 pengerahan 

militer itu adalah dua hal: jang 
pertama, mereka itu berentjana 
hendak membuktikan pentingnja 
strategi pulau Cyprus sebagai 
pangkalan militer negara2 Barat: 

dan iang kedua, mereka memper 
lihaikan suatu kekuatan militer 
dalam persiapannja hendak men 
duduki terusan Suez”  (Antara- 
Reuter). 

Sudibjo pada upatjara peringa- 

dan djasa2 mereka ketika masa 

sebut pergi meminta bantuan ke 

Di 

Dan diketahui umum pula 
djalan penggiringan budak itu 
"dari “Dubai, Nara Buraimi, 
Al Hassa, dan Riyahd. Peda- 
gang-pedagang budak terkemuka 
jang banjak mempergunakan dja 
lan ini ialah“Ibru Ghuraib At 
Mirri dari  kabilah Al Murra, 
Jabu Hadfa dan Ibnu 'Abd Rab- 
bo. Pedagang-pedagang ini pada 
musim jan tertentu pergi ke Du 
bai dan Muskat, dan pulang 
sambil membawa  budak-budak 
sedjumlah antara 50 dan 60 
orang. Mula-mula mereka didju 
al di Al Hassa dan kemudian, 
djika tidak terdjual, dengan per 
jantaraan pentjatut-pentjatut di 
djual di Riyadh. 

Ditjulik dari kampung2. 
Seorang pedagang budah per- 

nah mentjeriterakan bagaimana 
mereka menitjulik tjalon - tjalon 
budak dari kota-kota dan kam- 
pung didaerah Oarar dan Burai- 
mi. Seorang pedagang . budak, 
musalnja, mengadakan hubungan 
dengan rombongan penjanji dan 

penari, jang selalu memberikan 
pertundjukkan diluar - kampung 
atau kota. Kedua pihak lalu se 
pakat akan mengadakan tonto 
nan musik dan. tari-tarian pada 
suatu hari jang ditetapkan. 

Kemudian pedagang budak ter 

pada satu kabilah lain jang hi- 
dup didekat itu, supaja mereka 
suka menjerbu ketengah — orang 
banjak jang sedang asiik menon 
ton, dan  mentjulik gadis-gadis 
an pemuda. Pihak pedagang br 

dak berdjandji akan '” membayar 
kepada sjech kabilah itu sedjum 

  

Budak Lari Dipenggal Kepala 

  

     

  

   

dagar , itu 

orang tuanja. 
Budak lari diipenggal .le- 
hernja. 

Dua belas orang budak dari 
kabilah Baluchi sekali mengam- 
bil keputusan untuk melarikan 
diri. Mereka lalu mengumpulkan 
uang untuk membeli dua ekor 
unta untuk pengangkut makanan 
dan air minum mereka selama 
melintasi gurun pasir. 

Tapii hilangnjia mereka segera 
diketahui, dan oleh Gubernur 
sepasukan serdadu diusrah untul 
menfjari dan menangkapnja digu 
run pasir. Sembilan orang dianta 
tara mereka diipenggal kepalanja 
digerun pasir itu oleh serdadu- 
serdadu jang mengedjarnia, dan 
tiga orang digiring ke Riyadh. 

Jang tiga ini dipenggal Ieher- 
nja oleh seorang budak 
bernama Al Hilali,? dilapan 
didepan istana 
peladjaran bagi budak-budak is. 
mungkin mau melarikan diri. 

Sampai masa belakangan 
biasanja budak-budak itu 
port dari Afrika untuk Saudi 
Arabia, terutama dari Ethopia 
dan Zanzibar dengan melalui 
Yaman. Sekarang  budak-budak 
itu ditjulik dari Iran, Irag, dan 
bandar-bandar - dipantai Teluk 
Persia. . 

Semendjak tahun 1949 Wakat 
Buraimi mendjadi pusat perdag: 
ngan, budak bagi Saudi Ara 
Kampung Hamassa adalah 
dang besar bagi ' penjimpanan 
budak-budak jang ditjulik dari 

dipulangkan kepada 

   

    

    

gan 

ini 
diim- 

    

    

- 

gu-   lah uang untuk tiap tjalon bu 

buahnja. 

Selandjutnja orang2 jang ditju- 
lik itu diserahkan kepada 
gang budak... 'Tapi djika 

perti tsb. diatas, rombongan pe- 
dagang budak pergi menemui be 
berapa djagoan didalam kota 
atau kampung, untuk menanja- 
kan siapakah2 jang boleh ditju- 
lik. Dan setelah disepakati djum 
lah uang jang akan diterima oleh 
djagoan2 tsb., orang2 jang akan 

suatu pertemuan digurun pasir. 
Bila uang jang diminta oleh 
djagoan2 itu sudah dibajar, bu- 
dak2 tadi digiring ke At Hassa' 
dan diserahkan kepada pentjatut- 
pentjatut. 

Kalau djumlah budak jang di 
bawa lebih banjak daripada jg. 
dikehendaki oleh tengkulak bu- 
dak di Al Hassa, budak2 itu di 
giring ke Riyadh. Disana, diluar 
kota, tengkulak2 telah menung- 
gu rombongan budak2 itu, dan 
setelah dibelinja didjualnja Iagi 
dikota Riyadh atau di Hedjad. 
Harga budak2 makin naik tiap 
kali mereka berpindah tangan. 

Bila telah sampai ditangan 
tengkulak, budak2 itu didjual di 
dalam pasar terbuka. Di Mekkah   ketinggalan, RRI. pasti akan 

menduduki fungsinja seperti bia- 
sanja, pada tiap2 perdjoangan 
bangsa menghadapi tantangan 
lawan. Demikian Menteri Sudi- 
bjo. 

Berdjoang terus. 
Dengan membentangkan "ko- 

mando” perdjoangan jang diden- 
'tumkan oleh Kepala Negara kita 
pada tgl. 17 Agustus jang baru 
lalu, Menteri Penerangan selan- 
djutaja mengatakan memang kita 
'harus terus menerus - berdjoang 
sampai segala tjita2 dapat ter- 
laksana. Berdjoang untuk menga- 

ingan, dan ini harus dilakukan 
dengan keichlasan dan kesunggu 
han. Revolusi jang sekali sudah 
kita mulai pada tgl. 17- Agustus 
1945 itu, sampai sekarang, belum 
membolehkan kita mengaso. Be- 
lum membolehkan kita enak, se- 

terdapat sebuah pasar budak ig 

bernama Dakkah al Abid (pang 
gung budak), dan di Riyadh bu- 
dak2 itu dibawa berkeliling kota 
oleh seorang pemimpinnja, digi 
ring seperti hewan ternak, dida 
lam rombongan jang terdiri dari 
enam atau tudjuh budak. 

Di Mekkah pedagang budak jg 
terkemuka ialah Al Garra, Mi- 
misj dan Ibnu Nasir. Tengkulak 
jang terkemuka di Riyadh ialah 
Abduliah bin Marwan.. Tengku- 
lak-tengkulak itu mengurung bu 
dak2nja didalam satu kamar jg. 
sempit dirumahnja, diberi makan 
roti tawar dan air, dan bila ada 
pembeli jang mau memeriksanja, 
mereka dibawa keluar untuk de- 
monstrasi. Djika mereka tidak 
terdjual, digiring lagi kerumah 
tengkulak tadi, dan besoknja di- 
pertontonkan lagi. 

    nang, mewah melimpah2. Perdja- 
lanan perdjoangan kita masih 
pandjang. 

Renungkan ketokan Ke- 
pala Negara. 

Akan tetapi, pada malam per 
djuangan jang hening-bening ini, 
marilah kita renungkan ketokan 
Kepala Negara pada pintu hati 
TT patriot Indonesia, pada 
tel. 17. Agustus jbl. itu: ,Apa 
ada jang putus sa? lantas njle 
weng? karena sudah sebelas ta- 
hun kok masih begini sadja? Ta 
hun jang lalu saja berkata: ada 
kah jang berputus asa diantara 
kita? Adakah jang berpatah sema 
ngat, karena melihat djalan ma 
sih djauh? Menolehlah  kebela- 
kang sebentar! Sepuluh tahun 
kita berdjalan, sepuluh tahun ki 
ta berdjuang, sepuluh tahun ki- 
ta sering-sering berkorban, mala 
han kadang- serasa remuk 
segala-galanja, tetapi tidak sepu 
luh detik kita remuk dalam se 
manga, tidak sepuluh detik kita   rupakan ,,aanknopingspunten” di 

tempat2 jang dipandang  strate- 
gis, Strateginja jalah: melumpuh- 
kan dan mengatjaukan .stabiliteit 
ekonomi dan keuangan negara, 
mendemoralisasikan pemuda dan 
rakjat, mengadu-domba sesama 
bangsa Indonesia, Semuanja itu 
bertudjuan: . mematahkan sema- 
ngat perlawanan kita terhadap 
kolonialisme, politis, ekonomis 
dan sosial, supaja dengan begitu, 
kita tidak berdaja lagi untuk 

fjita2 setiap bangsa jang merdeka 

dan berdaulat,   takan, bahwa Mesir mulai me- 
rundingkan persetudjuan dagang 
baru dengan RRT, untuk meng- 
gantikan importnja dari "negeri2 
lain” berhubung dengan antja- 
man Inggris dan Perantjis untuk 
melakukan sanksi2 ekonomi ter- 

hadap Mesir. — Ahli radiologi 
Italia, Mario Penzio malam Ming 
gu jl. telah meninggal dunia dlm 
usia 46 tahun, sesudah berminggu 
minggu lamanja menderita sakit 
sebagai akibat radiasi jang telah 
meresap dalam tubuhnja, selama 
ia berusaha untuk membasmi pe- 
njakit kanker. — Pendapat umum 
di Djenewa menentang rentjana 
Persetudjuan. mengenai kerdjasa- 

antara 
Amerika dan Swis. Selama perse- berantas, kita patahkan. Saja per 

san seharga 7 sampai djuta Ima dalam tenaga atom 
dollar, dalam bentuk  barang2 1 . 
modal dan djasa2. Disamping pam |(tudjuan serupa itu akan berarti 

pasan ini Djepang telah mena- |tjampurtangan Amerika dalam 
warkan pindjaman2 ekonomi sebe 
dong Pa 12 sampai 13  djuta 

urusan dalam negeri Swis telah 
banjak diketahui, 

Kekuatan jang berbahaja itu 
harus kita patahkan. Memang, 
selama dia tidak terlandjur men- 
djalar2, tidak akan merupakan 
serangan terhadap kita seperti 
misalnja serangan militer Belanda 
jang ke-II tempoh hari itu, akan 
tetap? itu adalah penjakit jang 
berdjangkit didalam tubuh kita. 
Kalau didiamkan, akan terus men 
Idjalar2 dan pasti sangat berba- 
haja bagi hidup kita, bagi negara 
kita, bagi kemerdekaan jang kita 
beli dengan pengorbanan2 djiwa, 
harta 
gainja. Oleh karena itu harus kita 

| gjaja, dalam usaha mematahkan 

penjakit djahat didalam 

membangun negara kita sebagai 

benda dan lainlain seba- 

(kekuatan lawan jang merupakan 
tubuh: ngan Sudibjo, 

berpatah tekad. 
Kini sesudah sebelas tahun, 

memang banjak diantara kita jang 
tidak puas, dan sajapun tidak. 
Tetapi itu bukan alasan untuk 
dus lantas putus asa terhadap 
rail jang sudah, bukan alasan 
untuk dus meninggalkan nendiri- 
an asli daripada Revolusi, jaitu 
pendirian demokratis dan progres 
sif, bukan alasan untuk dus mem' 
“biarkan diri hanjut dalam aliran 
kwasi-revolusionerisme, ' Semesti- 

banting tulang diatas rail asli itu, 
lebih memeras habis2-an kita 
punja keringat diatas rail asli 

lebih progressief-dinamis, lebih 
mengembangkan tenaga rakjat, 
lebih berkontak dan meng-aktifir 
potensi2 rakjat, lebih sehidup-se- 
mati setindak-setanduk “dengan 
rakjat, lebih menggembleng dan 
digembleng rakjat, lebih mendjadi 
kantjahnja rakjat, dari dalam 
kantjahnja rakjat, lebih menggo- 
dog dan digodog rakjat......... 

Saudara? seperdjuangan. 
Saja pertjaja, pintu hati sau- 

dara2 pasti sangat mudah terbu- 
ka oleh ketokan Kepala Negara 
kita itu. Pendjelasan ataupun tam 
bahan kata2 sudah tak perlu 
lagi, Demikian Menteri Penera- 

  

nja kita ini setia kepada pendiri- 
an-pendirian asli itu, lebih 1 

Dibawah ini adalah peristiwa- 
peristiwa jang mengharukan me- 

ngenai nasib anak2 jang didjadi- 
kan budak itu: 

Ditahun 1955 sedjumlah gadis 
ditjulik dari Oatar, termasuk se- 

orang kemenakan dari seorang 
saudagar jang kenamaan, Ibnu 

Maktum. Kemenakannja itu dua 
kali didjual di Al Hassa, dan ke- 
mudian dipindahkan ke Riyadh 
dan dibeli oleh seorang keluarga 
radja. Famili gadis itu di Oatas 
bukan kepalang sedihnja, karena 
anak gadisnja sekonjong-konjong 
sadja hilang, dan dikirimnja be 
berapa orang untuk mentjarinja 
digurun pasir. 

Kebetulan mereka mendengar 

kabar, bhw gadis itu telah ditju 
lik oleh seorang pedagang budak, 
Gan didjual ke Al Hassa. Ke- 
luarganja mengirimkan satu mis- 
si jang terdiri dari 120 orang jg 
mengenderai unta ke Al Hassa, 
utk membawa kembali gadis ter 
sebut, dan menuntut pembesar- 
pembesar Saudi Arabia supaja 
gadis-itu dikembalikan kepada 
Orang tuanja. 

' Mereka berhasil mengirimkan 

satu telegram ke Riyadh, jg me- 
  

  

pemberantasan buta-huruf telah d 

dak jang dapat ditjulik oleh: anak: 

  

5 5 | tidak orang didaerah-daerah 
mungkin dilakukan muslihat se-rat disebelah timur Aden. 

didjadikan budak itu dibawa ke bahwa pemuda itu 

“ 
Saud. Ia pergi menghadap pe 
ibesar-pembesar 
imendapat djawaban, bahwa anak 

daerah-daerah sekitarnja. Peda- 
g budak jang paling giat di- 
at ini ialah Rasjid bin Ha- 

seorang sjech. 

   
Wake 

mad, 
J Jang berikut ini adalah perslah 

peda- pentjulikan anak jang dilakukan 
protekto- 

Pada tg. 7 November 1951, 
seorang penduduk Siardjah, ber- 
nama Mubarak bin Chaid me 
dukan kepada pedjabat I 
bahwa tiga tahun jang lalu anak 
tirinja, Sawayah bin Chami 
berumur 14 tahun, telah ditjulik 
oleh bandit. 

Kemudian ia mendapat kabar, 
ada dilihat 

orang di Saudi Arabia. Oba 
gi ke Riyahd mentjarinja, dz 
dapatinja anak tirinja itu dirumah 
seorang saudara wanit, dari Ra 
dja Ibnu Saud, jaitu Nurrah b 

  

   

    

  

    

  

Aan Aa 3 

Neger, | 

untuk mendjadi| 

(Te PER 
MP RERE 

  

& 
Tx Saudi Arabia Perbudaan Belum Dipandang : “. ' 

bagai Suatu Kedjahatan—Anak? Ditjari Dari 
Rumahnja Untuk Didjual 

. DI SAUDI ARABIA perbudakan itu belum dipanc 
perdagangan budak itu terbuka dan terkenal, serta 
kui umum pula pusat-pusat pengimpulan dan perdj 
terang-terangan Kabilah-kabilah jg. terkenal memper 
melantjarkan operasinja digurun pasir selatan dan di 
perbatasan antara Wakat Buraimi dan gurun pasir s 
tama didaerah Buraimi, dan Al Unaiba, SAI Dohm, Al Nabit, dan Al Habbab. 

ng sebagai satu kedjahatan $ mal» 
i oleh keluarga radja, dan di 
budak-bud 

igkan budak ir 

tar, kabilah Al Mur 
clatans kabilah Al Manasir, beroperasi i 

k jg. dilakukan sci 
ialah Al Dowasi: 

a, beroperas 

  

   

    

minta supaja anak gadisnja dipu membawanja ke Wakat Burai 
langkan. Achirnja anak gadis sau dan kemudian mendjualnja | 

.da seorang pedagang budak « 
Saudi Arabia. 

Kedutaan Inggeris di Died: 
memadjukan protes kepada | 
menterian Luar Negeri Saudi 
bia mengenai perlakuan terha:.. 
anak itu, dan menundiukkan 
tinja bahwa anak itu adalah : 
Orang jang berstatus merdeka. 
hak pembesar Saudi mendjaw 
bahwa meskipun telah dilaku! 
penjelidikan jang meluas, mer: 
tidak tahu dimana anak itu $ 
rang, 

  

Jang mentjari anak « 
pukuli. 

Pada tgl. 5 Mpril 1951, M: 
jam binti Ahmad Bakuchi di | 
bai mangadukan bahwa anak 
rempuannja bernama Afrah bi: 
Muhammad, telah ditjulik dua 
hun jang lalu dari Dubai. Ken 
dian didengarnja kabar, bahs 
anak gadisnja dibawa lari 
Saudi Arabia dengan melalui i 
raimi. Amir Dubai member 

   

  

  

      

   

  

surat pengantar jang boleh dis 
rahkannja kepada Radja Ibn 
Saud. . 

Surat ini dibawanja ke 
dan diserahkannja k 
orang pembesa 

Riyad 
    

      

rat tersebut disobek-sobeknja, 
budak2nja disuruhnja 
Marjam dari rumahnja. 

Marjam pergi ke Mekkah ut! 
naik hadji, dan diketahuinja ana' 
gadisnja itu sebagai budak diam 
dirumah Abdurrahman bin Ra- 
waf. . Dia meminta-minta supaj 
anaknja dibebaskan, tapi d 
dak dibolehkan bertemu 
anaknja, dan diusir d 
mukulinja. Marjar 
pada 

  

   
   

   

  

    
   

  

pembesar 
tapi tidak seorz 
mend 

3j 

gpun jang mau 
gaduannja. 

en Jd 
hi 
ATI n tulis Le 

chester Gi 

  

ini 

INGGRIS DIRIKAN PANGKA 
LAN DI LABUAN ? 

Seorang djuru bitjara angkatan 
'|laut keradjaan Ingg?is pada hari 

Senin menolak untuk memberi 
ulasan tetang berita2, jang ter 
siar di Singapura, bahwa angka 
tan laut keradjaan Inggris akan 
mendirikan sebuah pangkalan di 
Laban (Kalimantan. In 
lam waktu jang singkat 

Djuru bitjara tsb. katakare 
.Saja tidak tahu menahu ten- 

       
      Saudi, tapi iaf 

ifu telah dibeli dengan sah. 
Obaid berhasil menemui anak 

tirinja, jang mengatakan bahwa 
orang-orang jang mentjuliknja 

orang komandar 

kan dari Inggr 
kan persiapan2 sementara. 

ang berita2 itu”. 
Berita2 jang tersiar tadi djuga 

mengatakan, bahwa akan ad. se 
an tan 

keradiaan Ingsifs jang diki 
IS untuk meng 

    

  

  

   
     

  

  

  

A daPersamaan Antara 

Indonesia ' 
Keduanja Saling Menjintsi Perdamaian — 

Dan Rusia 

Voroshilov Benarkan Pendapat Bung Karno 
SIARAN JANG DIKUTIP AFP dari Paris mewartakan bhw:'i 

hari Selasa di Moskow telah dilangsungkan suatu rapat raksasa 

persahabatan Uni Sovjet — Indonesia, dimana presiden Soekarno 
beserta anggauta rombongannja dan peniimpin2 URSS mendapat 

sambutan jang hangat sekali dari Rakjat pekerdja Uni Soviet di 

Moskow. 

1700 Rumah 
(Dimakan (Api 
Kebakaran" Besar.:-Di 

Djepang 
API JANG mengganas dikota 

Uozu, Kabupaten Toyama, Dje- 
pang Tengah, jang mulai menjala 
Senen malam, semalam-malaman 
berkobar terus Dan menurut be- 
rita2 jang diwartakan Reuter Se- 
lasa menjatakan bahwa 1.700 
buah rumah/gedung telah mus- 
na. Termasuk disini gedung2 se- 
kolah, theater, rumah sakit, bank 
maupun pabrik2. Menurut taksi 
ran, kerugian ada sebanjak Lk. 
2.900.000 £. Tentang korban 
manusia diterangkan selandjutnja, 
ada 22 orang luka2 berat, berita 
kemudian menerangkan ada se- 
orang dimakan api, jaitu seorang 
wanita jang telah landjut umur- 
nja (70 th.) 

Penduduk kota jang berdjum- 
lah 47.000 djiwa, lebih dari 8.000 
orang tidak bertempat tinggal la- 
gi. 

Selain kekurangan air, djuga 

kentjangnja angin dihari pagi Se 
lasa itu  menjusahkan “barisan2 
pemadam 'kebakatan, anggauta2 
angkatan perang Djepang jang 
dikerahkan serta penduduk, da 
lam usahanja memadamkan api 
tersebut. Kementerian kesedjahte, 
raan dan Palang Merah Djepang 
setjara tjepat menjingsing lengan 
badju mengatur mereka jg tiada 
berumah lagi itu. Demikian beri- 
a kebakaran kota Uozu jg di- 
siarkan Reuter selandjutnja. (An- 
tara-Reuter). 

ngngn PP PPPP PPP PER ATI 

Serele: Sadjal! 
BUTA-HURUKE, 

SAJA MERASA gembira sekali, bahwa dewasa ini gerakan 
idjalankan dengan giat: pun ha- 

itu, lebih demokratis-dinamis dan silnja sudah nampak njata, Prosentase orang jang buta-huruf di 
Ikalangan bangsa kita djauh sudah berkurang. Djuga didesa2 sepi, 
|iang djauh dari keramaian kota, 
galan. Ini. semuanja menggembira 

tentang pertanian, 

akan lupa lagi pendidikan jang b 

demikian itu,      
  

gerakan P.B.H. tak mau keting- 
kan sekali. Tetapi disamping 

adanja gerakan memberantas buta-huruf ini, alangkah baiknja, bila 
fihak-fihak jang bersangkutan dengan masalah tersebut, kini pun 
mulai memikirkan, untuk "memelihara” hasil2 jang telah tertjapai 
itu, Sebab orang2 jang sudah dapat membatja, perlu djuga diberi 
batjaan. Batjaan jang setingkat dengan kepandaian mereka, pun 
dengan isi jang dapat tetap menarik perhatian mereka, 

memelihara ternak dls. Kalau tidak demikian, 
saja chawatir, bahwa orang2 jang baru sadja lulus kursus P.B.H. 
ini, terutama jang tinggal didesa-desa sepi, 

Misalnja 

lama kelamaan pun 
aru ditjapainja itu, Dalam hal 

ini kiranja banjak uang2 pemerintah, jang tadinja digunakan untuk 
mentjetak brosur2 pidato pembesar tinggi dls., bisa lebih berman- 
faat bila digunakan untuk mentjetak batjaan2 rakjat lulusan P.B.H, 

Ki Bloko Suto,   
  

Ketua Presidium Sovjet 

lov dalam pedatonja jang pan 
djang lebar menjatakan a.l. bah , 
wa persamaan jang ada antara 
Uni Sovjet dan Indonesia adalah 
bahwa kedua negara ini saling 
menjintai perdamaian, saling me 
nentang adanja persekutuan2 mi 
liter, .meneriima prjinsip2 hidup 
berdampingan setjara damai js..' 
disetudjui “di AA 
Banduns. 

Konperensi 

Tidak satu negara jang meng 
hendaki peperangan, tetapi, “de 
mikian Woroshilov selandjutnja, 
ada negara2 tertentu jang mem' 
perkajakan dirinja dengan djalan 
perlombaan persendjataan. Mere- 
ka ini tidak banjak tetapi mem 
punjai modal raksasa, dan ka- 
dang2 kekuatan jang kemudian 
dipergunakannja untuk memben 
tuk blok2 militer. seperti NATO 
— SEATO — PAKT BAGDAD 
— dan djuga mengadakan pro 
paganda2 militer, demikian Wo 
roshilov selandjutnja. 

Tugas pentjinta2 perda 
maian, 

Mereka jang menginginkan ter 
tjapainja perdamaian, harus. te- 
rus menerus berdjuang, Bagai- 
manapun, kamp perdamaian se 
lain mempunjai kekuatan moral 
jang sangat besar djuga mempu 
njai kekuatan material untuk 
mentjegah adanja, setiap serang 
an terhadap perdamaian. Demi- 
kian dinjatakan 'seterusnja oleh : 
Woroshilov. 

Lebih djauh ditegaskan bahwa 
pendapat presiden Soekarno “be- 
nar, jaitu bahwa persoalan men 
tjiptakan perdangaian itu berhu 
ungan dengan persoalan mena 

matkan — riwajat kolonialisme. 
Kaum. kilonialis tlh ' meninggal 
kan banjak negeri Asia dan“be 
berapa dari Afrika. Tetapi kaum 
kolonialis ini tidak: mau menger 
ti bahwa zamankolonialisme te 
lah lampau dan setjara konstan 
berusaha menemukan djalan2 ba 
ru dan tjara2 baru untuk mem 
perpandjang pengusaannja atas 
negeri2 lain dengan bentuk, pe 
maksaan pak2 atau persetudjuan 
persetudjuan. - 

Demikian Woroshilov seteriis- 
nja. (Antara-AFP) 

  

KONPERENSI EKONOMI N.U. 
SELATAN INDONESIA. 

Dari kalangan NU diperoleh 
kabar, bahwa pada tgl. 22 s/d 
24 Oktober jad. di Djakarta 
akan dilangsungka, kon 1 
ekonomi NU seluruh Indon: 
Konpernsi tsb. diusahakan oleh 
ketua Departemen EkonomifKe 

   
      

   
uangan NU, Djamaludin Manik 
dan akan dihadiri oleh v8 
konsul NU, para ketua  Depk 
Ekonomi/Keuangan wilajah- sar 
ta para pedagang dan pengusa 
ha dari warga NU jang bonofi- 
de. En , 

Atjara terpenting dalam kar 
rensi itu antaranja ialah soal '$ 
Tifik “ekonomi serta pelaksanag 

nia. Djuga tentang tehnis pelakse” 
sanaan pembatalan KMB dan wa 
sosal teori Asaat akan dibitjasas 
kan, Baraka Ik 

Ter- $ 
tinggi URSS, Klimenti Woroshi- ' 

    

    

    

ni Hoa 

perensi 33 3 

   



   
    

   

  

    

     

   

    

   
   
   
   

      

      

      

    

    

   
     

5 s| Permuda Kembali 
i Setelah bersalin    

   

“de Lux 1951 

   

      

: |(Njonja 
telah Njonja minum : 

:IDJAMU HABIS BERSALIN 
Keluaran 

NJONJA MENEER 
Semarang. 

| Kirim Rp, Sia Tuan terima 7 
helai HANDUK TEBAL, ukuran 
115 Pane Djuga handuk ter- 
sebut diberi huruf paling 
Ng & “huruf menurut kehen- 

si-Pemesan, Kleyr hidjau, 
“ biru, merah dil. 2. 

Pesan 5 pt. dapat potongan 391,, 
19 pt. potongan 10Y6, ongkos 

as. 

TJASMUIN 
Dj. Ponclawea 39 - “Pekalongan. " 

ALAN Dapat beli di Pedamaran 90 — 
semarang, Telp. 900, dan AGEN 
AGEN DISELURUH TEMPAT 

AN ena aa Sai Tea Na 

LL LL Lt 
| IE IN LN AN EN K2 

M.S. RAHAT 
Tabib 

Seteran 169 — Semarang. 
specialist untuk WASIK (Am 
zien), ASTIHMA, KEPUTIHAN 
ian Jlaintain Penjakit, Obat 
YASIR dengan garanue sembu 
lidalam 12 bari sampe runti 
:kar-akarnia 

ZONDER OPERATIE 
Djam bitara : Pagi 4 —: 

Sore 32 — 7 

SEERAENE EYE EER AKAN 

BARU SAMPAI SERIE? BARU 
5 djilid njanjian Malaya dar 
3 djitid njanjian Indonesia: 
RANGKAIAN MELATI 

Sedjilid a Rp. 4.—, ongkos vrij 

Yoko2 buku di Djawa Tengah 
FA, CHIEN HSING, SERANG 

    3 ea”: ii buhk he 
Kep sdr: Royal: Mini Lamo 

(MALAM PENGHABISAN! 
INDKA” 4.45 7.009.15 (V7 th) 
Nirupa Roy — Rashid Khan 

Fiimindia 
Hexst Ind. | GARM COST” 

IN MALAM PENGHABISAN: 
OA Y” 5-79 (Seg. umur) 
Him SEE YU bhs. Kuo Yu 

Sei PA GO KONG 

kontra GU MO ONG? 

““GRIS" “92 IR 

  

  
3 Te 9 (17 th) 

  

  

PEDAGANG GENTENG & 
BATA 

Moch. DUjuhari 
Sokka 39 - Kebumen. 

Selalu menerima pesenan barang: 
tsb: diatas dengan harga pantas. 

DIDJUAL : 
CZ. 150 cc Rp. 4.500,— 
Running Condition. 
Keterangan : 

BODJONG 135 
dari djam 9 sampai 12 siang. 

  

2 th.) 

  

  

  

Pa pg “430- 645 -9.- (17 & 
EXTRA: SABAN SABAN SORE dj. 2.15) 

"GRAND” 500:715-930 
EXTRA: SABAN SORE dj. 245| 

   

  

HERBERT J. YATES 
sent: 

"NI DAN BESOK MALAM: 

  

  

2 un — - $ 

“ Minor san 1051 | 
DODGE motor, be mena com-| Hari | 

: pleet, 4 h tabuh be 
MAU BELI Sae enteng, tiaba aa RE “ OTOLET-CHASSIS THA Jiihatan lebih muda dan gembira, 
b imam on 53 3 kesehatan bertambah, dan anak |. 

ndjol se Jiang mung m di Aoa Pes 2 apaan Kang s1 Ba Ti 
at membuktikan, se- Ii Nv. Tanding Mba 

  

   
Kami djuga sedini 
dapat potongan bagus. 

Ta 2 Be AA LL —. #3 vc — -— — —05 mas SPAN Na en Me ea Nagan . Pe Pe aa 

« 

Pa : Ka r 
Mentjari dengan segera: r 

"1 Tenaga Boomklerk 
JANG BERPENGALAMAN. 

Surat2 lamaran hendaknja “3 kepada: surat kabar ini di- 
bawah No, 11/3560. 
         

  

  

  
Menerima pekerdjaan : 
VEEM 

ETABLISSEMENT (K.P.M. dan KJ.C.P. L) 
IN- & UITKLAREN dan EXPEDITIE 

STUWADOOR.   
  

  

»Malabar” Special Moertabak 
jang dilengkapi dengan bumbu? dari India. Rasakanlah sekali. 
Paling lezat serta memuaskan. Djangan salah adres : 

DEPAN RESTAURANT BANDUNG 
(sebelah Bioskoop ”Orion") SEMARANG. 

(BUKA djam 4.30 — 1i malam. 
  

SNN LL LL LA TA ET 
. 1s 

: Didjual Segera : 
1 RUMAH BARU djalan Siliwangi No. 162. Listerik dan air 

tjukup. Pinggir djalan besar, auto dapat masuk halaman. 
Keterangan dapat langsung pemilik alamat : : 

D. BACHTIAR, Randusari Gg. I No. 253 Semarang. 
Te 2 SL LP AN LL LO Lt ea aa SN MAN IL ena Tn 

Diperpandjang 
Diberitahukan kepada umum bahwa POTRETAN GRATIS 

tami perpandjang sampai ada penentuan selandjutnja. 
Mintalah keterangan pada : 

Photopress ,,SIGUNTANG” 
” Bodjong 99A Semarang. 

DJAGALAN” BESOK MALAM PREMIERE Ba 7 9- da “7 | th) 
Miss SIAM 

  

”7PE SHIANG TSE CHIAN” 
'ahasa Kuo Yu 

“im Siam pertama dalam bahasa Tiongkok (Kuo Yu) 
"iss Siam Dengan jang tjantik djelita dengan tjerita jang menarik ! 

| ROYAL” BESOK MALAM PREMIERE 5.00 7.00 900 (17 th.) 

  

Larry Thompson SERI II 
"THE KING OF FOREST RANGERS” 

Helen “Talbot (TAMMAT) 
Lebih seram, lebih daasjak, lebih hebat dari seri ke-I! 

INI MALAM 

PREMIERE ! 
"GR1S? 

5.00 - 7.09 - 9.00 

(u. 17 th) 

Tjerita serieus, 
pemain2nja ber 
watak, selingan2 
nja musik meng 
gairahkan !   
Tenang peristi- 
wa2nja tapi ting- 
gi nilainja se- 
perti arus su- 
pgai jang das 
iam Bea He Ian 

Kisah bana 
2 segi-tiga jg 
dibatasi oleh 
dinding tradisi, 
kekajaan .dan 
pafsab, DA 

IMEPULIAM ES0 

LAMARR YOtite: HUSSEY 
-» CHARLES COBURN 

van FAT 

HEFLIN- HOLDEN “GRANVILLE 
Screen Pioy by EULABETH HILL and KING VIDOK 

Directed by KING VIDOR. (Lx 
  

  

“INDRA” INI MALAM PENGHABISAN 4.45 7.00 9.15 “7 th) 
Nirupa Roy Film India 

: ”"GARM COST” j 
Rashid Khan Tekst Indon. 
Kisah pembunuhan jang mengerikan diselingi dengan lagu2 dan 
tari2an jang menggiurkan ! 

"ROXY” INI MLM. PENGHABISAN 5.00 7.00 9.00 (Seg. umur) 
Tjerita SEE YU Ny GO KONG kontra GU MO ONG” 

    “"ORION” 5-72 9 (13 th) Pe udi 
Rich. Bartlett - Earle Ba YVONNE DE CARLO 
"THB SILENT RADENS” FLAME OP YnE 

INI MALAM PENGHABISAN : ISLANDS 
"2 OX AE” BEN F7 th.) Men Lean 

AA Ga ag Sera HOWARD DUFF 
. KING OF PEOREST RANGERS 

Seri hu ZACHARY SCOTT ', 
(with KURT KASZNAR 

JAMES 
Na an naas basi 3 Mean» FR 

“INI MALAM PENGHABISAN : 3 Ken Pa handte “2 Associate” Prodocara 
Director Edward Ludwig 

A REPUBLIC PRODUCTION 
”DJAGALAN” : 0 We SR 

” KU EN Bi 1 Hu 
Pay " BET c AN Pa MAMBO ASLI   PANEN JG. PALING HEBAT...... ! 

eh SEGERA DATANG! 

?LU Ke INa MAGANG PEN BESAR 5.00 7.00 9.00 (17 th) 

  

ita “drama pertjintaan jang mengharukan penuh dengan ke- 
benih2. tjinta jang memulai pertumbuhannja 

( masjarakat jang menderita!, dan berachir diantara ke- 

nasan “wabah penjakit jang meradja- lela ! 
isah tentang seorang dokter muda bangsa Perantjis jang karena 
gasnja ia merantau ke negara Mexico ! 

anlah bagaimana dia menolak tjinta seorang gadis manis 
mah menjerah seluruh hatinja Mun ubi ng dan bagaimana 

han dan kesedihan seorang wanita jang ditinggal mati suami- 

| 

Sereenplay by Bruce Manning - Kata by | 
' 
! 

jang terhebat : 

INDRA” BESOK MALAM PREMIERE "ROXY” 
NN AaaN NG (17 th) 6.309 — 8.45 4.45 7.00 9.15 

Mehboob Productions Ltd, 
Mempersembahkan 

"3 BINTANG2 INDIA JANG 
PALING DYNAMIS DALAM 

DRAMA-PERTJINTARN JANG 
BELUM PERNAH DI TJIPTAKAN 

DI LAJAR PERAK 

  

     

     

      

   

RAJ 
KAPOOR 

NARGIS 
DILIP 

KUMAR 
dolom 

5 » RIS 

( RA 

   aa AN 
“2N 

KEMAR "diimpor dam diedarkan oleh 
mirected DV PERSARI FILMS 

..Diantara Pn jang pahit ditiru oleh pemuda2 kita dari 
kebudajaan dunia barat ialah kegemilangan jang kosong, jang 
merupakan satu pasak jang amat longgar dalam kehidupan bangsa 
timur”. 
Kesudahannja apakah hasilnja ? 
getir ! 

Sudah tentu pengalaman jang 

”ANDAZ” atau "ASMARA TERPENDAM” 
Adalah satu film India jang lain dari pada jang lain, mengupas 
persoalan ini dengan tepat dan djitu, memberi tuladan perbandi- 
ngan jang sehat ! 

Batjalah 
“Suara Merdeka   Type Pertij. PS EMARANG” ldzin No. S905/INI/ AT LT 

    

  — 

   
     MAKANAN? MODEL DIAKARTA, BANDUNG, SE- $ 

' MARANG ATAU JANG SPECIFIEK JOGJA DAPAT 
. DIDJUMPAI DI: 

sRumah Makan” 

pUS AV A7 
JUDONEGARAN No. 14 — JOGJAKARTA. | 

  

NN 
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HEALTH IS BEAUTY 
A MODERN GOCELSE FORMULE 
RATUNJA SEGALA OBAT KUAT, 

IALAH : 
ALLAHOO RADIUM TONIC PIL 

Extra Strong. — Tanggung tem- 
buhkan segala penjakit seperti: Buah 
Pinggang, Djantung, Urat-sjaraf otak 
(Brain), Lemah-badan, Ini pil menam- 
'bah darah, sumsum dan manik, baik 
buat orang jang bekerdja dikantor. 
Alasan penjakit: Badan lekas tjapai, 
makan tak hantjur, sering marah2, 
Kepala pusing, Entjok, Linu2, muka 
putjat, Kaki-tangan dingin sering semut- 

  

  semuian, Mata kurang terang, penjakit 
pikiran (senewen), sakit pinggang, djan- 
tung berdebar2. 

100 pCt. berhasil. 
KERE KA Dor DER oa ea SA Una en an 

POWDER ADJAIB” 
Eczeem, kadas, kudis adalah 
penjakit kulit jang berbahaja 
dan dapat merusak seluruh 
badan kita. Pakailah selalu 
»Powder Adjaib”, ini 
luar biasa mandjurnja. 
lam tempo j sesingkat2- 
nja segala matjam penjakit 

em, Kadas, Kudis jang 
berbahaja dapat disapu bersih 
sampai seakar-akarnja. Sega: 
la matjam Eczeem, Kadas, 
Panu, Kudis dll. jg telah lama 
tidak bisa sembuh dengan & 
matjam2 obat jang lain. Insja 

dgn Powder Adjaib 
akan baik kembali seperti 

biasa. Powder Adjaib adalah Bia. ia obat Eczeem, Kadas, Kudis 
jang terbaik. Tidak ada bandingannja diseluruh dunia. Tanggung 
garansi 100 pCt. Harga 1 botol Rp.25.— Bisa kirim selurut 
Indonesia tambah ongkos kirim 10 pCt. 

MOHAMAD. SADIK JOHRIE 
DJL YEUKU UMAR 5/0 - SOLO 

  

segala Semir Rambut Hitam 
DIAMOND HAIRDYE. 
Harga per botol besar Rp. 15.— 
Harga per botol kefjil Rp. 19.— 

Semir. ini adalah pendapatan baru isti 
mewa, ini semir jalah tidak panas. Dar 

tidak luntur. Garansi 100 pCt 
Tklak ada bandingan diseluroh Duris 

  

  

  

  

    

  

   

    

   
   

    
         

  

             
Harga per Pang, Ep. 20,— tentie, Sexue- 

» je Zwakte), 
Dari itu kita sedia Obat (Sexual Weakness, Lost Man- 

hood, Nervousness, Build Biood, Bone, Energy). Penjakit JIRIAN 
adalah penjakit jang sangat berbahaja, seperti Api dalam Se- 

kam. penja t ini tiba karenarusaknja achlak (moreel) diwak- 
tu mudanja. 

ALLA ZOR PIL KERAS 
: Harga per doos Rp. 30.— 

MANUFACTUKRED BY: WORLD KNOWN 
PROF. M.S. COLLE 

SOLE AGENTS: MOHAMED SADIK Tora 
Djl. Teuku Umar 15/D (Keprabon Kulon) — Solo. 

rr 2 seluruh Indonesia, tambah ongkos 1095, Kirim uang 
, lu. 
Bemua Agen" harga sama. 

IDepot Obat AA, Gang Finggir 9, Semarangs Toko Obat »Singa- 
pore” dan Toko Obat ,,Shanghai”, Pasar Djohar Semarang: Uni- 
versal Stores, Bodjong 6 B, Semarang: Toko Obat ,,IIOK AN”, 
Djl, Raja 114 Magelangp K.A. Mohamed Yasin, Djl. Kepati: 
han 23, Pekalongan, Pooran Sporting Coy, Dji. Pontjol 40, Se- 
marangs Toko Jilani, Djl. Nusantara 112, Makasar: Salon de 
Beaute ,,Ladis”, Dji. Srambatan 20, Solos Toko Minang, Padang- 
pandjang, Sumatra-Tengahp Toko Obat ELGECO, dji. Slamet 
Rijadi 73c, Solo Muh. Bin Abdullah Rumah Makan Asia India, |. 
Karanggetas, Tjirebons Toko Noor, Djl. Raja 78 Madiun: B. PIAR, 
Pasar Tundjungan Stand no. 81-52 Surabajas Toko New India, 
Samarinda: Rumah Makan Pakistan, Perak 3456, Sarabaja. 
Toko MURNI, Slamet Rijadi 54 — Muh. Amin, NN 93, 
Solo. 
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& esin “Dj ait - Radio 
| BAN SPEDA GOODYEAR PATHFINDER 28 x 11,» dengan harga E.Z. Rp. 24, 20 

| Mintalah ini hori djuga keterancen di TOKO kami. ' 
Ta Ca REA N Naa sr 

4 

  

Sa 

SA NA LT TA TA 2 LA 2 PL LL EL TA LL 

  

  

Buat itu kita bikin ALLAHOO RADIUM TONIC PIL, Tanggung $ 

Rp. 30,— 

a) Losman's Vigosen Tablefs........ Rp. 15,— 

  

       

      

   

»  Losman's Anti Pollution Tablets.. Rp. 15,— 
Obat ini menambahkan darah, terutama memberi |Obat adjaib hilangkan bongsiat. 
tenaga baru. Sangat berguna bagi orang Lelaki 
atau perempuan jg. badan lemah dan berpenjakit.Ik) Losman's Deafness Pil.......... Rp. 15,— 
b) Losman's Emmenagogue Tablets Rp. 15,—JObat adjaib buat menjembuhkan telinga tuli. 
Obat. pendapat baru. urtuk Orang Perempuan 
'datang bulan tidak tentu, darah mengumpet, perutj) — Losman's Rheumatic Pil........ Rp. 15,— 
berasa sakit, kurang darah, muka putjat, kepalafUntuk sakit tulang entjok d.Ll. sakit rheumatiek. 
pusing dan pinggang linu pegal. Liniment (obat gosok luar)...... Rp. 15,— 
c) Losmaw's Leucorrhoea Tablets.... Rp. 15,—Juntuk Rheumatiek, entjok, linu dl. 
Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. 7 4 
(Pektay). 2 i Ta Pe Ogan Syobilik Tablets....» Rp. 15,— m) Losman's Bloodtonic Tablets...... Rp.15, 

Berguna sekali buat perempuan. sakit keputihan. 

  

  
Mengandung Vitamin A, B, C, Untuk orang sakit 
baru sembuh badan lemah muka putjat makan ti- - 

  

  

Pusaka Tunggal dari" 
Dr.A. Foerster- Wien 

       

  

GIOROT 
G raoA 
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SOEPE, 
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Ir, 

Dr. 

Dr, 
Ir, 

Bisa dapat pada : 
YAN GORKOM — BAVOSTA — Prof. 
GUNTZEL & SCHUMACHER 

PLASMA ah ho Pen anatara 

Dr. R. Suprapto 

Dr. R, 

1, 

Dr. R. 

ia 

e)  Losmar's Santal Cystol.......... Rp. 15,— an ena 

Istimewa buat penjakit kentjing (Twitjing). 

Ig 1 Na kekanan Pa Ro. 07312 Losman's Nier & Blaas Tablets.. Rp. 15,— 

Ul | -yPit urus2 mandjur untuk bersihkan perut.” |Mustadjab sembuh sakit Pinggang, begindiel les 
1 & FA) Losman's Kidney Tablets........ Rp. 15,— Inan, “eataan  Kenuing” berasa aa 

2 $Untuk meniembuhkan gegindjal, (buah pinggang) x ' 13 : 5 F3 £ 3 bea Ma PB bp han “Io)  EKosmam's Antacid Powder........ Rp. 5,— 
Pak : na La Ki Ketoea ea be Selang Ia Buat sakit Ulu Hati, kelebihan asem, makanan 

ATAS GEGALA 30 1 sat “Int 2 Ep 

" fonajant bj | 49) - Losmam's Hemmorhoids Pill...... Rp. 15, Jridak hantjur. 
, “ Ama stadjab bagi ambei atau wasir baru dz 

MOHAMED SADIK DJOHRI t pe madadah bae aan WEI Ber On p) Losman's Pepermint ............ Rp. 5— 

IE -» Losman's Colosion Tablets...... Rp. 15,—| Untuk segala penjakit Pilek, Batuk, Perut, Ulu: 
SEMIR RAMBUT HITAM SAntjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala hati dan lain-lain. 

Harga perpak Rp. 7,50 “batuk. , : 

SEKALI MU 1) Losman's Nenring Pilki1 Rp.is ke), Losman's Za... ea Rp. 2,50 
aa Kas maan DA AWE Istimewa buat mengobati otak lemah pikiran tidak Zalf mandjur untuk segala. sakit kulit, Exceem, 

Na tentu. luka Ringan. 

32| ALLA ZOR | Harga2 tersebut diatas adalah harga per botol. Untuk luar kota tambah ongkos kirim per botol 
as| PIL KERAS. Rp. 2,50. 

g 
&e| Pil kuat isti- 2 P 
:5| mewa wws| Agen: Rumah Obat TEK SENG TONG Semarang 
2 aki: a a , 
s8 Ka Na Bisa dapat beli pada Toko2 Obat Tionghoa diseluruh Indonesia. « k 

& tenaga. Ba- 2 ea SPAN RENA Tan MEN SAA TAMNKEAEANA 
»| dan lemah. Tong aa An Gi Tp 2 1 

Lemah. sjah- | 
wat (impo- ' 

  

Untuk : 

PEMELIHARAAN KULIT 

MI KALIN 
Bedok Haw Zalf 

Dipudjikan oleh dokter? jang kenamaan, 
antaranja : 

Dr. R. Djundjunan Setiakusuma (Kepala 
Djawatan Kesehatan Rakjat Kata. 
paten Bandung/April 1950), 

Dr. R. 5. Purwodihardjo (Kepala Djawa- 
tan Kesehatan Rakjat Daerah Ba- 
njumas/Juli — 1948). 

(Kepala  Rumah-Sakit- 
Umum di Purwokerto/Juli — 1950) 
Soedarsono (Kepala Rumah-Sakit- 

Umum di Pasuruan/Maret - 1953), 
Canter Vischer (Maha-guru T,H,S. 
di Bandung/Maret — 1949), 
Endot M. Achja, Djakarta/Aug, — 
1950: 
Subjakto,  Chirurg,  Purwokerto/ 
Juli — 1949. 
Lie Pok King, Bogor/Juni - 1952, 
N.D.R. Schaafsma (Kepala Labo- 
ratory of Technical Hygiene, Ban- 
dung/Juni — 1943), 
Dr. R. Gispen (wd, Directeur dari 
Eijkman. Instituut Laboratorium 

Djakarta/ Aug. — 1948), 
Bek 

  

    

  

   

    YOY AINT 50 TOVGH 
WHEN YOUR GUNS ARE 

| EMPTV, CACTUS! 

: | 

Nora 
: 

In 
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— Engkau tidak begitu berdaja, 
ega sendjatamu kosong, Gac- 
fus. 
ha Ate yi na   

  

   
   

   

    
   

  

STEP ON IT, KAS! NS 
SOMETHING'S GOING 
ON UP THERE! | 

     

  

   
Naiklah kesitu,  EBars! 

UPN terdjadi diatas sa- 
-—- Selesaikan sadja dia, Cater 
pillar! 
— Tidak! Berhentikan per 
kelahian itu dulu! 

  

       

       
   

   

YOU'RE BUT ROY KOGERS 
VEOPARPIZ- | ORPERED THIS GUY 
ING OUR TO KEEP ME AWAY 
LEGAL FROM TH" BULLPOZER, 

    

  

   
POSITION 
BY THIS 
ROWPYISM! 

    

BENSON! 1 GOT 
WORK T' po!      

      
     

  
— Engkau telah membahajakan 
kedudukan kita jang sudah sah 
ini dengan kekasaranmu itu! 
— Tetapi Roy Rogers telah me 
njuruh orang ini untuk mens je- 
gah saja bekerdja dengan mem 
pergunakan bulldozer itu, Ben- 
son! Saja toch harus bekerdjal 
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