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pean mu MR Au Rb 
| Tak Tjukup Alasan 
Utk Tjopot Kusta 

(Pendapat Mengunsark oro “ engengi Joint 
(000 Statement Indonesi x-Rusia 

g WAKIL KETUA umum 1 P.N.L Sarmidi Mangunsarkoro 
Idalam mendiawab pertanjaan2 menerangkan, bahwa reaksi jang 
(kini tampak dari golongan partai2 Islam terhadan penanda- 
|tanganan pernjataan bersama Indonesia — Soviet Uni baru? ini, 
dapat Ke da kalau dipandang dari djurusan sikap partai2 itu 

| Keterangan tsb. diberikan oleh 134 
S. Mangunsarkoro pada hari Se ii 
ain Gi, Handung at». persinjuan Peraturan KSAD 
apakah dengan penanagaranganan NI 
pen nafang Derek Dab ob, Ba Mengenai Per 8 
(keri Juar negeri Koeslan Abdul- Bg 
gani dari pihak Indonesia, ada lidak Bertentangan 
jalasan untuk menuntut  keluar| Don KU Se 

— “ IRoesian Abdulgani dari kabine:. D 2 KU HP : Kata 
t SES : Mn Menara, ki “Letkol. Pirngadi 

TERAS ot Benua cadaan dan tindakan  Roe Aa 
MEDJA PERUNDINGAN | — mengena tsb. dipandang dengar katja m:| DJURUBITJARA Angk. Da- 
RUSIA - INDONESIA : R RT T k k L : : - obie it, maka tidak dapatlah Nela Kurngat Uajam men | 

: SP aa hirkan Dorna! TC RE 5 : pg |pendirian golongan partai s- |ejeiaskan F cr DNA 1ne- Ding me Nana Dee KAN a A an akukan lam tsb. dibenarkan, |... |ntenai pers jang dikeluarkan dl 
Ta k sebelah kanan Presiden | - '- : 53 ber pu SGnstaN "Iakjat Mang At sana ne para hari. Reyo Jme- 

: : Ta : Ankara ita i srhaluan anti-komunis akan me|terangsan, — bahwa pelaksanaan Sukarno bersama? lain anggauta | A resi Ke Ne ara Lain maksakan pendiriannja  supaja (daripada tindakan2 repressif ter delegasi Indonesia dan sebelah - Es " djadi iri | jai erkar ar 
kiri Presiden "Yoroubilon dengan Pen es T h H i Di l k T K PN Mn an Ld Ta Bapa Tg PA Tha NN pan an ten S a : anjatui nul an 
lain2 pembesar Rusia ketika me- g @ djib: a T aa Ta 2 ewa Haangah baik Konyanet " Segan aan oleh aparat2 sipil, arti 
rumuskan pernjataan bersama ban tentara R.R.T. comunis, Itu sama sadja halnjafnja pemeriksaan pendahuluan 
tersebut dalam suatu perunding, an 2 : dengan kalau sebagian rakjat jgl lan penuntutan oich Diak petetaladiki di Moskery, PN sn Na San La, : Pe "2. ten berhaluan anti-kapitalis Meraak- Pengadilan Negeri dan aa : Naa 1 pernjataannja ongres Partai Kom iongkok | sa negar n. Y dakaninja oleh ' i ori. Pi. 

De baka jang ke-VIHI menjatakan po abang Tiongkok jang Natan ter babungan kera Oon Ai Ba an Negeri, Pi: PERDJALANAN JANG ANEH. La An hadap usul-usul untuk mengurangi persendjataan internasional. |Sara2 kapitalis. pelaksanaannia. Baru2 ini penduduk kota Vatikan . P3 Tn Demikian UP dari Tokyo hari Selasa. Dalam hubungan ini Tass| Kat, Mangunsarkoro, kedua? : Ba ta telah tertarik perhatiannia oleh 
jara € MDTAM | dari Peking mewartakan bahwa sidang Kongres ke-VIII Partai Papan an sn benar, Mengensi ketjaman2 terhadap perbuatan seorang diemaah le- 200 al Komunis Tiongkok hari Selasa telah memasuki hari ke-4. 5 3 2 1. LA DAN hain peraturan itu ia menjatakan, dja|laki dari Sisilia umur 25 tahun tasan Korupsi| ...... Hn al aktit jang sebenarnja dalem beat |'ganlah itikberat | diletakkan bernama Amnelo Cornero. Ia to : Ne Pembitjara pertama adalah utujlalui djalan jang pandjang  dan|tek harus diartikan. bahwa ne. ada kata -,ketjaman” jang ter|lah melakukan perdialanannia 

Dibitjarakan Dalam san Comite Propinsi Hopei, Ling|keras sehingga tumbuh mendjadi|gara kita bisa bekerdja sama dc | lapat dalam peraturan itu sadja,|dari Sisilia ke Vatikan sedjauh 
Dewan K ana Teh, jang mendiskusikan masa- suatu kekuatan -jang menentukan|(ngan tiap negara Jain didunizf'api ,.ketjaman2 jang destruktif|900 km. dengan berdjalan kaki 

$ cam Dt Ilah2 kerdjasama dalam lapang-|dan mendapatkan kemenangan. a asal kerdjasama | tsb. baik |dan provokatif jang mengandung |di-atas djangkungan (£grang) 
Nasional an pertanian. Kemudian kesem|la dapat mentjapai kemenangan Me mada an. . Jsernjataan permusuhan, keben-| dengan ketiepatan rata? 30 kilo- 

in diberikan, kepada  kepata (Karena mendapat pimpinan “jang penalim, MenUNAH, pertnjaar jan dan penhinaan ". Ketjamar meter eharinja.  Perdalananaj DEWAN Keamanan Nasional |utusan Partai Komunis Perantjis |Penar dari Partai Komunis Tiong ro.mulai dengan” memberikan dalam arti kritik biasa apalagi (Jang istimewa ini ia lakukan guna dalam rapatnja hari Rebo siang| Jagues Duclos, jang mendapat kok, karena ia mendapat duku- pendjelasannja sekitar sifat dar bersifat nembangun dengan sen ana sumpahnja . kepada 
kemaren telah membitiarakan| sambutan tepuk tangan riuh. Oleh (ngan serta sokongan massa luas, isi dari pada pernjataan bersam. | firinja bukanlah jang dimaksud| Santa Agata. Tampak disini Cor- 
bean Taka pen Jagues Duclos dinjatakan bah- (Karena ia adalah Tentara Rakiat,|Statement Indonesia — Uni Sovfsereturan itu. Peraturan itu ti-|nero ketika samoai  dilapanaan ima: di Dn Aa am wa sikap pemerintah  Perantjis Lean Peng Teh Huai selan- Sa ha Pagar Setahu ditan| lak bertentangan dengan KUHP, | fepan ana 3 Pieter di Va- 
jawa Te Mena Hino sambal dblik itu Tok . jutnja. $ angani di Moskow pada tgi Si Si 5 an. 

Bewebebika abdi Sah Selain itu nd " spa Ka La Pn ai Tugas Tentara Pembe- Na apa il. 2 Ta Ka An nda “babban Menurut keterangan Menteri Ke| ,. Nina : bas Rakjat Tiongkok. ata Mangunsarkoro pernjata- 23 Pa an Tatan Baal Naa, Muljatno dgn. RRT tidak menggambarkan| alam djangka Kebon ana an bersama tsb. bukanlah suatu kalau ditindjau dari segi ukuran berat a.l. ada jang sampai 4 ta- 
rapat tsb. membitjarakan pula keinginan Rakjat Perantjis. De- ngunan Sosialis dan perubahan| P”rdiandjian jang konkrit melain|hukuman, maka antjaman2 hu-hum dan 7 tahun Demikian a.l tiara2 koordinasi pemberantasan | Mikian a-l. Duclos. ke Sosialis, demikian Peng Teh| ja Pe Bana hg Kaman aggn KUHP ada Jebih Terkot, Pirngadi. (Antara). korupsi dan pembitiar '€ Selandjutnja berbitjara “pimpi xxya: ah Ian : : man dua negara jang er- |. & 6 " Ten 5 Kat ah Ham hama Siaran utusan Pari Komo To (o Upi oi andi, uga Jang | canatan Bun “moangtingkan | c—— : djutkan dalam rapat pada hari|koslovakia, Vaclav Knpecky.  |Rakjat adalah mempertahankan/ | diasawa" diaaoatan dan ker| Pm : " Djum'at jad. Rapat tsb. dipimpin Matana : nxan/ | Gjasama dilapangan2 jang dise : : ra i a : | gran 23 ngi pembangunan Sosialis| butkan didalamnja. an 3 n ja- bera a “Toar an Naa Manga Tentara Pem- dna, negeri,” mempertahankan Dalam lapangan? tersebut ada 1 
gauta2 as s menang. edaulatan, keutuhan wilajah|5al2 jang baru dan buat Rusi- 29 

kap. Setelah itu di ilahk i i i ikian itu n z r 2 a ipersilahkan ber-|dan keamanan Tiongkok, bersiap| Perniataan demikian itu sudah 5:5 en ang Menteri2 jang menghadliri ra- bitiara anggauta Politbiro CC Isetiap waktu untuk membebaskan mendjadi kebiasaan. ae .t , 5 uez 
pat Dewan Keamanan itu belum Nahi P'v Pa pa Ma, jang 2 Aga pulau Taiwan, dan untuk mem- Pata pa Sana an Menjokong Usul Mesir Untuk Membentuk didapat oleh 

aa Ah e can uraikan hal2 sekitar Tentara Pem kokoh ketenteraman dal s pss an dengan Ameri . maa bersedia memberikan keterangan hebasga “Tiotgkok jane peik Be Pa Naa na h OeAN TE ka “Serikat, demikian Mangunsar Padan Musjawarah Guna Menjelesaikon 
“Rt biaja jang disediakan oleh : Berbitjara seterusnja Peng Teh koro selandjutnja, tidak bisa lalu na T : 
Pemerintah untuk pemulihan di Ini 5 Ti kak Gak “ Idigambarkan, bahwa sikap Indo 5 erusan Suez 
aah Tn Barat dan  Djawa 5 2 | Tk Mn Pa ko Na ag Ka ena keran nak an P3 $ 
engah itu dan mengenai  ma-| hampir iam dan setelah sele-ha - “aa” RL an Amerika berbe- 5 ( A Politik Liga Arab jang berlian di 

salah2- -membersntasan- “-korupsijbat-rapat- tsb: PM-Al mencrima se Tenan aa arig yada| da, karena pernjataan tersebut |. Kairo hi Selasa malam telah menerima Feng dapa Ton Ne ea Sem ea YM PEN Perak paket kan agresi terhadap negara lain. tidak bersifat perdjandjian, djadi 5 Ba : 5 Usir tersebut hanja dikatakan sepertif delegasi kongres rakjat jang da: Ber Hata Dea ana Kan "Ing 1 J : menjatakan bahwa renijana membentuk Perhimpunan Pemakai? tsb. diatas, jaitu, “bahwa rapat|tang ontuk menjampaikan putu Se Naa Mean ea dian (ALAN MOT Untuk | Terkmbnen tdebbi dapat aierima. - Baba Sana | Pa » a ntengidjinkan, 31 Divisi dan 8 Re! kerdjasama. masih akan dilandjutkan”. Rajsan sidang pleno kongres rakjat imen terpisah telah dibubarkan|, Dikatakan, bahwa pernjataan- Demiki & 5 pat hari Rabu itu “berlangsung baru? ini. (Antara). 4 Pata kan ke. bersama itu mempunjai sifat prak Demikian  diwartakan Radio Pemerintah Birma sokong 5 : ERA LES 3 3 $ Ar Ala - P3 an F3 En tis, karena dengan itu dapatlah Kairo jang selandjutnja mene- rasionalisasi S.C.C. oleh : Pa 2 & se am ja .. San Pane Gimulai pula kerdjasama  jang|rangkan bahwa Panitya Politik pemerintah Mesir. 
Cc ua 3 i apa : e am | - nal. Mereka bersama dengan kafnjata dengan Rusia, jang hinggal|tsb. jang anggauta2nja  terdiri| Djurubitjara pemerintah Birma 

  

  

  
  

sa Jdapu Australia 
Kini Australia Belum Siap Hadapi Perang 
Atom — Djerman Tenggara Kena Doja 

Radio'Aktip 
KADAR RADIOAKTIF jang tinggi dan berbahaja jang di 

sebabkan eleh pertjobaan2 sendjata2 Atom telah didapati antara 
panenan jang sedang tumbuh dan rerum»utan di Djerman Teng- 
gara, demikian didapat berita dari Lembaga Radiologi Univer- 
sitas Freiburg hari Selasa. Ddjelaskan selandjutnia bahwa ting- 
katan kadar radioaktivitet jang didapatkan dibeberapa ladang 
gandum dan rumput meningkat selama bulan2 Djuli dan Agustus 

jibl. dan telah mentjavai tingkat, iang — djika dipelihara terus 
— akan membahajakan umat manusia. : 

Radioaktivitet jang dapat di-adjukan pada Negara2 Kolombo 
kata serius terdapat pada data- jang akan mengadakan pertemul 
ran2 tinggi dan pada tinggi Lk. |annja dalam bulan Desember 
4.600 kaki, terutama, dan ini 10) s3. Diterangkan  selandjutnja 
kali lebih besar djika terbandingjoleh Smith, bahwa projek tsb. 
kan dengan jang ada pada Lem-jakan memungkinkan negara2 
bah2. - ' Aa 

Radioaktivitet dalam susu sapi 
jang makan "rumput ditempat 
tempat jang tinggi mempunjai ka 
Gar jang 5 kali lebih besar “ter: 
banding dengan susu sapi jang| 
makan rumput dilapanggan biasa. | 

|Asia untuk mendapat keuntungan 
dari Tenaga Inti dalam rangka 
program atom untuk damai dari 

£isenhower. 

Australia hingga kini be 
lam siap menghadapi sua 
ta serangan bom atom, Demikian diterangkan  lebih| . 

djauh. e (| Dalam Da Na serangan 
Sengnlara Sa pembangunan atom atas Australia akan memin 

ta korban puluhan ribu manusia 
karena belum adanja pertahanan 
sipil jang seimbang, demikian me 
nurut Brigadier Augustine War- 
dell, direktur Pertahanan Sipil 
Nasional Australia hari Selasa. 

suatu Pusat Penjelidikan Atom 
Asia jg berharga $ 20.000.000 ter 
letak di Filipina akan dimulai 
awal tahun depan ini. Demikian 
Reuter menurut  Horace H. 
Smith, Wk. kepala misi je baru 
pada kedutaanbesar utk Filipina Dalam suatu interview dengan 
di Manila hari Selasa. Rentjan: |sk. ,/Melbourne Herald”, Wardell 
untuk itu telah siap untuk di-| mengatakan bhw suatu serangan 

5 TN aan atom akan menghadapi Australia 
jang ,,sama sekali hampir belum 
bersiap2 apa2”. Sungguhpun ren 
tjana2 untuk  memperlindungi 

1. k : aa dan kota2 lainnja di Aus 
ma Sam tralia dari suatu serangan atom 

Bandjarmasin Pee Ana oleh pemerintah 
ab Mamwvame 1Federal sedjak lebih setahun j.L, 

Kapal Untuk Mengang: tetapi keputusan tentang hal itu 

kutnja Sudah Dikirim hingga kini belum ada. 
Ke Pe atan I Dikatakannja, pada suatu 

: e 1 ega " “Iwaktu sebuah kapal selam asing 
UNTUK meng ut alakan  muntjul dari permukaan 

'aut, dan dari djarak 200 mi! 
kapal selam itu akan dapat me- 

"Iepaskan sebuah peluru dan dim. 
'sekedjap salah satu dari kota? 
di Australia akan sudah tersapu 

ersih dari peta dunia oleh se- 
buah peluru atom atau hydroger 

IbnuHadjarKe 

Hadjar dan anak buahnja « 
Pegatan ke Bandjarmasin, 
nguasa Militer Kalimantan 
tan tclah menjewa sebuah 
besar "Norage”, jg telah berang 
kat dari pelabuhan Bandjarmasin 
ke Pegatan, Kalimantan Tengga- 
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DLM. KOTA: ,Suara Merdeka” (dengan materai) 
«Suara Merdeka”/,/Minggu Ini” Rp. 13:— & Rp. 3— —Rp. 

LUAR KOTA: ,Suara Merdeka” (dengan materai) 
»Suara Merdeka”/,,/Minggu Ini? Rp. 14,— & Rp. 3— — Rp. 175 

Harga Advertensi ,,Suara Merdeka” Rp. 0,95 per mm.-kolom. 

ETJERAN: ,,Suara Merdeka? Rp.0,75. ,/Minggu Ini” Rp. 1— 
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“sidang di kementerian luar nege 

: telah menjetudjui detail terachir 
' dari 
",perhimpunan pemakai2 

| hari Rabu kemarin. 

ikan dengan perdana menteri Ing 

3 Barat Tetap Mau 
Paksakan ,,Perhim- 
punan PemakaiSuez“ 
fHendak Jakinkan Pengikut-Pengi 
kut Konperensi London Perlunja 

Perhimpunan Tadi 
AMERIKA SERIKAT, Perantjis dan Inggris hari Selaks 

|| kemarin dalu membuat rentiana untuk mejakinkan para delegas: 
ke konnerensi antar 18 negara jang dimulai hari Rebo kemarer 
di London, betava pentingnja untuk ikut serta dalam »perhim- 

punan pemakai2 Terusan Suez.” Sementara itu ketua2 delegas 
“dari 15 negara Jainnia jang telah tiba di London pada bari Se 

Jasa sangat sibuk untuk saling bertanja guna menemukan kesim 
.pulan daripada usul terachir Tiga Besar Barat untuk menembus 
djalan buntu dengan Mesir tentang masalah Terusan Suez. 

Ketiga orang menteri luar ne- 
'geri dari tiga Besar Barat, John 
Foster Dulles dari Amerika Se- 
rikat, Christian Pineau dari Pe 
rantjis dan Selwyn Lloyd dari 
Inggris mengadakan — dua kali 

»Penjelesaian jang se- 
imbang” jg diharapkar 
oleh Hallstein. 

Dalam pada itu menteri nega 
ra Djerman Barat, Walter Hall: 
stein, waktu tiba di London pa 
da hari Selasa katakan, bahwa 
dia mengharapkan agar konpe- 
rensi untuk membentuk ,,perhim 
punan pemakai2 terusan Suez” 
di London itu dapat menemukan 

»penjelesaian jang seimbang”. 
Hallstein akan mewakili Djer 

man Barat dalam konperensi itu 

    
ri Inggris pada hari Selasa dan 

membentuk 
terusan 

Sidang terachir diadakan 

rentjana untuk 

Suez". 
setelah mereka makan siang dg 
perdana menteri Sir Anthony 
Eden. dan pada hari Kamissini dia 

Mereka djuga mendiskusikan akan digantikan oleh menteri 
prosedur jang akan mereka sa- luar negeri Henrich von Bren- 
rankan untuk mengusahakan, tano, 
agar Mesir ikut bekerdja sama 
dan bagaimana tjara menghada 
pi suatu situasi, djika Mesir me 

ada- 
lah ,,gedjala jang baik”, 
Pernjataan Mesir 

nolaknja. kata Artajo, Lloyd, Pineau dan Dul 
Setelah pembitjaraan tersebut 3 i les. : 

seorang djuru  bitjara Amerika! Lebih djauh menurut kabar| Sementara itu menteri luar 

   
   

    

    

   

     

   

     

  

   

   

    

    

     

   

     

   

      

    
   

  

Pres. Lihat 3 
Mode-Show 

PRESIDEN Sukarno jang ber 
kundjung di Austria setjara par- 
tikelir telah menundjukkan. per- 
katiannja jang - besar kepada 
"mode” Austria. Demikian UP 
kabarkan dari Wina. Hari Sela- 
sa, setelah datang agak pagi di 
Wina, Presiden dengan  sefjara 
tak terduga2 mengadakan kun- 
djungan pada seorang penggubah 
mode jang kenamaan di Wina, 
Fred Adimuller, jang telah men- 
fjiptakan mode garis "R”. Sela- 
ma 10 menit Presiden Sukarno 
menjaksikan suatu "mode-show” 
Han ia sangat tertarik perhatian- 
nja kenada "charming and na- 
tural fassion looks,” demikian 
UP mengabarkan. (Antara) 

Suez Urat Nadi 
Dagang Dunia 
TERUSAN SUEZ adalah sua- 

tu ,urat nadi jang vital” bagi 
perdagangan hasil pertanian dan 
perkebunan dunia, seperti pula 
halnja djalan kehidupan bagi 
sumber2 minjak di Timur Te- 
ngah, demikian dikatakan oleh 
Kementerian Pertanian A.S. hari 
Selasa. 

Dikatakan, bahwa impor hasil? 
pertanian dan perkebunan ke 
Amerika Serikat dengan melalui 
Terusin Suez dalam tahun 1955, 
termasuk sedjumlah hampir 389 
djuta karet dari Malaja, berhar- 
ga lebih dari 350 djuta dollar. 

(UP) 
  

Gaetano Marino temui   mengatakan, bahwa ketiga men dari kantor berita United Press 
teri luar negeri tadi telah mem-|9i London pada hari Selasa men 
bitjarakan semua aspek2 dari 
situasi setjara umum untuk bagan 

Kabarnja Dulles diduga akan mengatakan, bahwa pernjataan 
mengemukakan rentjana ,,perhim | Mesir untuk 

punan pemakai2 terusan Suez”)j 
v , 2 : 2 2 

kepada konperensi tentang mas Kai2 terusan Suez” jang diusul 
'alah terusan Suez jang kedua (kan Inggris melalui terusan Suez, ke konperensi London itu selan | 

jasal sadja mereka memperguna djutnja menghadiri djamuan ma! 
pelajaran Mesir, kan jarty diadakan oleh Lloyd 

bahwa hal itu merupakan suatu untuk menghormati para. tamu. 
(Antara-UP-AFP). 

Diantara hal2 jang dibitjara-| kan pandu? 

gris Sir Anthony Eden, sumber? »9edjala jang baik”, 

teri luar negeri Spanjol, Martin'an2 dengan menteri luar negeri 
Artajo, jang telah tiba di Lon- Selwyn Lloyd dari Inggris dan 

tjari penjelesaian setjara damai.| don pada sore hari Selasa telah Christian Pineau dari Perantjis. 

memperbolehkan teri luar negeri Amerika 
kapal2 dari ,,perhimpunan pema Foster Dulles. 

negeri Itali Gaetano Marino Se 

lasa malam adakan pembitjara 
     

    

     
   

    

  

Setelah itu dia menemui men- 
John 

Martino dan delegasi2 lainnja 

  jang biasanja mengetahui menga | 2. 

Itakan, bahwa telah dibitjarakan | 
idjuga pemberian bantuan Amel|   

der2 Tentara Tetap jang -dima-j 
ukan kedalam tjabang ekonomi 

nasional berdjumlah 5.060.000 
orang banjaknja. 

Pada waktu ini Tentara Pem- 
bebas Rakjat Tiongkok, terma- 

suk panggilan2 baru,  berkekua- 
an lebih dari 2.700.000 orang, 
an ini kurang dari djumiah mak 
imum setelah pembebasan ne- 

yeri ini, demikian Peng seterus 
nja menerangkan. 
Tentang anggaran belandja mi 

utk. 

kini belum ada. 
Jang ada baru kerdjasama de 

ngan Amerika Serikat dan sela- 
ma ini politik luar negeri Indo- 
nesia amat berat tjondong ke 
Amerika Serikat. 
“Dengan pernjataan bersama 

itu sifat politik bebas kita jang 
hingga kini berat sebelah telah 
diperbaiki dan boleh dikatakan 
menteri Roeslan Abdulgani telah 
mengembalikan adanja imbangan 
jang baik dalam politik luar ne- 
geri kita. 

Tidak ada alasan sama sekali '   militer jang berdjumlah 4899 
dari Anggaran Belandja Negara 
seluruhnia pada tahun 1951, ki 

ni telah diturunkan sampai 
199896 untuk militer dari Ang- 
garan 1956 ini. 

Kami, demikian Peng seterus 
nja,  sepenuhnja menjetudjui 
usul2 URSS. untuk mengadakan 
pengurangan persendjataan setja 
ra universil, dan diika  persetu- 
djuan tertjapai mengenai ini, 
Tiongkok bersedia untuk mengu 
rangi lebih  landjut kekuatan 
Tentara Tiongkok. : 

Diuraikan selandjutnja oleh 
Peng Teh Huai, bahwa 
Tiongkok membutuhkan  perda- 
maian jang kekal untuk  pem- 
bangunan sosialisnja. Mereka dju 
ga membutuhkan suatu - Tentara 
Revolusioner jang modern jaitu 
untuk memberi djawaban terha- 

dap kemungkinan serangan kaum 
imperialis dan untuk melindungi 
pembangunan: sosialis. 

Suatu Tentara Revolusioner ti- 
dak hanja hatus diperlengkapi de 
ngan ilmu pengetahuan serta 
alat2 jang modern pula, tetapi 
djuga dengan MARXISME dan 
LENINISME jang disertai dgn. 
mu. Pengetahuan tentang mili- 

tr jang modern djuga. 
Bagian jang besar dalam per 

embangan suatu Tentara modern 

'iadzkan dengan studi - tentang 
pengalaman2 jang diperluas pada 
sendirian Tentara Uni Sovjet, 
demikian Peng selandjutnja. 

Mengachiri uraiannja Peng Teh 
Huai lebih djauh menjatakan bah 
wa Tiongkok akan selalu bersa 
ma dengan Tentara Uni Soviet 
iang besar, dengan Tentara2 se 
mua negara2 sahabat, dengan| 
'Rakjat2 jang tiinta-damai  didu- 
1is..akan mempertahankan pet- 

Rakjat 

    . daa Kangen dan 535 “anak if terkendalikan. (Antara-Reuter) 

bwahnja sesudah "kembali kema 
sjarakat” dengan segera akan d 
bawa ke Bandjarmasin dgn kapal 
"Norage”. Bila Ibnu Hadjar kem 
bali kemasjarakat, kalangan Pec- 
nguasa Militer hanja menerang- 
kan, diharapkan dalam minggu 
ini djuga.” : pa 

Setibanja — di . Bandjarmasin. 
enak buah Ibnu Hadjar dengan) 
segera akan dibawa keasrama pel 
nampungan, djl, Ulin K.M. 21. 
Dergan kapal "Norage” jg be 

rangkat Selasa pagi ke Pegatan, 
antira lain ikut serta djurubitja 
ta penguasa NN ant 
hanuddin, pemimpm- SR ba AG Pa Ah 6 AN ai 

sudah Kormedai panggilan, anta | sannja setiap dua Na 

ranja Dardiansjahku, Djumberi | tentang masaalah2 InternaMona 

alias Hamidhan dan Samlan. — Ikatakan, bahwa semua rentjana 
(Antara).dewasa ini dari Inggris, Perantjis 

  

   

. KEDUTAAN besar Inggris di 
Yokio pada hari Rebo kemaren 
membantah, ' bahwa tiga Besar 
Barat telah mengantjam akan 
mempergunakan kekerasan sen- 
djata dalam  masaalah terusan 
'Suez , dan mengatakan, bahwa 
hingga kini djustru Mesirlah satu 
satunja negara jang sebenarnja 
memakai kekerasan.   Kedutaan besar itu dalam ula- 

untuk mengatakan, bahwa men- | 
teri Roeslan telah membuat kesa ! 
lahan politik. Demikian antara 
lain keterangan S. Mangsunsar- 
koro. 

: Pendidikan nasional 
Selandjutnja S. Mangunsarkoro 

sebagai tokoh pendidikan telah 
mendjawab pula pertanjaan  se- 
kitar pendidikan nasional jang 
seperti diketahui hingga kini be 
lum ada perumusannja jang te- 
gas2. : 
Menurut S. Mangunsarkoro ada 

nja sekolah2 partkelir jang . ku- 
rang memperhatikan kwalitet pe 
ngadjaran dan pendidikan anak 
merugikan bagi rakjat. 
Dalam keadaan demikian itu 

perlu pemerintah mengadakan in 
speksi jang luas baik atas seko- 
lah2 negeri maupun sekolah2 par 
tikelir, hingga pendidikan dan 
pengadjaran sehari2 ditiap Seko- 
lah bisa mendjali baik. 
Bukan hasil udjian jang menen 

tukan baik tidaknia pengadjaran 
dan pendidikan, sehari2 jang ter 
atur, p 

Itulah jang menimbulkan ka- 
rzkter dikalangan murid2 dan itu 
pulalah jang minta adanja ka- 
rakter dikalangan guru2. 

Setelah membahas sistim pen 
dilikan jang hingga kini  berla- 
ku, Mangunsarkoro.  mengata- 
kan, bahwa sebagai gantinia per 

lu diadakan sistim jang sesuai 
dengan kepentingan ' pembangu- 
nan Indonesia supaja negara kita 
selekas. mungkin bisa mentjapai 
kemadjuan. 

Sistim udjian dan intelektualis- 
tis jang hingga kini berlaku mem 
bikin djatuhnja djumlah anak jg 
amat besar dalam udjian itu. 

Hal ini achirnja mesti menim 
bulkan rasa kurang harga diri di 
kalangan anak2 tsb., demikian   Smoian dunia. (Antara-UP). 

dan Amerika Serikat mengusul- 
kan kepada semua pemakai teru 
san Sucz, agar mereka memper- 
gunakan hak2 mereka dengan tja 
ranja sendiri, karena Mesir telah 
menolak memperbolehkan mereka 
untuk mempergunakan hak2 me 
reka dalam djalan pelajaran inter 
nasional itu”. 

Tidak ada suatu antjaman ke 
kerasan dalam pemeliharaan hak2 
jang sederhana ini dan jang se- 
benarnja sama sadja dengan suatu 
pernjataan dari para pemakai jg 
ingin memakai djalan pelajaran 

Mangunsarkoro kepada PTA. 

“(Inggris Tidak Anfjam Dgn Kekerasan Sendjata? 
itu berdasarkan ketentuan2 jang 
didjamin dalam konvensi Istam- 
bul tahun 1888. 

Djuru ulas dari kedutaan be- 
sar tadi selandjutnja katakan: 
«Akan tetapi antjaman2 kekera- 
san jang hingga kini dijakini oleh 
setiap orang ialah tindakan peme 
rintah Mesir pada tgl. 27 Djuli, 
waktu alat2 bersendjata mereka 
merampas harta milik dari kong 
si terusan Suez dan kantor me- 
reka dengan tak mengingat ke- 
wadjiban2 internasional ', 

»Pada djama jai   
“aa Kunctanen W   

   
   
Lembaga Kebudejasr tndonesia Kon Batnvinaseh Gernatsehap 

  

dari menteri2 luar negeri 
wakil2nja dari 9 negara Liga 

Arab, selandjutnja  mehjatakan 
sokongan terhadap usul Mesir un 

tuk membentuk suatu Badan Per 

musjawaratan guna ' menjelesai- 

kan persoalan Terusan Suez dgn. 
fara2 damai. 

Seperti diketahui 9 negara 
anggauta Liga Arab ini jalah, 
Mesir, Irak, Saudi Arabia, Siria. 
Lebanon, Jordania, Ysmen, Li- 
bia, dan Sudan. 

Belanda Adju- 
kan Protes ? 

Mengenai Demonstras 
Di Pengadilan Neger 

Djakarta 
ACTING Sekdjen. Kemlu Dr. 

Subandrio atas pertanjaan2 pers 
apakah benar Pemerintah Belan 
da telah mengadjukan nota pro 
tes kepada Pemerintah Indonesia 
mengenai Gemonstrasi2 pemuda 
di Pengadilan Negeri Djakart: 
hari Senin jbl. mendjawao, bah 
wa memang perwakilan Belanda 
di Djakarta hari Selasa jl... me- 
ngirimkan Mr. Jongker guns 
membitjarakan soal tsb. 

Wakil Perwakilan Belanda Hu 
nepuret  Subandrio tidak me- 
njampaikan nota protes dalam 
ut suatu rrotes resmi. tapi ha 
nja membitjarakan setjara lisan 
karena, kata Subandrio, . severt. 
diketahui dalam menghadapi Ie 
djadian itu Pemerintah sudah 
berusaha untuk mentiegaha. 

Lain halnja kalua alat2 negara 
kita sama sekali tidak | berbuat 
»pa2 terhadap kedjadian itu. 
Akan tetapi hari Rebo siano ke 
maren diketahui, bahwa Perwa 
kilan Belanda di Djakarta ber 
kundjung ke Kementerian Luar 
Negeri dan bertemu dengan Su 
bandrio. Apakah kedatangan Ha- 
gentar itu ada hubungann:a “igr 
berita2 jg kita terima dari Am 
sterdam ig meniatakan bahwa 
menurut Kementerian Luar Ne- 
geri Nederland, Hagenaar telah 

madjukan protes resmi 'erhadap 
demonstrasi2 di Pengadilan Ne 
geri Djakarta itu, tidak diketa 
hui dengan jelas. Keterangar 
Subandrio mengenai kundjungar 
Jongker kepada Subandrio sepe: 

'fr diatas itu diberikan pagi har' 
nja sebelum Hagenear — herkur 

atau 

  

  
mana orang berfikir rangkap 
(double think) dan berunding 

Irangkap (double talk), adalah 
sudah tentu mungkin — membuat 

| pemisahan antara persiapan2 mi 
|Titer dan pemakaian kekerasan 
sendjata”. 

“Inggris dan Perantjis  meng- 
adakan persiapan2 militer. Mesir 
memakai kekerasan, Inggris, Pe: 
rantjis dan Amerika Serikat tidak 
memakai kekerasan, Ini bukannja 
suatu alasan sah, politis atau 
ideologis, Ini hanja satu hal jang 
biasa”. Demikian antara lain kata 

dalam pada itu mengatakan ke- 
pada sk. ,,Rangoon Daily” bhw 
nasionalisasi atas kongsi terusan 
Suez oleh Mesir adalah sesuai 
dengan hak2 kedaulatannja. 

Pemerintah Birma berpenghara 
pan mudah2an Mesir akan dapat 
melandjutkan kewfdjiban peker- 
diaannja itu dengan semangat ig 
mendjiwai statemen presiden Nas 
ser baru2 ini, kata djurubitjara 
itu menambahkan. . 

Dikabarkan oleh Hsin Hua 
bahwa statemen djurubitjara pe 
merintah Birma itu dimuat dalam 
»Rangoon Daily” jg terbit hari 
Senen. 

Surat2 kabar berbahasa 
Urdu di Pakistan kutuk 
pembentukan  perhimpu- 
nan pemakai terusan Suez 

Djuga surat kabar berbahasa 
Urdu ,Imrose” dalam tadjuk ren 
tjananja hari Senen mengatakan 
bahwa tudjuan daripada negara2 
Besar Barat untuk membentuk 
suatu perhimpunan pemakai2 te 
rusan Suez adalah suatu usaha 
mentjari ,,sematjam apa jang di 
sebutkan pembenaran menurut 

Kemudian kata surat kabar tadi 
memperingatkan, bahwa negara? 
iang telah menerima baik unda- 
ngan untuk ikut serta hadlir dlm 
xonperensi jang diadakan oleh 
negara2 Besar Barat itu berkewa 
diiban barus menentang rentjana 
pembentukan perhimpunan tadi. 

Dikabarkan lebih landjut, se- 
tuah surat kabar berbahasa Urdu 
lainnja di Lahore, ,,Nawa-i- 
Wagt”, dalam tadjuk rentjana- 
aja mengatakan bahwa perhimpu 
nan  pemakai2 terusan Suez itu 
tidak lain daripada suatu usaha 
untuk ' menghidupkan kembali 
Kongsi Terusan Suez jang lama, 
iang dinasionalisasikan itu, di 
Mesir. Ia peringatkan kemudian, 
supaja ,.Pakistan hendaknja dja 
ngan menjokong, baik setjara 
langsung maupun tidak langsung 
setiap tindakan, jang mungkin 
malam menambah penghasutan 
dan keburukan situasi sekarang 
ini”. 

Saran ,,/Hindustan Times” 
Surat kabar  pro-pemerintah 

India ,.Hindustan Times” hari 
Selasa menjarankan supaja penje 
lenggaraan daripada Terusan 
Suez itu dapat dipertjajakan ke 

memberikan perwakilan jg: sama 
kepada Mesir dan kepada ne- 
gara2 pemakai lainnja dengan di 

pimpin oleh ,seorang ketua jang 
netral” jang diangkat oleh Ma- 
dlielis P.B.B. dengan persetudjuan 
2/3 suara terbanjak, demikian di 
kutip oleh Reuter. 

,Pengangkatan. sebuah badan 
resmi seperti tsb. itu sudah tentu 
akan tergantung pada Mesir, te- 
tapi 

adanja pelajaran diperairan 
rusan Suez bagi semua pekerdja 

nurut koresponden politik   djuru ulas tadi, (Antara-UP), 

  

      etenscheppan" 

kabar itu, 

hukum untuk menduduki Mesir”. 

pada suatu badan/organisasi jg. 

negara2 pemakai terusan 
Suez akan merasa terdjamin akan 

te- 

an-pekerdjaan jg. effisien dalam 
penjelengoaraan daripada terusan 
itu dan adanja ,fair play” dalam 
penarikan beaja”, demikian me- 

Surat 

irika Serikat jang mungkin bisa 
para anggota dari 

»perhimpunan pemakai2 terusan 

'Suez, bila oleh para anggota 
: pelajaran dipin- 'tersebut route 

| dahkan melalui Tandjung Harap 
an baik untuk djangka waktu jg 
pandjang, maupun pendek. 

1 “Pada sidang pembukaan dari 
ikonperensi jang diadakan di 
|“lancaster House” pada hari Ra 
bu kemarin didengar laporan 
dari Panitia Lima Negara jang 
membitjarakan pengawasan  in- 
ternasional atas terusan Suez 
dengan presiden Nasser di Kai 
ro baru2 ini. 

Dermark tak setudju un- 

dangan Mesir. 
Sementara itu perdana mente- 

ri merangkap menteri luar nege 

ri Denmark, H. C. Hansen se- 
saat setelah tiba dilapangan ter 
bang London pada hari Selasa 
katakan: ,/Tidak akan mungkin 
bahwa Denmark akan ikut ser 
ta dalam konperensi jang akan 
diadakan oleh Mesir untuk mem 
perbaharui konvensi  Istambu! 
tahun 1888”. Hansen mengata- 
kan ini waktu mendjawab perta 
njaan para wartawan tentang 
hal tersebut. 

| Dia tambahkan: »Masaalah 
seluruhnja harus diadjukan ke- 
pada PBB”. Menurut pendapat 
pemerintah Denmark — masaalah 
terusan Suez itu harus didjelas- 
kan setelah konperensi pemben 
tukan ,,perhimpunan — pemakai? 
terusan Suez” di London itu. 

Dia, katakan: “Saja berharap, 
agar konperensi ini dapat mem 
berikan keterangan2 jang djelas 
tentang apa sebenarnja ,,perhim 
punan pemakai2 terusanu Suez” 
ia 

Apa jang dikata Luns 
waktu tiba di London? 

Menteri luar negeri Belanda, 
Jozef Luns, setelah tiba di Lon 
don dari negeri Belanda menga 
takan kepada para wartawan 
bahwa negerinja hingga kini be 
lum mengambil keputusan untul 
menjuruh kapal2 Belanda berla 
jar melalui 'Tandjung Harapan 
'dan tidak lagi melalui terusan 
Suez. 
"Akan tetapi dia katakan, bah 
wa kapal2 Belanda tertentu tih 
mengubah routenja melalui Tan 
djung Harapan. Keputusan setja 
ra umum akan diambil bersama 
sama dengan  negara2' maritim 

jang penting2. 
Luns mengusulkan, agar ren- 

'jana pembentukan ,,perhimpun 
an pemakai2 terusan Suez” dibi- 

Iijarakan lebih djauh -dalam kor 

    -perensi, agar dapat menentukan 

'kerdjakan. Demikian Luns. 

DALAM usaha utk memenuhi 
kebutuhan akan tenaga guru bagi 
Sekolah2 Menengah Atas (SMA) 
diluar Djawa, sedjak bulan Agus 
tus jl. Dewan Mahasiswa Uni- 
versitas Indonesia (Djakarta) te 
lah memobilisasikan tenaga2 ma 
basiswa jang bersedia mengadjar 
didaerah2 luar Djawa dengan 
meninggalkan studinja selama 2 
tahun. Sebagai djasa-balas, para 
mahasiswa jang bersedia menjum 
bangkan tenaganja ini kelak 
akan mendapat tugas-beladjar se 
lama 2 tahun pula, 

Dalam hubungan ini kini telah 
ada 25 orang mahasiswa Univer 
sitas Indonesia dari pelbagai fa- 

    

— PRESIDEN DIMESDJID MOSKOW — # 
Ketika berada di Rusia baru2 ini, Presiden Sukarno telah me- 
ngundjungi djuga salah sebuah mesdjid jang terdapat dikota Mos- 
kow. Tampak disini Presiden kita diantara orang2 Mualim Rusia, 

    

  

  

Projek? Listrik Jang Ada 
Akan Diperluas 

Pembangunan Tenaga Listrik Dalom 
Rangka Plan 5 Tahun 

MENGENAI RENTJANA 

   
   

S5 Tahun pembangunan tenaga 
listrik diketahui, bahwa dalam tahun 1954 konsumpsi per kapita 3 
di Indonesia hania 10,1 kwh, 
dari di India, tidak ada sepertiganja dari di Pilinina dan kira2 
hanja sepertudjuhnja dari di Djepang, tetapi 10,1 kwh itu adalah 
sudah hampir dua kali daripada konsumpsi per kapita sebelum 
perang dalam tahun 1949. 
Antara tahun 1950 dan 1954 

produksi tenaga listrik di Indc 
nesia sudah bertambah dengar 
rata2 16Yo setahunnja, tetapi di 
bandingkan dengan  dinegeri-ne 
geri lainnja di Asia. masih s: 
ngat sedikit, dan dibandingkar 
dengan kebutuhan sebenarnja, s: 
ngat kurang, terutam, diika &' 
maksudkan untuk memperluas in 
dustrialisasi. 

Sebab itu maka pembangunan 
iCnaga listrik itu dipandang seb: 
gai salah satu projek jg paling 
ventino dalam Rentjana 5 Tahur 
ig pertama, dengan binja kira? 
152 miljard rupiah atau hampii 
1524 dari seluruh belandi: 
Rentjana 5 Tahun jg 11.4 mil- 
iard itu. atau hampir sepertiga 
dari rentiana belandia jg maksud 
nja disediakan untuk tenaga Iis 
trik, irigasi. industri dan pertar 
bangan ig berdjumlah 504» dari 
seluruh belandia. 
Proiek2 tenaga listrik jang ' di 

1gp”p terpenting ialah projek 
Diatiluhur di Diawa Barat dan 
projek Asahan di Sumatera Uta: 

Dratiluhur dimaksudkan  da- 
vat menghesilkan 528 djuta kwh 
tan selesai dalam Rentiana 5 Tr 
hun jang kedua, dan Asahan di 
maksudkan dapat menghasilkan 
$85 diuta kwh dan djuga selesai 

setjara tepat apa jang' akan didalam Renfjana S Tahun kedua. 
Selain menghasilkan tenaga Jis 

»Mobilisasi" Mahasiswa Unt 
Menambah Tenaga 2 

kultas di Bogor, Bandung - dan 
Djakarta jang mendaftarkan diri 
untuk memenuhi tugas tersebut. 
Sedjumlah 19 orang diantara me 
reka itu sudah dipastikan akan 
dikerahkan diluar Djawa, segera 
setelah penetapan dari pihak Ke 
menterian PPK diterima, sedang 
kan jang 6 orang lainnja masih 

dalam pertimbangan mengingat 
sjarat2 jang harus dipenuhi. 

Disamping itu Dewan Mahasis 
wa Gadjah Mada Jogja telah me 
ngirimkan pula sebanjak 50 orang 
mahasiswa dan Dewan Mahasis 
wa Erlangga sebanjak 8 orang 
untuk maksud jang sama. 

Usaha mengerahkan 

  

   
    

    

     

   

    
   
    
   

    
    

        

    
    
   
    

    

jang berarti tidak ada  separoh 

trik, projek Djatiluhur itu “djuga 
dimaksudkan: untuk dapat meng: 
airi sawah seluas Ik. 80.000 ha 
(dengan bendungan Tjitarum), se 
dang dalam komplex Asahan di 
maksudkan akan diadakan ber 
bagai matjam industri, antaranja 
pabrik aluminium, pabrik pupuk 
superfosfat, pabrik semen, pulp: 
kertas dsb.nja. 
Disamping itu dalam Rentjana 

5 Tahun pembangunan tenaga 
listrik ini terdapat djuga rentja 
na2 untuk membangun atau 
memperluas jg sudah ada lainnja 
di Djawa, Sumatera. Kalimantan, 
Pa Maluku-Nusa Tenggara 

Tentang bagaimana pembiaja- 
annja mengingat besarnja proiek2 
itu. didapat keterangan, bahwa 
pada dasarnja pembiajaannja ada 
lah hanja merupakan perluasan 
investasi modal jg tiap tahun su 
dah dilakukan. Investasi modal 
pemerintah dalam berbagai lapa 
ngan. jg diliputi oleh Rentjana 5 
Tahun itu diuga, dalem tahun 
1954 adalah lebih dari 2 miljard, 
sehingga sesungguhnja tidak ba. 
njak kurangnja daripada inves- 
tasi tiap tahunnja menurut Ren 
tjana 5 Tahun itu. Apa ig dimak   

0 
tenagajang akan datang. (Antara), 

sudkan sekarang deng», Rentia na 5 Tahun itil dalah lebih baik 
nja organisasi dan planning. 

(antara). 

uk 
Pengadjar 1 
mahasiswa keluar Djawa ini « 
lakukan dalam rangka kerdjas 
sama antara ketiga Dewan Maha 
siswa Universitas Negeri  terse 
but, pan aa 

Sementara itu dari pihak Ine 
speksi SMA Kementerian 
inasih terus mengalir permintaan 

akan tenaga mahasiswa utk 4 
ngadjar dan pada saat ini djw 
lah jang diminta kira2 ' adal. 
sebesar 150 orang. Menginga 
masih besarnja kebutuhan 
maka Dewan Mahasiswa Uniyer 
sitas Indonesia telah memperpar 
djang waktu pendaftarannja hing 
ga pertengahan bulan Oktober 
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DIA 

tember 1956 

Guna .membitjarak: 
Sekian dan harap 

TIDAK PAKA 

| GAWAr NEGERI DJAWATAN SIPIL : 

| Mesia 

“FULPERLAND DIESEL ENGINE 

    
TR ENS 
Dil. TIHANG BENDERA 90 — TELP. K. 1582 

BANDUNG: : , 

| SEMARANG: 

  

Ng 

  

— 

    
2    

    semua 
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'AKAI UANG MUKA. HANJA UNTUK PE- 
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5. 

” & Radio 
Berhubunganlah pada : 1 s 

Toko ,,/MUTIARA"” 
Dji. OV. SLAMET RIJADI 35 

(Muka Pendjara) 

soL Oo. 

1 'Tandjung Harapan. 

      

  

Naela 

    

| 

Dil. ASIA AFRIKA 126 — TELP. 4626 

Djl. RADEN PATAH 50 — TELP. 674 

  

  
    

     

      

     

     
     

    
     

   

      

     

     

   

    

    
    
      
      

   

  

    
    
   

       

     

       
     

      
   
   
   
      

     
     

    

      

   

tanda : 

: Para 

z 

t2lah 

kaligus. 

  

    

Haa pan intan mama 

| Silahkan menikmati : 

»LONTONG 

—..... TELAH TERBIT No. 
Isinja serba menarik : aa 

Fighting Lee djuara tin 
Hasii2 Kedjuaraan Bulut 
Massage dan Olahraga (c 
Sepakbola di Olympiade : 
Sam Bartram, 
Hasil2 dari Spartakiade di 

sVaria dunia puteri, 

Tjerita: Anak jang tak 
Kedjuaraan PASI 1956 Sa 
Tjatatan Bung Gelandang tentang : Totalisator ! 
Berita2 dalam dan luar negeri dan lain2 tjatatan lagi. 
Gambar2 atletik eksklusip dari NITA. 

UNTUK: 
I. Rumah Sakit Djiwa ”Mangundjajan” Surakarta. 

II. Koloni Orang Sakit 
f Kebonarum - Klaten. : 5 ' . Surat2 penawaran buat sub J dan II harus dipisahkan dan 
Gikirim dalam sampul jang tertutup 
impin Rumah Sakit .?Man 

pada tanggal 26 September 1956 djam 11.00 pagi dengan diberi 

jiwa "Wedi” di Danguran, Ketjamatan 

dan di-lak kepada Pe- 
Djiwa ”Mangundjajan” selambat-lambatnja 

|. #SURAT PENAWARAN” 
dapat minta keterangan dan blanco surat pe- peminat 

| mawaran tiap2 hari Kerdja dari djam 9.00— 11.00 di Kantor Rumah Sakit Djiwa ”Mangundjaja jani jig : $ £ 

. Pemimpin Rumah Sakit Djiwa 
2 Pan 6 : k Pen id jajan” 

| R. M. SOEDJARWADI. 
1 

  

ME 
“ai 

PARA PENGUNDJUNG PEKAN RAYA 
200 TAHUN KOTA JOGJAKARTA 

ISTIMEWA? ssesifiok Jogi XS DAWET” «spesifik Jogja 
DI RUMAH MAKAN 

| (Sebelah timuf Pekan Raja) Bae Aa Bon, 

  

  

  

       

  

   
   
        

     

— 15 September 1936 

ju kelas welter se-Indonesia. 
ngkis se-Indonesia -1956. 

1: Ong Sik Lok). 
iapa favoriet ? ? 

pemain Chariton Atletics di Inggris. 
Moskow. 

bermuka (oleh : Robert Little) 

djadi langganan! Hanja Rp. 7,50 sebulan. 
lah wissel untuk sebulan, untuk 2 bulan atau untuk 3 bulan 

BADAN PENERBIT NASIONAL 
Tromolpos 77, Djakarta 

5... (Matraman-Raya 50) 
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Pe BAN 'Kabar Kota' Usaha POMG ' 
'WILLEM RUYS” KANDAS 
DIPANTAI BARAT AFRIKA, 

      

Harian Mesir 

      

   

EN erusan Suez tetapi 

BERAS T 

Sementara pegawai dari 
Irigasi — diluar kota Semg. ' 
njampaikan penjesalannja k 

beli dari koperasi 
baru 

AO. 

  

sega aking). Tjampuran itu 

dilihat sepintas lalu 
seperti beras merah 
melaporkan kepada 

idari koperasinja itu jang : 
rut keterangan-tersebut mungkin berasal dari JUBM, terdapat 
.tiampuran kira2 5 kg nasi kering. 

LEKRA MENGHENDAKI ADA. | n 
NJA SISTIM PENDIDIKAN KE 

. BUDAJAAN DAN KESENIAN | 
DI SEKOLAH2. 

ini dilangsungkan di Pati, 6 
KRA (Lembaga Kebudajaan Rak 

rintah, agar supaja disekolah2 
diadakan sistim pendidikan jang 
luas, sehingga pendidikan kese- 
nian dan pandangan hidup . men 
Gapat tempat jang semestinja di 
samping ilmu2 pengetahuan dan 
ketjakapan. Tentang pendidikan 
agama LEKRA menghendaki 
agar supaja diberikan dan diteri 
ima dalam suasana jg tidak ada 
(paksaan sehingga dapat berpe- 
ngaruh baik dalam pembentukan 
kejakinan hidup. Selandjutnja di 
sarankan adanja Balai2 atau ge 
dung2 Kesenian dan konservato- 

iri Kesenian didaerah, memperlu- 
as djawatan Kebudajaan sampai 
ke Kabupaten dan Ketjamatan, 
dan untuk melantjarkan usaha2 

  
itu agar supaja Pemerintah me- 
nambah dan memperbesar angga 
ran belandja bagian pendidikan 
dan kebudajaan. 8 
Konperensi tersebut dihadiri 

oleh para utusan2 budajawan an 
tara mana terdiri 
ahli musik, .tari, seni suara, sas 
tera, dalang dan nijogo, jang me 
wakili 2.500 anggautanja. 

ONGKOS2 PENGANGKUTAN BA 
BANG?2 KE EROPAH Di- 
PUNGUT TOESLAG 157o 

Konperensi Muatan Kapal Laut 
Djakarta (Djakarta Vrachten Con | 
ferentie) memberitahukan kepada 
langganannja,- bahwa barang? jg 
diangkut dengan kapal? maskapai 
pelajaran jang tergabung pada 
konperensi tersebut pada atau 
sesudah tanggal 22 September da 
ri suatu pelabuhan. Indonesia ke 
Eropah dikenakan toeslag netto 
sebanjak 1596 dari tarip basis 
jang berlaku sekarang. 

Lain? perlajaran maskapai? jg 
tergabung pada kopnerensi terse 
but terpaksa mendjalankan tinda 
kannja itu, berhubung dengan 
perkembangan keadaan sekitar te 
rusan Suez, demikian diperoleh 
kabar dari Djakarta Vrachten 
Conferentie. : 
Pembajarans tambahan tersebut 

dapat dihapuskan pada waktunja 
apabila keadaan sudah memung- 
kiukan itu dan tergantung pada 
Ongkos? ekstra jang harus dikelu 
arkan oleh Jlin2 perlajaran mas- 
kapai2 jang bersangkutan seke- 
dar untuk dapat melantjarkan 
eksploitasinja. 

GARA? MENTJARI ORANG, SE- 
ORANG PENTJURI TER- 

TANGKAP. 
Pada tgi. 13 Sepi.- dirumah Mla 

tihardjo no. 29 telah ketjurian se 
buah sepeda merk Raleigh jang 
pada waktu pagi hari diletakkan 
didepan rumah dengan tidak ter 
kuntji. - Ketika penghuni rumah 
tersebut didalam rumah itu men 
Gengar suara2 jang  mentjuriga- 

ikan, ia lalu keluar dan mengeta 
ihui pula, bahwa sebuah sepeda 
nja digasak oleh pendjahat -jang 
tjoba menghilang dari pemanda 
gun mata. Pengedjaran jang “di 
lakukan dengan tiada “berhasil 
itu, menjebabkan pemilik sepeda 

but kepada fihak Seksi I. 
Hari Selasa jbl. di Mlaten 

Trenggulun 65 datanglah seorang 
jang menanjakan orang bernama 
Hartono. Ketika pada orang itu 
ditundjukkan orang jang berna 
ma Hartono tadi, ternjata ia ti- 
dak diakui, hingga menimbulkan 
rasa tjuriga. Desakan2 jang dibe 
rikan oleh penghuni rumah Mia 
ten Trenggulun 65 kepada orang 
jang datang itu  achirnja orang 
ini dapat menundjukkan soal pe 
tjurian sepeda Raleigh jang ter- 
djadi pada tgl. 13 Boni. di. Mia 
tihardjo dan pengusutan sei 
djutnja achirnja dapat dibekuk 
batang lehernja pendjahat terse- 
but dirumahnja Widosari jang 
kemudian diserahkan kepada fi- 
hak jang berwadjib. 

KERETA API CHUSUS 
UNTUK BURUH. 

Pada tgl. 29 Sept. depan Dja 
watan Kreta Api Eksplotasi Te- 
ngah akan mendjalankan ' kereta 
api luar biasa antara Semarang 
—Jogjakarta p.p. chusus untuk 
keperluan buruh/pegawai jang 
akan menonton "Pekan Raya 260 
tahun Jogja”. 

K.a. tersebut berangkat” dari 
Semarang Tawang djam 13.28 dan 
tiba di Jogja Tugu djam 16.35. 
Kembali berangkat Jogja Tugu 
djam 01.00 tiba Semarang Tawang 
djam 04.12. Pulang-pergi dengan 
berhenti di Kedungdjati, Gundih 
dan Solo dimana mereka jg ada 
ditempat? tersebut dapat ikut 
mempergunakannja. 
Harga kartjis Rp. 21,50 pp. se 

dang untuk memudahkan mereka 
jang terdiri dari rombongan akan 
disediakan ,,kartjis masuk Pekan 
Raya” Rp. 2,— untuk tiap orang 
nja. 

Patut ditambahkan selama ',,200 
tahunan Jogja” ini DKA tidak 
mengadakan kereta api ekstra an 
tara satu tempat dengan tempat 
jang lain ketjuali menambah be 
berapa gerbong pada rangkaian 
kereta api jang menudju ke 
Jogja. (Antara). 

DUKUN TJILIK DITJOBA 
DILAIN TEMPAT. 

Menjambung berita kita menge 
nai adanja dukun tjilik jang bisv 
jang sedjak beberapa hari ini me 
narik perhatian umum, lebik 
landjut dapat dikabarkan, bahwa 
Selasa sore jbl. 
tjilik itu diambil dari rumah 

oleh angauta kepolisian. Ia di- 
naikkan di zijspan sepedamotor 
dan Gibawa pergi. Tetapi pada 
ualam harinja dukun tjilik itu 
ternjata telah ' dikembalikan lagi 
kerumahnja tersebut. Menurut 
keterangan jang kita dapat, du- 
kun tjilik selama diadjak pergi 
tadi antaranja diadjak ke Lam- 
per Kradjan, Djatingaleh dll. 
untuk ditjoba ketjakapannja, Ka 
barnja ia tidak bisa mempraktek 
kan ketjakapannja karena kata 
nja pikirannja kurang tenang. 

KAPAL-HADJI "SAWEGA 11” 
DITUNGGU  KEDATANGANNJA 

Hari ini ditunggu kedatangan- 
nja dipelabuhan Smg Kapal-Hadji 
.Sawega II” jang akan menurun 
kan 2652 orang Djemaah Hadji 
Djawa Tengah dan berasal dari 
Kabupaten2 dan Kota2: Sema- 
rang 2 orang: Tegal 71 orang: 
Pemalang 47 orang: Brebes 40 
orang: Purwodadi Gr. 3 orang: 
Magelang 5 orang: Temanggung 
4 orang: Kebumen 2 orang: Pur 
bolinggo 1 orang: Tjilatjap 57   orang, Sragen 1 orang: Klaten 2 
orang, Bantul 6 orang, 

Al Akhbar me- 

     
      

kita, bahwa beras jang mereka 
kantornja baru di 

imi telah terdapat tjampur- f 
an dengan ,,nasi kering” — Kei 

-Gibi | 
kin demikian rupa hingga bila ' 

  

| menjata 
pada tanggal 20 Sep- |kan, bahwa tiap kwintal beras 

edung Sekolah (College Lo- 

. 12. - »Ikanak2 mereka 
f Dalam konperensinja jg “baru2 

LE- 

jat) tjabang Pati telah mengam- | 
bil suatu resolusi jang berisi sa 
ran2 dan andjuran kepada Peme- 

para pelukis, | 

itu melaporkan kedjadian terse-- 

nudiu ke kantor Polisi L.L. Di- 

diketahui dukun | 

tempat tinggalnja di Djl. Merak | 

   
    
   

    

    

   

    

          

   

    

     
     

      

  

   

SMP-I Smg. 
pgenai Soal2 Pen- 

DENGAN dihadliri oleh ange. 
Pa Lap ya sa 

ung $ 

     

  

   

    

   

  

     

   
   

      

      

    

            

rang Lae Kan 
ngan | mengadakan) 
le kepada pergaulan hidup 

| Babat men 
tjegah pembatjaan buku2 tjabul. 
“pengaruh film ig dapat merusak 
mi 1 mereka. Dalam hubungan 

  

  
ini angg. 2 Dana 
memperingatkan pula tentang St S 1 : 
Aa gan SitP/SMA di djawab pertanjaan2 di Bandung 
'Djawa Barat jg berpenjakit kela 
min. : 
“Menurut keterangan, POMG 
— SMP/I telah didirikan tgl. 17 
April 1955. Susunan Pengurus 
baru th. 1956/1957 sbb: Ketua 
dan wk. ketua: Abubakar Iman, 
Achmad Bastari, penulis I, Il: 
Sharif. Hakim, M. Roos, benda- 
hara I, Il: Sinaga, nj. dr. Purn: 
mo: pembantu2 Patih Iskandar. 
Supomo, M. Ramlan, dr. Sardjo 
no, nj. Subardono. ” Dalam usa 
ha2nja selama POMG berdir: 
adalah mengadakan tjeramah? 

kan ,,pertemuan kaum muda di 
tanggal 14 Sentember jl. 
saja tidak hadlir. 

Mengenai soal ini Subagio me 
nolak memberikan keterangan2 
jang lebih landjut seperti misal- 

lakang sampai diadakan perte- 
muan muda itu, jang seperti dike 
tahui kini ternjata telah menga 
lami kegagalan dengan tidak 
menghasilkan apapun djuga. : 
Dalam pada itu mr. Subagic mengenai perbaikan achlak, dar | keksodipuro jang pernah aktif mawisata, penindjauan kepataj memimpin Pemuda Demokrat perusahaan, — karang-mengarang | Indonesia” menjatakan  kalaw dengan hadiah dll. 

Tiap Polisi 
Jg Salah Ha- 
rus Dituntut 
Kata Kepala Polisi 
Lalu Lintas Semg. 
MINGGU siang jbl. di Pasar 

Djohar sebelah Barat terdjadi 
geger antara seorang pengendara 
veyak dengan seorang Polisi 
Lalu Lintas S. jang djustru me. 
ronda ditempat tsb. jang meng- 
akibatkan beberapa puluh pe- 
ngendara betjak datang dikantor 
Polisi Lalu Lintas di Bodiong 
untuk menjelesaikan peristiwa 
Hu. Menurut keterangan kedja- 
dian tsb. dikatakan demikian: 

ad. idee untuk mengadakan Kor 
gres Pemuda Seluruh - Indon 
sia, ia setudju asal djangan kor 
gres tsb. dipakai sebagai tempat 
untuk mendemonstrasikan - per- 
lentangan antara golongan pemu 
da jang satu dengan jang lain. 

Terus terang sadjay kat, Suha 
gia, ,,Pemuda Demokrat Indone 
sia” Pemuda  Rakijat” dsbnja 
masing2 sudah mempunjai idec 
loginja sendiri2, tapi tjarilah per 
samaan antara golongan2 pemu 
da tsb. dan bikinlah dalam kon 
gres jang ditjita?ka, itu sebuah 
program bersama jang disesuai- 
kan dengan plan (pembangunan! 
5 tahun. : 

Lebih djauh Mr. Subagio mem 
peringatkan . akan pengalaman 
nja ketika diadakan konperens' 
Antar Pemuda Indonesia di Sura 
ba'a sesudah Republik Indonesia 
Tocia dipulihkan. 

Konnperensi tsb. direlenggara- 
kan oleh sekretariat pemuda. di 
Mn» Snbagio duduk sebagai ke     Ketika beberapa pengendara ' tania dan . men 2 $ betjak berhenti ditempat sebelah J2, karen» dirdik Pa ng 

Barat P. Djohar jang melanggar untuk mendemonstrasikan per-: 
eraturan Lalu Lintas, datanglah tentanoan satu « 2 
Klan Polisi Lalu Lintas untuk persamaan Ba Ta . SERI 
memberi peringatan kepada pe- an antar. lain Mr. Subasio. ngendara2 betjak jg melanggar TN 
peraturan tsb. Diantara mereka 
jang merasa dirinia bersalah s - 
belum Polisi itu datang sudah 
meninggalkan tempat tsb. Tetapi 
apfaranja ada la jang belum 
mau pergi dan kepada mercka 
itu lalu ditanjai rijbewijs. 

Tapi beberapa antara mereka 
fioba melarikan diri, hingga oleh 
Polisi itu lalu ditjoba dipegang- 
nja. Tapi pengendara betjak itu 
menangkis tangan Polisi jang me. 
njebabkan pipi sebelah kanan ter 
kena tangan Polisi dan orang tsb. 
ketika hendak dibawa ke kantor 
Polisi djuga tidak mau. Semen: 
tara itu, datanglah pengendara2 
betjak lainnja jang tidak mengeta 
hui persoala sebenarnja dan 

ada pula jang mengeluarkan ka- 
ta2 ,,kalau dipukul Polisi dja- 

Membantu 

Melayu 
Dr. SLAMET MULJONO, 

anggauta ' rombongan Indonesia 
jang menghadiiri Kongres Bahasa 
Melaju ke-llI di Singapura, me- 
nerangkan pada hari Senen bhw 
Indonesia ingin sekali membantu 
usaha memadjukan bahasa Me- 
laju dengan tiara apapun djuga. 
Akan tetapi ia menasehatkan su 
paja Malaya djangan meniru be 
Gitu sadja semua tiara jang di 
pergunakan di Indonesia, Dikata 

ngan mau dibawa kekantor Po- Kn 3 ang an -— 
lisi”?. itu hendaknja djangan dibuat “Yapi kalangan pengendara be- 
tiak Jainnja jang mengetahui per- 
soalan tsb. dari semula telah mem Isebuah resolusi jang mengandiur 
benarkan tindakan Polisi tsb: niat . ndak 5 kan kepada pemerintah Perseku- Karena banjaknja suara2 jang lruan Tanah Melayu, supaja me tak membenarkan tindakan Po- nerima bahasa Melaju sebagai ba fisi itu, achirnja beberapa puluh hasa pengantar - disekolah me- 
pengendara betjak lalu ikut me nengah pertanian Serdang dan se 

kolah2 pertanian lainnja. Demi 
kian berita” Reuter di Singapura. 
(Antara). 

tagi disini”, 
Kongres tsb. telah menerima 

tempat ini oleh fihak Polisi pen- 
dijaga dinas djalan lalu diberi pe 
(nerangan2 | jang al. dikatakan, BAR 
bahwa perkara tsb. mestinja di 

urus Oleh Seksi III. Djustru pada 
saat kantor Polisi L.L.  dikeru- TJIREBON 

- 4 .. aa ara muni oleh pengendara2 betjak.'' SUARA MINEUR DARI 
Seserapa angg. CPM jang . djus & KUNINGAN. 
'ru meronda lewat ditempat tsb. enurut kabar dari Kuningan, alu mampir, Tindakan demiki Penderitaan penduduk desa?” Ti. La en ana par niru, Tjidemit, Tjipedes dan Tji- n-tadi ada tepat benar, karena tapen, semuanja termasuk ketja 
Ijustru saat itu fihak Polisi tidak watan Tjiniru (kabupaten Kuni- 
mempunjai kendaraan utk. dapat 
mengangkut 2 orang itu jang ber 
jektjok ke Seksi III. Tetapi ke- 

  
si dengan usaha2 darurat jang di 
djalankan oleh pihak jang ber- 
wadjib DAA dan gotong-ro- 1 jong rakjatnja sendiri. Dalam be nudian oleh CPM mereka alu rita itu diterangkan, “bakka da likirim ke Seksi III, agar perka Baba ini x desa2 a itu diusut lebih landjut. De tersebut gerombolan, telah mem- Te Serkan 5 bakar habis 750. buah mikian kedjadian itu. Dalam hu Ne jadi. 1 djuga harta benda rakjatnja ka- sungan kedjadian itu Kepala Po- lau tidak djadi abu, terus dilari 

isi Lalu Lintas Karim berpenda Pa TT gerombolan itu. 
$ Ditegaskan, bahwa akibatnj 'at, kalau sungguh2  kenjataan, 2 Ka us ban 

sahwa fihak Polisi jang bersa. 
lah, bahwa penduduk desa? ter 
Tn sudah tidak bisa hidup : V x : ' sebagai manusia berkeluarga lagi ah, ia setudju untuk dituntut! dan perekonomiannjapun  kutjars 

Berita  terachir menjatakan, katjir. Tentang pembangunan se 'ahwa hari Senin jbl. peristiwa . an an 1 1 : 1 alam satu desa sadja usaha pemi tu. telah dapat didamaikan Def hanguian jang daruratpun sudah 
ama oleh fihak SBKI, Public mencian ongkos: Rp. 1.360.000,—, Relations Police dan Kepala Po:| Usaha gotong-rojong jang selalu ist Seksi TiL -|di-andjur?kan itu dikatakan ter: K 4 njata tak dapat diselenggarakan 

sebagaimana mestinja karena ma 
nusiapun harus makan dan tidak 
selalu bisa dipekerdjakan setjara 
gratis. (Antara). 

  

KETUA D.P,D. DAN D.P.R.D. 
PERALIHAN KAB. SEMG, 
Sidang pleno DPRD Peralihan 

Kabupaten Semarang jang perta- 
ma kalinja pada tgl. 17 Sept. di 
Salatiga telah berhasil '— memilih 
Ketua dan Wakil Ketua serta 
anggauta2 DPD. Dalam pemili- 
han ketua itu karena hanja ada 
seorang tjalon jakni Sujud (PKI) 
maka dengan aklamasi ia terpilih 
djadi ketua. Kemudian dilangsung 
kan pemilihan anggota2 DPD 
Kab. Semg. jang terdiri dari 5 
orang dan mereka jang terpilih 
itu jakni: Muslimin, Suwondo, 
Sumadi (masing2 dari PKI), R, 
H. Moh. Cholil dan H.M. Sidig 
kedua2-nja dari N.U. Sesudah di 
lakukan penjumpahan . terhadap 
kelima anggauta DPD tsb. - lalu 
diadakan pilihan  Wakil-Ketua 
dan djabatan ini. diserahkan ke 
pada PNI jang menundjuk Indro 

DJUM'AT SORE jang lalu di 
djalan Horas Sambas di Sibolga 
telah terdjadi pertempuran  se- 
ngit jang menjebabkan 6 orang 
mendapat luka-luka parah dian- 
taranja seorang meninggal dunia. 
Perkelahian seru itu terdjadi me- 
ngenai soal tanah kosong seluas 
22 X 10 meter antara seorang 
bernama M. Junus dengan Huta- 
barat. Masing2 dalam  perkecla- 
hian itu disertai oleh pengikut2- 
nja sendiri. 

Asal pertikaian ialah mengenai 
tanah. Oleh pemerintah dilarang 
mendirikan bangunan2, diatasnja 
karena pemerintah  menjediakan     sebagai Wakil-Ketua, tanah itu buat djalan tjadangan, 

Idee Kongres Pemuda 
BaiksAsol| Djangan Djadi Demonstrasi Per- 
tentangan Pemuda - 

. Mr. SUBAGIO. REKSODIPURO anggauta pimpinan PNI se- 
belum berangkat kembali ke Djakarta Senen pagi dalam men- 

nj, apa jang mendjadi latar be-| 

Indon. Ingin 

Utk Madjukan Bahasa 

ngan), masih belum dapat diata'' 

DP | Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, dengan ditemani oleh Duta ' 
Besar Amerika Hugh S. Cumming, Jr., kelihatan ketika mengun- 

a | djungi pameran "model toko buku Amerika” pada Pavilion Ame- 
'Isika pada Pekan Raya untuk memperingati ulang. tahun ke-200 

| |dari kota Jogjakarta. Dipamerkan 
gabung dalamnja seluruh bentuk 
pameran buku ini memperlihatkan sebuah toko buku jar 

sebanjak 5.000 buku jang ter- | 
kesusasteraan Amerika, dan 

ang paling moderen dikota New York, dari mana buku-buku ini didatangkan. $ 

Kata Mr. Subagio 

antara lain menerangkan, bahwa 
ia djuga mendapat undangan untuk hadlir pada apa jang dinama- 

Puntjak” jang diadakan mulai ' 

Meskipun begitu, kata mr. Subagio, ' 

'Biok A-A Sos: 
kong Indon. 

Dalam Masalah Irian 
Barat 

| DARI Beirut dikawatkan, bah 
| wa dalam pengumuman djurubitja 

ra Dewan Menteri Libanon jang 
dikeluarkan baru? ini, dinjatakan 

sebagai berikut: Pemerintah Li- 
banon menganut pendirian, bah- 
wa Irian Barat termasuk wilajah 
Republik Indonesia: apabila oleh 
Indonesia masalah ini dimadjukan 
kesidang umum PBB, maka Liba- 
non bersama negara2 Asia-Afrika 
lainnja akan menjokong Indone- 
sia, 

Instruksi untuk ini oleh peme- 
rinth Libanon - telah dikirimkan 
kepada delegasi tetapnja di PBB. 
Demikian pengumuman itu jg 

dikeluarkan baru2 ini setelah di 
adakan pembitjaraan antara Per 
dana Menteri Abdyafi, Menteri 
dan Sekretaris Djenderal Luar 

| Negeri Libanon dgn Kuasa Usa 
ha Indonesia disana (Antara). 

RADIO 
SIARAN RADIO R. 1. 

SEMARANG, 21 Sept. 1956: 
Djam 06,25. Suara Ali Akbar. 

06,30 Pengadjian. 06.45 Lagu2 
Melaju. 07,20. Njanjian Howard 
Jones. 07,30 Orkes Melati. 13,15 
Santiswaran. 14,10 Orkes Chan- 
dgra Kirana. 17,00 Peladjaran Bek 
san. 18,15 Njanjian Duet. 18,30 
Sendja Djenaka. 19,30 Ruang 
Wanita..20,30 Dari Lautan Teduh. 
21,00 Podjok Studio. 21,15 Kron- 
t P am 22,15 Hidangan Li- 
ma Bahana. 22,45 Orkes Manto- 
yani. 23,00 Penutup. 

SURAKARTA, 21 Sept. T9b6: 
Djam 06:15 Pengadjian. 06,30 

Lagu2 Melaju. 07,20 Suara Rubiah 
dan Julia. 07,30 Langgam Kron 
tjong gembira. 07,45 Maria Zamo 
ra. 12,03 Indonesia populer. “13,40 
Riang gembira. 14,10, O.K. Tjem 
paka Muda. 17.00 Dunia anak2. 
17,40 Varia Djawa Tengah. 17,50 
Irama Indonesia. 18,15 Kridora- 
ra. 18,30 Hiburan Petang. 19,30 Sa 
Gjak dengan pembahasnja. 20,20 
Wajang Orang oleh Karawitan 
Studio. 22,15 Wajang Orang (lan 
Gjutan). 24.00 Penutup. 
JOGJAKARTA, 21 Sept. 1956: 
Djam 06.10 Pembatjaan Al @ur 

'an. 06.35 Irama Djoget. 06.45 
Frankie Leine. 07,20 Orkes Me 
lati. 07,30. Hidangan The Sweet 
Swingers. 13,10 Ruang Wanita. 
14,10 Hiburan Siang. 17,00 Ta- 
man Putra. 17,40 Njanjian Tiong 
hoa. 18,15 Ruangan Djawatan Per 
buruhan. 18,30  Peladjaran Nja- 
nji. 19,40 O.K. Tjandra Purnama. 
20,15 Santiswaran. 21,15 Obrolan 
pak Besut. 21,30  Santiswaran 
(landjutan). 22,15 Gema Malam. 
23,00 Penutup. 
DJAKARTA, 21 Sept. 1956: 
Djam 06.10 Pengadjian. 07,30 

|Orkes Radio Jogjakarta. 13,10 O. 
| M. Bukit .Siguntang. 14,10. Lagu 
iLagu Atjeh. 17.00 Orkes Kie Bin 
itang Hati. 17,30 Pilihan Pende 
ngar. 18,30 Orkes Bandar Djakar 
ta. 19,30 Orkes Gumarang. 21,15 
Irama Agung. 2215 Sekar Pan- 
tjawarna. 23,00 Penutup. 
TJIREBON, 21 Sept. 1956: 
Djam 06.10  Pengadjian. 06.40 

Gamelan Degung. 07,10 Malando. 
07,40 Suara S. Abdullah. 12,03 

Lagu2 Berirama Tenang.. 13,10 
Rajuan Norma Nina dan Nani. 
13,40 Dari Discotheek lama. 14,10 
Lagu2 Melaju. 17,00 Sandiwara 
Pan 17,30 Siaran A. P. 18,15 
Angklung Den Pasar. 18,30 Nja- 13 2 
:njian diiringi 

  

ji Gitar. 19,20 Gelang 
gang Peladjar. 20,30 Orkes Tan 
pa Nama. 21,15 O. K. Gema Sua 

  

1 Suatu Registrasi Per- 
samaam Pendapat 

Komentar Menteri Luar Negeri Ruslan 
Mengenai Statement Bersama'jIndonesia 

es — Yugoslavia : 
SETELAH SELESAI upatjara penanda-tanganan pernjataan 

bersama Indonesia-Yugoslavia Senen malam, Menteri Luar Negeri 
Ruslan Abdulgani menerangkan kepada pers, bahwa pernjataan 
bersama itu tidak lain Garipada suatu registrasi persamaan pen- 

| dapat antara kedua negara tersebut mengenai berbagai masalah 
internasional dewasa ini. Demikian djuga halnja dengan pernjataan 

| bersama Indonesia-Sovjet Uni jang beberapa waktu j.l. ditanda- 
tangani di Moskow. 

Dikatakannja, bhw isi kedua per!blok2 militer itu Indonesia mem 
njataan itu adalah sesuai dgn po- Ipunjai pandangan dan pendirian 
litik luar negeri Indonesia jang (sendiri jaitu jang tegas menolak 
bebas dan aktif menudju perda- jnja. 
maian dunia. Sekalipun beberapa|  Arudji selandjutnja menerang- 
segi politik luar negeri Sovjet Ikan, bahwa walaupun dalam me- 
'Uni berbeda dgn politik luar ne njusun pernjataan bersama Mos- 
geri Yugoslavia, Indonesia telah |kow itu para pemuka partai 
berhasil menemukan titik2 persa- |tidak diminta pendapatnja, hal maan jang menguntungkan bagi fitu bukanlah soal prinsipiil jang 
Indonesia. Unsur? jang mengun- menjangkut persoalannja, karena 
tungkan ftu ialah kredit djangka |! Ppernjataan bersama Moskow 
pandjang, perluasan perdagangan 1 La T.. an bepas 
Han perhubungan ekonomi, Irian a Pe ar AN MINGh, Narayan 
Barat dan perdamaian “dunia. 2 

Ruslan Abdulgani berpendapat, 
bhw djiwa dan azas2 konperensi 
Bandung telah memberi platform 
tjukup luas bagi negara2 jang ber 

beda2 ideologinja utk mengada- 
kan hubungan persahabatan dan 
kerdjasama setjara damai. 

  
Zainul Arifin menjatakan pen- 

dapatnja, bahwa fasal mengenai 
pakt-pakt militer dalam pernjata- 
an bersama Moskow itu tidak di 
tudjukan kepada salah satu pihak 
manapun. Fasal itu dimaksudkan 
setjara umum, sebab djuga Uni 
Sovjet tergabung dalam perseku- 
tuan militer, jaitu pakt Warsawa. 

Ada kemungkinan? baik 
Atas pertanjaan2  wartawan2 

Yugoslavia, Menteri Luar Negeri 
Ruslan Abdulgani menerangkan 
tentang bantuan tehnik dan eko- 
nomi luar negeri, bahwa Indone- 
sia, tidak mempunjai preference 
apakah bantuan itu “dilakukan 
melalui PBB atau melalui per- 
djandjian bilateral. Kedua2 tjara 
dikatakannja " welkom.” 

Apabila bantuan2 itu dilaku- 
kan setjara bilateral, maka sjarat:. 
nja hanja satu, ialah tidak ber- 
sjarat. Dikatakan — selandjutnja, 
bahwa bantuan2 tehnik dan eko- 
nomi jang masuk rentjana 5 tahun 
itu ditudjukan untuk menjediakan 
Ipakaian dan makanan jg tjukup 
bagi rakjat disamping perumahan 
perumahan. Semuanja ini adalah 
untuk mempertinggi tingkat peng 
hidupan. Karena itu, djuga ke- 
giatan dilapangan industri  ke- 
djurusan itu “harus  dimadjukan 
pemerintah. Demikian Ruslan, jg 
selandjutnja menjatakan ia meli- 
hat kemungkinan2 baik untuk 
memperbesar volume  perdaga- 
ngan Indonesia - Yugoslavia, ter- 
utama jang mengenai mesin2 dari 
Yugoslavia. 

kan, bahwa baik joint statement 

pat menjetudjuinja. 

statement Belgrado itu, 

'Jugoslavia. Joint statement tsb 
merupakan sumbangan besar bag 

kian Presiden Sukarno. (Antara) 

A. B. Prop. 

Dalam Negeri Selasa pagi 

propinsi Irian Barat jang sepert 
diketahui pembentukannja 
dilakukan dengan undang2 no 
mor 15. 

Hadlir dalam rapat antar ke 
menterian itu Menteri Dalam 
geri, Menteri Penerangan, Men 
teri Muda Perekonomian, Menter 
Negara Urusan Umum, 

Tentang masalah Terusan 
Suez, Rusli, menjatakan atas 
pertanjaan, bahwa ig telah me- 
niaksikan sendiri betapa baiknja 
penjelenggaaraan pelajaran bebas 
oleh Mesir diterusan tsb. Kin: 
Mesir sedang melatih pilot2nja. 
sehingga apabila pilot2 asing me 
ninggalkan Mesir, negara itu ma 
Sih sanggup memelihara pelaja 
ran bebas diatas Terusan Suez 
itu d iknja. area G 
Na Bana Demikian | hubungan masing2 

| hadlir dan 

Semua pemimpin partai | Waki2nja. 
setudjui. Seperti 

  
|tanian, Pekerdjaan Umum 

diketahui 

den Sukarno menjetudjui Pernja 
taan Bersama Indonesia-Jugosla- 
via, termasuk dr. Sukiman, 
rena pernjataan bersama tersebut! 
tidak memuat fatsal jang men- 
»tjela adanja pak2 militer sebagai 
jmana halnja dengan Joint State- 
Iment Indonesia-Uni Sovjet. De- 
mikian wartawan Antara menga 
watkan dari Belgrado. i 

Dr... Sukiman menjatakan tetap 
keberatan apabila ada fasal jang 

'dore.   
Tidore. 

tambahkan, bahwa hari 
siang Menteri Dalam Negeri te 

bersama dengan seluruh stafnja. 
(Antara). 

Sutarto Hadisudibjo menerang- 

Dapat diterangkan djuga, bah- 
wa setelah penandatanganan joint tariat dji. 

Presiden A 
Sukarno atas pertanjaan pers me DUNIA OLAHRAGA SINGKAT. 
Inerangkan, bahwa joint statement 
itu memperkuat persahabatan dan Rhean 
kerdjasama antara Indonesia dan ,.triple champion” 

usaha2 penjelesaian masalah2 in- gelar djuara single putera, dc 
ternasional setjara damai. Demi- ble putera dan double tjampuran 

Irian Barat 
BERTEMPAT di Kementerian 

ke- 
maren telah diadakan rapat antar 
kementerian untuk membitjarakan 
anggaran belandja untuk daerah 

akan 

Ne barat no. & 

sedang 
'Menteri2 PPK, Kesehatan, Pera. 

dan tannja ke Makassar, hari Minggu 
(Tenaga serta Kementerian Per- 3: 

berhalangan 
hanja mengirimkan telah menangkan kes. Persis dgn 

pelantikan 
Dalam pada itu semua pemir ' Subernur Irian Barat akan dila 

in. Lj iertai. si- Kukan oleh Menteri Dalam Ne pin. partai jang menjertai Presi Pera pada tgl. 29/9 jad. dan 3 

mendjadi Gubernur adalah Sul- dilangsungkan 
ka-itan Zainal Abidin Sjah dari Ti- 

Sebagai ibukota propinsi 
Irian Barat itu telah ditetapkan 

Dalam hubungan ini bisa di tgl. 15—9 dalam 1 Senen finale kalahkan kes. Vietnam Se 

lah..membitjarakan masalah ini gi 

DJANDA 
. 

Mas Judo dari Randusari tanja 
sama Sir-pong, apa sebaiknja 
kita tidak bikin suatu organisasi 
guna mengimbangi adania ' Per- 
kumpulan Djanda Muda di Tji- 
rebon itu. 

Sir-pong sih tak bisa kasi ko- 
mentar apa-apa, Kalau mas Juda 
mau bikin "Perkumpulan 
Tuwo” misalnia, itu terserah. 

Sebab memang umumnia ma- 
sih banjak orang jang senang 
mengaku “djoko:” 

Tapi kalau pakai di-tambahi 
“tuwo” itu, kiranja rada aras- 
arasen, 

Meskipun toh tuwa?2 keladi, 
makin tua, makin mendjadi-dja- 
db ah 

Tijang kok massss!!!! 

  

BULUTANGKIS KEDJUARAAN 
SELURUH DJAWA 1956. 

Oleh PBSI tjab. Semarang pada 
| nanti tgl. 16 s/d 20 Oktober akan 
  
diselenggarakan kedjuaraan Bulu 
tangkis seluruh Djawa 1956, dgn 
bertempat dilapangan Union, Djl. 
Gadjah Mada Semarang. Adapun 
matjamnja pertandingan adalah 
single putera/puteri, double - pu- 
tera/puteri dan double tjampur- 
an. Uang pendaftaran utk. single 

Belgrado maupun Moskow tidak putera Rp. 10,—, puteri Rp. 7,50 
mengandung hal-hal jg merugikan 4 
Indonesia dan selaras dgn politik 
bebas Indonesia, sehingga ia da- 

an double Rp. 15,—. Untuk ke 
djuaraan tersebut disediakan 24 
piala2 tetap, 8 buah racket Max- 
play, 12 racket buatan Indone- 
sia, 8 medali, sepatu tennis, 
handdoek dls. Keterangan? selan 
djutnja dapat diminta pada sekre 

Mataram 357 Semg. 

BULUTANGKIS. Foo Von 
telah muntjul sebagai 

dalam tourna 
ment bulutangkis kedjuaraan Pe 
rak di Ipoh jang berachir pada 

| achir pekan jbl. dan mendapat 
dou- 

main bersama dengan Soo Song 
Fatt dan Nn. Tong Yee Cheng. 
BALAP SEPEDA. Pada nanti 

tgl. 5 Oktober 1956 di Menado 
akan diadakan perlombaan balap 
sepeda wanita jang pertama kali 
di Indonesia jang akan diikuti 
oleh IL.k. 30 orang wanita jang 
akan menempuh djarak 10 km. 
dengan route djalan2 raya kota 
Menado dalam rangkaian Hari 
Angkatan Perang. Sebegitu djauh 
tidak ada reaksi dari kalangan 
para Ibu setempat. 

Hari Minggu jbl. di Medan di 
angsungkan balapan sepeda oleh 

i(PBSMS untuk 1956. Sehagai djua 
ra telah keluar Sanusi jang dlm 
menempuh djarak 95 km mentja 

-ipai waktu 2 djam 50 menit € gt. 
Djumlah peserta ada 69 orang. 
Martin Sembiring keluar sebagai 
no. 2 dan Parlindungan Huta- 

Dapat ditambahkan, 
- bahwa Sanusi pada bulan jl. dju 
ji ga telah keluar sebagai djuara 
pertama balapan sepeda Malaya 
jang diadakan di Penang. 
SEPAKBOLA. Dalam perlawa- 

  
kes. Bintang Timur telah 

kalahkan oleh kes. 
di 

PSM dengan 
ngka 1—0, sedangkan hari Sabtu 

3—1. Dua pertandingan jang ter 
dahulu dimenangkan oleh Bin- 
tang Timur, masing2 dengan PO 
Maluku 4—1 dan Chinese team 
2—0., 

Hari Minggu jl. di Djakarta 
pertandingan se- 

pakbola antara kes. Maluku dan 
Djakarta Putera jang berachir 
5—3 untuk Maluku. 
Dalam rangka perebutan piala 

Asia, Kes. Korea Selatan pada 
»round-robin”” 

latan dengan 5—3. 
Kes. Sovjet Uni tgl. 15 Sept 
Hannover (Djerman) kalahkan 

kes. Djerman dengan 21 alm 
pertandingan internasional. 

  mentjela pak2- militer itu, karena 
ia berpendapat bahwa jang de- 

           

          

terangkan, bahwa aa 
negara Asia jang tergabun m. : TT 
blok malin Ta # # BANDJARNEGARA 

Arudji Kartawinata jang me- ' . 
njetudjui baik pernjataan bersa- PANITYA AMAL SERAHKAN 
ma. Belgrado maupun Moskow UANG RP. 2931,75. 3 
berpendapat, bhw kata2 jang di: Baru? ini oleh panitya amal di 
pakai dalam joint statement Mos Bandjarnegara 
kow itu, jang berkenaan dengan 
pak2 militer, masih terlampau ha 

lus. Di ingatkannja, bahwa ka- 
ta-kata jang dipakai Presiden di 
muka. sidang gabungan Kongres 
Amerika Serikat diwaktu itu utk 
mentjela pak2 militer adalah le- 

bih pedas lagi, tetapi ketika itu 
Hada reaksi apa2 dari pihak kita. 
Arudji mengemukakan pula, bah 
wa partainja sudah kira2 dua- 
setengah tahun jl. menghukum 
pak2 militer itu seperti Nato, 
Seato dil. Politik luar negeri In- 
donesia memang berlainan dgn 
politik beberapa negara Asia jg 
telah masuk blok militer. Indone 
sia tidak dapat mengikatkan diri 
kepada politik negara2 itu, kare- 

    
tahui bahwa 

tandingan sepak2bola 

ig lalu di Bandjarnegara. 

uang tsb. 

ten Bandjarnegara. 
Selandjutnja dapat diterangkan 

bahwa Panitya 
ketuai oleh Sdr. Sadhono 
akan terus berusaha 
ngumpulkan uang guna maksud 
itu dengan mengadakan 
djukan2 lainnja. 

TJEPU 

kini   sana. 2215 Saptanada. 23,00 Pe- 
nutup. 1 
BEA 

aa 

seorang rekannja,   sjah sebab para 
untuk dibuat dirumah. Siwalette 
gang kraag 

Guru SMA Dikrojok 
##Muridpja Sendiri 

ingga Terpaksa Dirawat Dirumah Sakit 
SUATU INSIDEN telah terdiadi di S.M.A. 

: Siwalette mengenai udjian penghakisan S.M.A 
Negeri tahun 1955/1956. Menurut Sugiri, udjian tersebut tidak 

murid diberikan kertas udiian stempel S.MLA. 

: kemedja Sugiri, dan sebagai balasan Sugiri menjepak ' 
kaki Siwalette dan terus lari. Para murid setelah mendengar ' 

ana ara 

GOTONG-ROJONG ' 'MEMBA- 
NGUN DJEMBATAN. 

Baru2 ini di Desa Wado, Ketj. 
Kedungtuban (Tjepu) telah di- 
langsungkan pembukaan Djemba 
tan umum jang baru selesai di- 
bangun oleh Rakjat Desa seteri 
pat setjara gotong-rojong, Peng 
guntingan pita pada upatjara pe 
resmian pembukaan djembatan 
tersebut dilakukan oleh Nj. Sukir 
no (Nj. Wedana Tjepu) jang se 
telah dilandjutkan dengan pida- 

na mengenai soal2 pembentukan 

Negeri Ambon, . 3 5 & : to-pidato sambutan dari Kepa::. 
dimana seorang gurunja bernama Sugiri telah dikerojok oleh para daerah setempat, Pembancunan muridnja, hingga terpaksa dirawat dirumah sakit, Pokok utama djembatan jang pandjangnja 35 dari insiden tersebut jalah pertjektjokan mulut antara Sugiri dgu (meter itu, jang materiaalnja ter: 

diri dari kaju djati, menurut ke 
terangan telah menelan beaja se 
besar Lk. Rp. 16.900— dan di4 
samping itu djuga telah  diba- 
ngunkan pula 4 buah Pintu Ger 
bang Desa jang telah menelan 
beaja Lk. Rp. 1.000,— Guna mem 

merasa tersinggung dan meme-   1 
“Ibeajai 'pembangunan2 tersebut tuduhan Sugiri dan melihat Siwalette ditendang, terus mengedjar, |telah dikeluarkan "Modal Desa” Sugir: dan memukulnja hingga harus dirawat kerumah sakit. Pihak | Sebesar Rp. 17.000,— dan kekura Polisi telah turut fjampur tangan 

tetapi orang mendirikan djuga 
bangun2-an, sehingga pemerintah 
terpaksa — memindahkan djalan 
lama, kedjalan baru. Dengan ini 
terdapatlah sedikit tanah kosong 
dekatnja. Diatas tanah itu M. Ju 
nus hendak mendirikan peruma- 
hannja. Dekat tempat itu Huta 
parat telah mendirikan rumahnja 
pula dan terdjadilah pertengkaran 
antara M. Junus dan, Hutabarat 
ang rupanja hendak memiliki 
ranah kosong dekat rumahnja jg 
diambil oleh Junus itu, 

Pertengkaran antara dua orang 
Ini di-ikuti oleh. pengikutnja 'ma-|d   sing-masing, sehingga  terdjadi 

Inin malam. & untuk persawahan Kramat Dua 
Pada mendjelang djam 7 ma-ljaitu tempat kediaman pihak 

lam itu lebih kurang 30 orang' Sinaga,  kepersawahan Kramat 

ngan" Rp. 900.— telah dipikul ber dalam persoalan tersebut. sama oleh rakjat desa tersebut. 

Soal Tanah ”Dan Air Jang Membawa Maut 
perkelahian seru, Kesudahannja 6 
orang mendapat luka2 parah dan 
achirnja seorang meninggal du- 
nia dipihak M. Junus. 

Sementara itu suatu perang-tan- 
ding telah terdiadi dikampung 
Brohol, ' dikabupaten  Deli-Ser- 
dang di Sumatra Timur jg meng: 
akibatkan seorang tewas dan 4 
orang lainnja mendapat luka-luka 
berat. Sebab2 terdjadinja perke- 
lahian karena persoalan tali air 
dan kedjadiannja ialah pada Se- 

rumah Lobe Pakpahan di Kramat 
Tiga kampung Brohol dan lang: 
sung menjerangnja. Dalam perke- 
lahian itu Lobe Pakpahan men: 
dapat beberapa -banjak tikaman 
sehingga tewas ketika itu djuga, 
sedang Sinaga dan tiga orang 
kawannja mendapat luka2 parah, 

Mengenai sebabnja itu. diper- 
oleh keterangan, bahwa pihak 
Sinaga menuduh bahwa - Lobe 
Pakpahan telah mengalirkan air   

engan dipimpin oleh seorang Tiga tempat. tinggal Lobe Pak- 

ana . 2 @nnsarcc0nanan NEO gan one Sasana au ANN mikian itu dapat menimbulkan ema aan aa Aa LO Me 
reaksi2 dikalangan Asia-Afrika G SAP AP BABA CA GA 4 2. 5 . . - “ar, . SEN "pg 0 « gm tari ea sendiri. Dalam hubungan ini ia | Seaaaie ini ani named ananman Ana RATE 

telah diserahkan 
kepada Bupati setempat uang se 
besar Rp. 2931,75. Seperti dike 

uang tsb. adalah 
hatsil dari pada mengadaka, per 

pada bu 
lan2 Djanuari, Maret dan Djuni 

Oleh 
Panitya amal adanja penjerahan 

adalah dimaksudkan 
untuk memberi bantuan kepada 
korban Hongeroedeem jg achir2 
ini berdjangkit didaerah Kabupa 

amal tsb. jg di 

untuk me 

pertun 

    
            
           

TJILATJAP 
TERROR TERUS MERA- 

DJALELA. 
Berita terlambat dari Tjilatjap 

mewartakan, bahwa hari Kemis 
minggu jang lalu sedjumlah ge- 
rombolan bersendjata terdiri dari 
70 orang telah memasuki desa 
Hanum ketjamatan Dajeuhluhur 
(Madjenang). Tembak-menembak 
selama lebih kurang 1 djam te- 
lah terdjadi setelah mereka itu 
diketahui oleh TNI jang sedang 
ditugaskan disitu. Achirnja ge 
rombolan pergi sesudah  berha- 
sil menggarong harta-benda pen 
duduk dan lain2 seharga lebih 
kurang Rp. 41.000,— dan mem- 
bakar habis 57 buah rumah. Ti- 
ga Orang penduduk ditinggalkan 
mendjadi majat karena  ditem- 
bak dan 4 orang lainnja diania- 
ia. Mereka itn terhitung pendu 
tuk Izin tempat jang berada di 
situ, mengungsi karena takut ge 
rombolan. 
Pada malam itu djuga dikabar 

kan, bahwa paberik karet Tjiku 
kun ketjamatan Wonoredjo te- 
lah. diserbu oleh gerombolan 
bersendjata terdiri dari 20 orang 
dan "berhasil menjerobot beras 
sebanjak 500 kg. dari tempat 
tsb. disamping menggarong harta 
milik penduduk nama Sartomi 
sedjumlah Rp. 1.865.—, Lain be 
rita djuga. mewartakan, — bahwa 
seorang Tjarik desa, anggota OP 
R dan seorang polisi desa lain 
nja jang kebetulan djalan keper- 

"gck gerombolan jang terdiri dari 
7 orang, telah dilutjuti pakaian- 

Lada, (Antara). 

PURWODADI 
PUSAT, KOPERASI KAB. 

GROBOGAN. 
Pada tgl. 16 Sept jl. di Wiro 

sari telah dtadakan pertemuan 
antara 50 organisasi2 Koperasi se 
Kabupaten jang telah berhatsil 
membentuk Org. Pusat Koperasi 
meliputi wilajah Kab. Grobogan. 
Disamping  pengesjahan anggaran 
dasar dan pemilihan pengurus a. 
1. sdr. S. Wardi (Tjamat Wirosa 
ri) sebagai Ketua maka rapat 
djuga memutuskan program ker 
dja terdiri dari 9 pasal, Sampai 
saat pembentukan itu koperasi 
telah mempunjai modal seluruh- 
nja TK "Rp. 210.000, antara 
mana jang Rp. 155.451,58 adalah 
dari 18 organisasi koperasi dalam 
Ketj. Wirosari. 

  
SA NN TA ML ALA TA 

HARGA EMAS, 
Chusus utk ,,Suara Merdeka”, 

SEMARANG, 19 Sept. 
24 karat: djual 

beli .. 
22 karat: djual ... 

1956: 
Rp. 41,50 

“. Rp. 46,50 
: Kp. 44,50   bernama Sinaga telah mendatangi, pahan, (Antara) 

  

beli 

  

Rp. 12,50 

    

Djoko 
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| Pemerintah Tetap | s : LA NPM 
. Djalankan Politik 
.N.,Bebas:& | Aktif 

.M, Ali Mengadakan Kontak Dengan Menlu| 
Ruslan Abdulgani Mengenai 'tatement | 

200 Bersama Rusia-Indonesia | 
0. SETELAH KABINET mendengarkan lapuran P.M./Menteri | 
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    Tapi Harus Bajar 
Mesir Tolak Usullnggris-Perantjis Jg Hendak Memakai Pandu? Pelajarannja Sendiri Dikapal? Perhimpunan 
Pemakai 5 ez — Pembitjaraan? Di London Dimulaf 
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, j PARA MENTERI h ar. ri 3 Besar Barat pada hari Selasa mulai m Fa Pa ena ibitias | Luar Negeri a.i. mengenai pernjataan bersama jang dikeluarkan | 
" raan mereka digedung kementerian luar negeri Inggris di London tentang Koni Pena di. Moskow, dikeluarkan pengumuman jang menjatakan, bahwa | F pembentukan perhimpunan pemakai Terusan Suez jang dikemukakan " dalam konperensi negara? | Pemerintah tetap mendjalankan politik luar negeri jang bebas dan 3 benjokong Mean Na an (Rebo di London djuga. Dalam pembitjaraan ita mer ' “aktif, sebagaimana dianut (leh Pemerintah hingga sekarang ini luar negeri A.S, Jokn Foster Dul Nan Oleh suatu rega penasehat jang kuat terdiri atas ' dan tetap mendjundiang tinggi prinsip2 kenegaraan seperti ter- al. Loy Henderson wakil men ne, Tn jang telah aa akik A:S. dalam Panitia 5 Ine tjantum dalam UUDS RI. | e gara urusan ma Terusan Suez, Herman Phleger seorang ahli hukum dari kementerian luar ne- Haa Uk SANA : i I BB im Pena a E: seri A.S., dutabe: A itk Inggris Winthrop Aldrich dan Winthtop Brown te bera ah “ 'Sebelum kabinet bersidang, Se an ena 2 Sebamstnaka dika aba Sabina Sh Menurut AFP pembitjars ra Dulles, menlu Inggris Selwyn Lloyd dan menteri juar ne- lasa “siang telah diadakan perte (Pemerintah tentang Proc kas Aa va 3 Ne Keno h geri Perantjis ian au di London pada hari Selasa telah berlangsun lama 40 men Imuan antara ketua2 umum dari (pie dalang ang kaogram Tari a a ahkamn Pena aa" 

, BA 3 4 4 8 selama 49 menit Tn an uda 11 Ibinet dalam rapat pleno terbuka | “4 Pat ngadilan negeri Djakarta hari Se- Moh. |PNI Soewirjo,  Masjumi 
Dahlan diser Natsir, NU K.H. nin jbl., mobil nj. Bouman telah 

dan diteruskan pada | 

dilempari batu hingga rusak kafja 

    

Dewan Perwakilan Rakjat tgl. Sementara itu kantor berita Dia katakan, bahwa suatu kes Tamara ik Ledapa serap pa 19: April 1956." Be
ni

ng
 

      

    

  

Oleh Babi Siam    

   

    

ementara itu oleh kantor be- duta besarnja di : 

    

dirumah kediaman K.H, Idham 
|Chalid itu telah pula membitja 

turut serta berusaha untuk men- HARI SELASA di Ahuc Stat (Djakarta) telah dilangsungkan 

Sah GRAB Yaa Reuter mengabarkan dari Ma- Injataan int Tera Mo SKR MENCRREKAN "8 intang Mas tai oleh tokoh2 terkemuka Tain PENA : An 2 : Tetap T Ni irid, bhw Spanjol telah meneri- - Lela en Morah Be "batang NT Ku per 1. Bagi | Pon inget Suez,. jang $ na 2 gembagganpak sa ki- i 000 IL UBAS GA baik unda tk i hal itu An sanak DAmpen gn aetan NGonsea DAga Cinas Pel pihak. Pemeringa. ati al. PM jser-hart akangan ini men-h £ 5 Eh t ekanan: Seorang pemuda jang 
H k aan am Sela f NAN na San on ng PN en Man | ain ahan darah kepada Sdr. Na| Ali, Wakil PM I Moh. ' Rum, |djadi hangat kembali, ' Pemerin- Nilai, Hor a! Ekspor Kita Tur un! Diluar Ne- mendapat luka2 pada mukanja,ke | IUKUMAN HAALN | ombentuk .perhimpunan pema untuk meanaan TN nu jang Heh Ta, Naura "Wak PM ILKA, Idham Char pian panah | adakan? Ad geri — Kedudukan |Kem. Pertanian Amat | ra sagang senapan moto Ag ber- Tuah BEA ia 6 3 Si KI menjumbangkan ja kepada ld. S3 1 ana Menteri/Menteri Luar Ne-| : , 5 usaha menent an keadaan, di 2 terusan Suez”. Djepang diwakili olehlp M,L tjabang Djakarta Raya. Pertemuan jang dilangsungkan gerira.i. jang didjalankannja, jaitu " Penting — Kata Bung Hatta angkut Bana ea ambulance 

ke rumah sakit, Pasukan -polisi 
didatangkan utk mentjegah hal2 

“Djuga Djepang akan mengha-| — diri konperensi London. Keputu-| 
san ini telah diambil dlm sidangl 
kabinet Djepang pada hari St-| X 

pembukaan konperensi Kementerian Pertanian, jang ketjuali di- 
hadliri oleh inspektur2 pertanian, Menteri Pertanian, Menteri 
Muda Pertanian, Menteri Negara Urusan Perentjanaan djuga di 
hadiiri oleh Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta. Berbitjara dalam 

Fit, tsb. didapat kabar di Kai 
to, bhw menteri negara Krishna 
|Menon dari India pada hari Se-| 
jasa "mengatakan, bahwa setelah 

tjapai penjelesaian setjara damai, 
dengan berpegang pada pedoman 
sebagaimana diutarakan dalam 
keterangan Pemerintah mengenai 

   |rakan soal2 jang bertalian dgn. 
'pernjataan bersama antar, ' Indo 
inesia dan Sovjet Unie. Seperti 
diketahui, dua 

jang tak di-inginkan. Gambar pa 
ling kanan menundjukkan mobil 
nj. Bouman jang hantjur katjanja. 

     
   

              

  

    

HARI Selasa tgl. 18 
delegasi pemuda jang terdiri      

    

    

  
   
   

    

    

  

    

| 2lat2 negara, melainkan dengan 

MI, dimana peristiwa 'itu terdja- 
di, sepenuhnja 

   

"nja 6 minggu sesuda 

       

    

    

    

    

  
    

   

Edy Abdurachman dan Sumalif sermbitjaraannj "presiden |lasa. Demikian dikabarkan ol diantara ketiga ini ct Pn dan Mgrresa pembitjaraannja dgn presiden Mn San ba dikabarkan oleh partai besar itu telah Paing persoalan ini dalam rapat pleno| pembukaan konperensi itu, Sek. Djenderal Kementerian Pertanian 3 Komisaris Ji Ta Tn -masaalah Sa omasnaa : $ 2 ON Ipernjataan bersama jang  dike- terbuka Dewan Perwakilan Rak-|tr. Gunung Iskandar, ' Menteri Pertanian Erni Karim, Menteri One 2 31 Ig 795. ke London. Na tega Dope TN Na |luarkan di. Moskow itu... . Pjat tgl. 13 Agustus 1956. Muda Pertanian Sjech Marhaban, Menteri Negara Urusan Pe- tersebut bisa berhasil. Hal sema “mungkin( 392 hari Selasa Menon -berte- Sebagai utusoa dna ang. MIMIN Diperoleh keterangan selandjut R.U.U. Plan 5 tahun. |rentjanaan Ir. Djuanda, dan Wakil Presiden Moh. Hatta. tjam ini djuga terdjadi di India, “peristiwa| MU dengan presiden Nasser se- telah disetudii detakann J Ti Isia, bhw setelah adanja reaksi jg| Selandjutnja dewan menteri mel ai 1 j $ Ni 9 sebelum sesuatu rentjana dikerdja dian wan mi MIPA 1 34 "ajar. Ipang di Da K ak Ns Olberbeda2 dari kalangan partai? |neruskan pembitjaraannja “dalamy, PTA pembitjara tersebut menja| berbagai produksi pertanian. Dal kan pada rakjat diberikan keper man Mang Cap "pe Pidato Casey tentang Tan i Tn Ha iko Nishi, Toolitik “teruriia: dari partai2 Pe sidangnja jang lampau mengenai takan betapa pentingnja keduduk|lam produksi kopra kita sudah tjajaan terlebih dahulu akan ber nan ha Ai Senin an. Wa ape Suez dalam parlemen |. Seorang tarakan kemente- Ea TN SAN NA ' Imerintah sendiri, P. M. Ali telah |Rantjangan Undang? tentang Ren 21 Kementerian Pertanian dalam |Kalah pasar dengan kopra dari |hasilnja rentfina itu, “ demikian gai akibat kemarahan pemudaj Australia. rian luar negeri Djepang kata-| ROMBONGAN Presiden Su- an ai Sima Tahun Imasjarakat, dan dgn koordinasi |Iain2 negeri, oleh karena ' Jaja Hatta. NN Ag. Na ne Nan mengadakan kontak dgn Menteri |tjana Pembangunan Lima Tahun. |Masjarakat, en koordinasi ah Kopra dahulu kurang menda 

  

terhadap Schmidt, : “Dalam pada itu oleh kantor 
Didalam perungingannja antara| Derita AFP dikabarkan dari Can 

kedua belah fihak “terdapat sa-|berra, bhw menurut keterangan ing mengerti dan dapatlah dihindari menteri luar negeri Australia 
darkan kesalah-fahaman  antara| Kepada parlemen pada hari Sela 
pihak pemuda dan alat? negara.|Sa pemerintah Australia - menjo- 
Pihak delegasi menjatakan penje kong rentjana Inggris utk mem- 
salannja atas terdjadinja pendorol bentuk »perhimpunan pemakai2 
ngan dgn udjung senapan oleh| terusan Suez” sebagai usaha se- 

salah seorang anggota polisi je|mentara utk melindungi hak2 mengenai pemuda Basiran sehing internasional didjalan pelajaran 
ga pingsan, suatu hal jang seha tersebut, hingga suatu tjara jang 
rusnja tidak perlu terdjadi. tetap dapat ditjapai. 

Delegasi mengharapkan agar Casey katakan, bhw duta be- 
terhadap jg bersangkutan diam Sar Australia Percy Spender dari 
bil tindakan administratif seper Washington akan memimpin de- 
lunja dan djaminan agar hal2 jg legasi Australia kekonperensi Lon 
sedemikian tidak terulang lagi. don jg dimulai pada hari Rabu. 

kan, bahwa penerimaan baik 
dangan ke konperensi London i 
tidak berarti, bahwa 
menjetudjui pembentukan "per! 
punan pemakai? Terusan Su 
Lebih landjut dikatakan Lk 
djuru-bitjara tadi, “bahwa peme- 
rintah Djepang akan menentukan 
hal itu setelah mendengar lapo- 
ran dari perdana menteri Menzies 
dari Australia. 3 

Mengenai konperensi jang di 
usulkan oleh Mesir djuru-bitjara 
itu katakan, bahwa Djepang be- 
lum menerima undangan setjata 
formil. i 

Djuga menteri luar negeri Pe 
rantjis, Christian Pineau, dan 
menteri luar negeri Itali, Gaeta 
no Martino, pada hari Selasa te 

3 

  

   

  

    Diterangkan, bhw dari pihak Mungkin, Brentano jang 
pemuda sama-sekali tidak - dikan akan pimpin delegasi 
dung maksud untuk memusuhi RED. | ung maksu untuk memus Lebih diauh "1 United” Prede" 

memberitakan dari Bonn, bahwa 
Djerman Barat akan menghadiiri 
'konperensi London. Berita ini di 
Idapat dari seorang djurubitjara | 
pemerintah R.F.D. jang selandjut 
nja mengatakan, bahwa. diharap- 
kan menteri luar negeri Heinrich 
von Brentano akan memimpin 
delegasi. Djerman Barat, akan te- 
tapi hingga. kini belum ada ke- 
tentuan apakah dia dapat men- 
djalani itu, karena radja Paul 
beserta ratu Frederika dari Ju- 

Inani kini sedang ' mengundjungi 
IBonn untuk selama tiga hari, 
kundjungan mana. baru dimulai 

penuh kesungguhan mengikuti per 
soalan Schmidt jg oleh pihak pe 
muda dituntut agar didjatuhi hu 
kuman mati itu. 

Komisaris Azhari, penanggung- 
diawab daerah lingkungan Seksi 

bisa memahami 
sikap“pemuda itu dan menjatakan 
kegembiraan atas pendjelasan de 
legasi. Diakuinja betapa penting 
adanja saling-mengerti antara pe 
muda dan alat2 negara. : 

Selandjutnja delegasi pemuda 
atas nama B.K.S. telah pula me 
nemui Djaksa Jusuf Suwondho, hari Selasa. 
untuk mendjetaskan dan menekan" Dia-tambahkan, bahwa hingga 
kan tentang tuntutan pemuda kini belum ada keputusan apa- 

supaja Schmidt dihukum mati. kah R.F.D. djuga akan mengha- 
(Antara). liri konperensi jang diusulkan 

oleh Mesir atau tidak. : 
Sa Po 

     
»Hudjan Kuning ”'Bukan 

lah tiba di London dengan pesa 
wat terbang. : 
Pineau katakan, bahw, dia 

»Sangat menjesal”, bahw, peme 
rintah Mesir tidak  menjetudjui 
rentjana Dulles sebagai dasar pe 
rundingan. : 

Lebih landjut dia "menambah- 
kan: ,,Saja berharap, bahwa kita 
di London ini akan dapat mulai 
dengan usul2 baru jang dapat 
memberikan dasar bagi persetu- 
djuan dengan pemerintah Msir”. 

Selandjutnja delegasi2 dari Den 
mark, Swedia, Nederland dan 
Portugal dinantikan kedatangan- 
nja pada hari Selasa sore hari. 
Dalam pada itu perdana men 

|terj Anthony Eden akan menga 
dakan sidang kabinet untuk mem 
bitjarakar persiapan2 bagi konpe 
rensi. 

Boleh lewat, tetapi ha- 
t rus menurut peraturan, 
Sementara itu direktur Terusan 

Suez Mesir, Mahmud Yunis, hari 
Selasa dengan tegas menolak 
usul Inggeris-Peranfjis jg hendak 

imemakai pandu pelajarannja sen 
dii di kapal2 perhimpunan pe- 
makai Terusan Suez jang akan 
dibentuk Hu. :   Hudjan Radio-Aktif | 

. PUBLIC RELATIONS Kepolisian Sumatera Selatan mendje- 
laskan, bahwa oleh Lembaga Radiologi telah dikirim seorang 
ahli dari Bagian Radio Physica Lembaga tsb. bernama Siahaan 
untuk mengadakan pemeriksaan setempat didaerah Sumatera Se- 
latan. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan nermintaan dari 
pihak kepolisian pada Dinas Kesehatan Rakjat propinsi Sumatera 
Selatan supaja hudjan kuning, jang dikatakan mengandung radio- 
a2ktief, didiadikan bahan penielidikan dan pemeriksaan jang ber- 
dasarkan ilmijah. Seperti telah diberitakan, pada bulan Djuli jbl. 
dikota Lahat telah.turan hudjan kuning jang kemudian meninggal- 
kan noda pada badju dan berbagai barang jang disentuhnja. Ke- 
mudian dalam bulan September ini djuga ada diberitakan hudjan 
sedemikian pula di Muara Enim ang letaknja dari Lahat hanja 
Lk. 45 kilometer. Disamping pemeriksaan setemnet, benda2 bukti 
dari Muara Enim iang berbintik2 kuning ita telah diperiksa pula 
oleh Lembaga Eyekman. Berdasarkan hasil2 pemeriksaan itu, oleh 
Kepala Lembaga Radiologie dinjatakan, bahwa baik di Lahat 
maupun di Muara Enim tidak terdapat radio-aktiviteit, sedangkan 
hahan iang melekat kuning ita adalah kotoran mechanis jang 
tidak bersifat merusak. (Antara). 

UN Ti SN P3 : 

Menzies Usulkan Te- 
kanan?: Ekonomi 

Guna Memaksa Mesir Dlmt|Penje- 
lesaian Masalah Suez 

P.M. AUSTRALIA Robert Menzies, “jang telah memimpin 
Panitia 5 Negara urusan ma menjatakan dalam masalah Terusan Suez, 
konperensi pers di Sydney pada hari Selasa setibanja kembali 

  

    

dari perdjalanan ke luar negeri selama 4 bulan, bahwa harus di 
susun dan difjoba melaksanakan sesuatu penjelesaian suka damai 
bagi periikaan Terusan Suez, djuga djika penjelesaian itu harus 

diperkuat dengan tekanan2 ekonomi terhadap Mesir. 
Nasser timbulkan krisis, satu pihak pun jang dapat mem 
kata Menzies. |. pertengkarka, adiinja dan kemu 

Menzies selandjutnja mengata-|(rahan hati usul2 jang telah dike 
kan bahwa jang terachir dikehen|mukakan oleh 18 negara peser 
daki oleh negara2 Barat  ialah|ta- konperensi London tentang 
pemakaian kekerasan untuk me-| masalah Terusan Suez. dapa pe 
njelesaikan krisis Terusan Suez,|ban jang telah diberikan oleh 
tetapi mereka tidak dapat meng- 'Mesir hanja pengaduan bahwa 
izinkan Mesir merugikan kedau- usul2 itu melanggar kedaulatan 

latan bangsa2 lain. 
Mn 49, perkataan pa jaitu 

, 3 Na ». I-pendjadjahan kolektif”. Menurut 
Menzies menjatakan tidak da-|Menzies ja telah mendengar per 

pat menjetudjui idee bahwa ke-(kataan ini untuk pertam,, kali ke 
kerasan tidak dapat dipergunakan |tika liutjapkan oleh menteri luar 
tanpa persetudjuan Dewan Ke-|negeri Uni Sovjet Dmitri Shep' 
amanan PBB. Ia menerangkan 

    

lov. 
bahwa itu sama sadja ' Segan  Menzies djuga menerangkan, 
mengatakan persetudjuan dari | Pahw. NN mengenai perhimpu 

3 « - 

Uni Sovjet. na pemakai Terusan Suez kini 

Menzies djika Haa 

    

    

sih merupaka, suatu konsep 
Menurut dan telah disusun setjara terge- 

akan membolehkan kapal perhim 

Mereka boleh tjoba, kata Yu 
inis kepada para wartawan Ba- 
raf, Atas pertanjaan, apakah ia 

punan itu melalui Terusan Suez, 
Yunis mendjawab bahwa kapal 
itu boleh lewat, tetapi harus me 
nurut peratauran2 jang ada. Dan 
peraturan2 ini menentukan kapal 
ita harus mengambil seorang pan: 
du pelajaran kongsi Terusan Suez 
Mesir, demikian Yunis. 

(Antara-UP). 

- Ngo Brantas 
PER 23 1 — Korupsi 
Dim Pem. Vietnam 

Selatan 
DALAM usaha untuk mem- 

beranias korupsi dan keadaan 
jang tidak effisien dalam peme- 
rinfahan Vietnam Selatan, presi- 
den Ngo Dinh Diem dalam 
minggu jJ. telah menerima baik 
permintaan berhenti seorang ang 
gota kabinet dan telah mengada. 
kan mutasi2 dikalangan pembe- 
sar tinggi. Demikianlah tulis war 
iawan United Press dari Saigon 
Senen. 

ber2 pemerintah Vietnam Selatan 
mengatakan bahwa disamping itu 
Ngo berusaha menjusun regu pe 
nasekat jang boleh dipertiaja, di 
sekitarnja. 

Seterusnja diperoleh keterang- 
an dari sumber jang patut diper 
tjaja, bahwa mutasi2 jang terdja 
di dikalangan tinggi dalam ming 
gusjl- itu dilakukannja setelah 
terbongkar korupsi besar2an di 
Bank Nasional Vietnam Selatan 
dan terdjadi korupsi besar2an pu 
la dalam hal pendjualan beras 
jang sebetulnja dimaksud untuk 
menolong rakjat Vietnam  Te- 
ngah jang menderita kekurangan 
beras. Tapi dalam kedua hal ini 
hanja pegawai2 rendahan sadja 
jang ditangkap. 

Terhadap pembesar2 jang di- 
mutasi dalam minggu jil., 
diumumkan dakwaan2. 

Mutasi2 tadi ialah: Ngo menje 
tudjui permintaan berhenti men 
teri pekerdjaan umum Tran Van 

Meo, ,sebagai sumbangan  un- 
tik mendjernihkan soal skandal 
beras”. 

Vu  Ouoc  Thuc,  gupernur 
|Bank Nasional, didjadikan pena 
|sehat istimewa Ngo dilapangan   Mesir dibiarkan maka timbullahsa9 oleh Inoveri aa 

zaman dalam mana para diktator|AS. (Antara Reutar) Oni GTP 
militer dapat bertindak sejara , PN bana 

     

  

   

      

karno Selasa pagi meninggalka 
: tu (Belgrado menudju Wina untuk 
Djepang 

Olresmi selama 3 hari dikota terse 
(bet. 
Jakan mertudju Praha. Rombongan 

Kalangan2 diplomasi dan sam 

tidak | 

mengadakan  kundjungan - tidak 

Sesudah “itu, " rombongan 

tiba “diibukota Austria, Wina, 
hari Selasa. Pesawat spesial So- 
viet jang ditumpangi Presiden 
mendarat dilapangan terbang sen 
tral Schwechart djam 11.00 lebih 
sedikit waktu setempat. i 
' Jane menjambut kedatangan 

Presiden dilapangan ialah mente 
Iri luar negeri Austria, Lepold 
Figl, dan pembesar2 lainnja, 

Sebagai dikabarkan, sifat tidak 
resmi daripada kundjungan: Pre- 
Isiden Sukarno di Austria ini ada 
'lah berhubung dengan  sakitnja 

ners. Demikian UP. : 3 
Sebelum berangkat dari lapa 

ngan terbang Belgrado Selasa pa 
gi Presiden Sukarno telah me- 
ngutjapkan pidato singkat. ketja 
ali untuk menjatakan terimaka- 
sihnja kepada pemerintah Jugo- 
slavia, djuga kegembiraannja bah 
iwa ,sosialisme di Jugoslavia si 
ma sekali berlainan daripada so 
sialime jang difahami oleh Bi: 
rat”. 
Sosialisme jg di ikuti oleh Ba 

rat, menurut Presiden Sukarno, 
(adalah suatu kefahaman jg su- 
dah usang, karena tidak lagi..me 
ngandung unsur2 revolusioner 
dan karena itulah maka sosialis 
Ime type Barat itu tidak bisa Yi- 
dup subur di Asia dan Afrika, 

termasuk Indonesia. Dalam sam- 

butannja ini 

diuga menerangkan sekitar nasio 

nalisme jang di Asia dan Afrika 
merupakan kefahaman jang mu- 
da, progresif dan revolusioner. 
Didjelaskan lagi bhw nasionalis- 

me di Indonesia bukanlah chau 

Presiden Austria Theodor Koerj 

  

Luar Negeri Roeslan Abdoelga- 
lai. P. M. Ali kabarnja dewasa 
ini sedang menunggu pendjelasan 
pendjelasan lebih Jandjut menge- 
nai pernjataan bersama jg diha- 
rapkannja dari Menteri  Roeslan 
Abdoelgani. Demikian pula par- 
tai2 Pemerintah jang tidak sepe- 
nuhnja menjetudjui tindakan Men 
teri Roeslan Abdoelgani, djuga 
sedang menantikan keterangan? 
dari wakil2nja jg dewasa ini se- 

dang mengikuti perdjalanan Pre 
siden Soekarno ke Sovjet Unie 
dan RRT. 

Pengumuman dewan men 
teri, 

Dalam -sidangnja pada hari Se 
lasa malam'tgl. 18 Sept. 1956 
Dewan Menteri — mendengarkan 
laporan Perdana Menteri/Menteri 
Luar Negeri ai. berkenaan dgn 
pernjataan bersama jang ditanda 
tangani oleh Menteri Luar Nege- 
ri Indonesia Ruslan Abdulgani 
dan Menteri Muda Luar Negeri 
Uni Sovjet Gromyko di Moskow. 

Sambil menunggu laporan? 
Hebih landjut dan kedatangan rom 
bongan 'Presiden di Indonesia, 
Pemerintah merasa perlu mene- 
gaskan, bahwa Pemerintah tetap 
mendjalankan politik luar negeri 
jang bebas dan aktif, sebagai 
mana dianut oleh Pemerintah 
hingga sekarang ini, dan tetap 
mendjundjung tinggi prinsip2 ke 
negaraan seperti jang tertjantum 
dalam Undang2 Dasar Sementara 

kian Barat ke PBB. 
Selain itu dewan menteri me- 

mutuskan untuk mengusahakan 
diadjukannja masalah Irian Barat 

Hftsiden Sukarno| p y   vinisme jang menganggap kebang 
soannia sendiri lebih superior 

dari pada kebangsaan lainnja. 

Keberangkatan 
karno dari lapangan terbang Bal ' 

Kundjungan Presiden Sukarno 
ke Djerman Barat beberapa wak 
tu jang lalu telah meninggalkan 
kesan jang dalam  dikalangan- 
ca.angan jang luas dinegeri tsb. 
Berlainan dengan diwaktu-waktu 
jang lampau, orang Djerman se- 

karang memandang Indonesia ter 
ulama sebagai 80 djuta rakjat jg 
sedang berusaha sekuat tenaga 
untuk madju dalam waktu jang 
setiepat-tiepatnja, dan dalam hu 
supsan ini orang?”di - Djerman, 
terutama “dari kalangan dagang, 

industri dan keuangan, ingin Ie- 

  
bih banjak mengetahui tentang 

Indonesia. 

Pertanjaan mengenai sampai 
berapa djauh perusahaan2 dan 

badan2 jang tertentu ' menaruh 

perhatian kepada usaha2  pem- 
bangunan Indonesia, selalu didja 
wab, bahwa mereka menaruh per 
hatian besar kepada usaha2 itu. 
Dan djika ditanja, apakah peru- 
sahaan atau badan mereka ber 
Sedia turut serta dalam  usaha2 
pembangunan Indonesia, — maka 

djawabannja pada umumnja. mem 
besarkan hati, hanja sering di- 

bubuhi komentar, bahwa selama 

  

sebagai salah seorang ahli ke 

ministratif. 5 3 
Tran Huuw Phuong, ' menteri 

nur Bank Nasional. 
Ha Van Vuong, inspektur uru 

san administratif da, keuangan, 

Presiden- Su- via lainnj 

“Ipenerangan jang harus dilakukan 

uangan jang ulung di Saigon, ta 
pi ia kekurangan pengalaman ad 

keuangan, diangkat djadi guper 

grado dihadiri. Presiden Jugosla- 
via Tito dan pemimpin2 Jugosla 

" ji ma nana Tan RA (Antarays “s 

Djerman Barat Perhati- 
kan Plan 5 Th. Indonesia 

DUNIA PENGUSAHA Djerman Barat pada umumnja me- 
naruh perhatian besar kepada usaha2 pembangunan Indonesia, 
terutama sekali jang akan dilaksanakan dalam Rentjana 5 tahun 
jang pertama. Dalam pada itu mereka masih menantikan keten- 
tuan2 jang konkrit jang dapat didjandjikan dasar untuk mewu- 

Gjudkan perhatian mereka itu dalam tindakan2 jang njata. Me- 
Ingenai kesan2-nja jang diperoleh setelah mengundjungi Djerman 
Barat, wartawan ”Antara” Amsterdam menulis : 

ini sukar sekali untuk  menda- 
patkan bahan? keterangan jang 
exact dari Indonesia, djuga jang 
mengenai Rentjana 5 Tahun jang 
tidak lama lagi diharapkan akan 
dapat dimulai penglaksanaannja, 

dan mengenai sjarat2- investasi. 
(Antara). 

Pada umumnja dunia pengusa 
ha Djerman Barat mengharapkan 
Indonesia akan mulai melaksa 
nakan  kerdja-sama — ekonominja 
dengan Djerman dengan menge 
mukakan rentjana2 dan projek2 
jang konkrit. 4 
Dalam hubungan ini terasa se- 

kali betapa pentingnja  usaha2 

  
oleh Indonesia dinegeri ini, ter- 
utama mengenai .perkembangan2 
terachir dalam perhubungan dgn. 
Belanda, seperti motif2 jang men 
dorong Indonesia untuk. menghz 
puskan beberapa bagian dari hu: 
tang2' KMB tsb.  Pemberitaan2 
dalam pers Djerman Barat me 

nundjukkan, bahwa sebagian b 
sar dari penerangan  mengen 
Indonesia datangnja' melalui N 
derland, dimana terdapat banjak 
koresponden2 dari surat2 kabar 
Djerman jang besar.  Korespon 
den2 ini dalam beberapa hal mem 
punjai hubungan dengan perwa- 

kilan diplomatik Indonesia  di- 
sana, akan tetapi hubungan me 
reka dengan instansi2 Belanda su 
dah barang tentu lebih erat. Ini 
adalah salah satu segi dari soal 

Indonesia, jang sudah barang ten 

lebih besar dari jang sudah2.     penanaman modal. Vu dianggap an. (Antara-UP) 

  leluasa. Yaa Be aan 
Menzies kemudian mengetjam | 

beberapa harian di bagian2 Iain| 
dari dunia jang pertjaja apa sal. 
dja jang dikatakan oleh presiden | 
Mesir Nasser. MN 
Menzies Mengenang Ran : 2 Word 

jang telah dilakukan oleh Nasser| ' kKapaNGAN ah 7 : 
bukanlah haknia jang sah, eta | De nas rise Para an 
pi Nasser Ta Ba sujuganggap djawaban presiden A.S. 

atu krisis dengan - pembatalan|- ve) 
konsesi jang telah diberikan ke |Jawaharlal Nehru sebagai menge 
pada kongsi Suez Canal Compaltjewakan, demikian didapat ka- 
ny. Menzies mengatakan bahwafbar di New Delhi pada hari 
pembatalan itu dilaksanakan de|Selasa. Seperti telah diwartakan 
ngan penjitaan milik kongsi tsb. |djawaban itu jang telah disam- 
oleh orang2 jang Alta sa |paikan pada malam Selasa telah 

an dengap kongsi itu diperbarui, Be aa 
an Ganaan Ta rusan Suez jg telah dikirim oleh 

sari “ey 1 “ INehru, Menurut suatu sumber jg 
3 dapat dipertjaja djawaban Eisen Menzies selandjutnja mengata- 1 

kum bahwa negara? paten Te”hower tsb, adalah Tan tanah 
usu aru rusan Suez kini berusaha mendatak mengemukakan 

   

    

isenhower kepada P.M. India 

  
patkan penjelesaian setjara d»- dan tidak memberi djawaban jg 
mai, Menurut Menzies tak ada tepat terhadap saran2 dari Neh- 

Ta 'Nehru 

artikan hal itu sebagai petundjuk 

berikan sikapnja terhadap saran2 
jg telah dikemukakan oleh India. 

Sementara itu tjalon Partai De- 
mokrat untuk pemilihan presiden 
A.S. 'jad., Adlai Stevenson, me- 
ngatakan pada hari Senen jbl. di 
Washington bahwa pemerintahan 
Eisenhower memperlihatkan - tak 
mempunjai pengertian mengenai 
krisis Terugan Suez, hal mana 
adalah berbahaja. Stevenson da- 
lam konperensi pers itu menjata- 
kan menganggap krisis tsb. se- 

bagai suatu keadaan 

  

bahwa Eisenhower tak mau mem 

berbahaja 

Djawaban | Eisenhower Kepada 
Mengetjewakan 

ru. Kalangan resmi India meng-dan berharap krisis ini akan ber- 
achir dengan suatu penjelesaian 
damai jang mendjamin kebebasan 
pelajaran di Terusan Suez dan 
jang menghormati hak-hak dari 
semua pihak jang berkepentingan. 
Stevenson selandjutnja mengata- 
kan tidak menjetudjui  pengura- 
ngan kekuatan angkatan perang 
A.S. dan djuga tidak menjetudjui 
pengachiran kewadjiban melaku- 
kan dinas militer, 

Ia menegaskan bahwa A.S. ha-   nakan  kewadjiban2-nja 
NATO dan sekutu2-nja lainnja. 

(Antara) 

diangkat djadi menteri keuang- 

Tentang kedudukan - importir2 
nasional Indonesia dan keinginan 
supaja perdagangan impor seba- 
njak mungkin dipegang oleh me 
reka sendiri, dunia pengusaha 
Djerman Barat pada ' umumnja 
dapat memahaminja. Mereka da 
pat mengerti, bahwa dimasa da 

tang perdagangan impor Indone- 
sia tentu menuntut haknja untuk 

mendatangkan sendiri barang2 jg 
dikehendakinja dari luar negeri. 
Akan tetapi mereka dalam gada 
itu djuga menundjuk kepada ke 
njataan, bahwa hubungan dagang 
sebagai hubungan jang  didasar- 

kan kepada perdjandjian? dan 
kontrak2 adalah konservatif 

  
si 

fatnja, sehingga tiap2 perobahan 
memerlukan masa peralihan. Dju 
ga dalam hubungannja dengan 

rus tetap berhati teguh melaksa- Indonesia, dunia pengusaha Djer kepentingan Kem. Dalam Negeri|Sampai berita ini ditulis, pada man memerlukan masa peralihan jaitu untuk “dinas2 pamong-pra-lada 1.000 anggauta 
untuk menjesuaikan diri dengan 
hubungan2 baru, (Antara), 

  

dalam ana ang ke-XI Sa 

penerangan internasional tentang 4 

tu pantas mendapat perhatian jg| # 

serta tenaga jang ada jang dapat 
tudjui oleh Kabinet dengan pe-/dikerahkan ditambah dgn pem- 
ngertian bahwa  perumusannja|beajaan jg akan longgar dalam 
masih akan disempurnakan. tahun ini sedjalan dgn rentjana 6 

Achirnja kabinet ' menerimaltahun Pemerintah, maka produk 
baik suatu Rantjangan Peraturan si disektor pertanian dapat ditam 
Pemerintah tentang  perobahan Ibah dgn 6 hingga 1096. 
dan penambahan Peraturan  Pe- Ke : 1 
merintah No. 14 tahun 1955 ten Ean Wakil Presiden 
tang dewan keamanan dan suatu AS rsap PEN . : 
Radin Undang2 Darurat ten Penga Neneng: Wakil Pa 
|tang perubahan dan penambahan den Drs. Moh. Flatta menekan 
Undang2 Darurat No. 8 tahun Kan aa ata 
1 & Ea i 1 Si antara pe an. 954 tentang penjelesaian soal pe Nai Diana diantara. banjak 
makaian tanah perkebunan oleh : , . 
rakjat. Demikian pengumuman (Kementerian, disamping Kem. PP 

“I& K adalah Kem. Pertanian jang 

Rantjangan Undang2 tsb. dise- 

  

dewan menteri. (Antara) 
- penting, sebab diatas kegiatan 

4 Kem. Pertanianlah Indonesia da 
Gara? Rumah pat 1 Seknyakaa Te dan 

mengekspor banjak, dan karena 
(#Liar Sadja 1 nja mendapat devisen jg mentju 

$ -4 Ikupi. 

Pembangunan Pelabu-| Menjinggung 1 por, Ta 
, ta katakan bhw di Bali kini ba- 

han Menado Terlantar njak babi jang tak dapat dicks- 
. GARA-GARA sebuah 'rumahlpor. Pasaran ekspor babi Bali 

liar kepunjaan Thio Soan KhungJiaitu Singapura kini sudah dika- 
jang terletak didalam terrein pemliahkan oleh babi dari Siam. 

an pelabuhan coaster Me-| Nilai harga ekspor kita turun 
nado, jang sudah sekian - lama| diluar negeri, sebab turunnja itu 
aa an maka seluruh| karena harga Ar maa paapar $ 
usaha untuk merampungkan pela-|ta tidak bisa bersaing dgn. a- 
buhan tsb. mendjadi terbengkalai,|rang2 sama diluar negeri. Oleh 
walaupun otorisasi penjempurna- Basi Hatta Ker akan Jaan 
annj J em. Pertanian bekerdja ersa 

8. sdah kelar dpin ang ntb dengan Kem. Perburuhan beberapa matiam projek telah / 3 - : -.. iberit AAN Na »sluntuk dapat mentjapai effektipi- 
diberikan. ' Demikian ”Antara tet dalam kerdja, dan berusaha 
kabarkan dari Menado. 
Pada waktu Menteri Perhubu- 

ngan Laoh dalam kabinet Bur- 
hanuddin datang didaerah Mena- 
do, pernah disampaikan instruk- 
si supaja rumah itu segera dirom 

bak, tetapi instruksi itu tidak di 
aksanak 

untuk mempertinggi mutu hasil 

11 Projek Pem. 
bangunan! «: 

Jg Akan Dibiajai ' Dgn 
Kredit Dari Rusia 

  

Persoalan rumah tsb. sekarang 
mendjadi. hangat kembali dima 
na pedjabat2 di Minahasa terpak| DALAM rangka kredit Uni 
sa turut tjampur  'tangan dan |Sovjet sebanjak $ 100.000.000 itu, 
DPRD kota pada tg. 12 Septem (lndonesia menjediakan sebanjak 
ber mengadakan sidang chusus|11 projek 'antaranja projek2 lis- 
dgn tjara tunggal mempersoalkan (trik, | industri kimia termasuk 
umah Thio Soang Khung jang (batu bara, paberik semen jg akan 
telah menghalangi usaha pemba-|9idirikan 'di Indonesia Bagian 
ngunan pelabuhan itu. Timur dil.-nja, demikian (ketera- 
Dalam sidang DPRD itu ang| 19an Jang diperoleh dari Men- 

teri Negara Urusan Perentjana gota DPRD Raturandang telah tamala genai 
mendesak supaja rumah itu sege Pan De TN (Near   ra dirombak sesuai dgn keputus| #Piah financieringnja, Ie. Djuan- 
an DPRD 21 Pebruari jl. Pres- tasi Pemerintah selama rentjana 
tise DPD dikatakannja tidak ber 5 tahun masih ada  spellingnja 
arti lagi, djika persoalan ini ti- antaranja bisa digunakan untuk 
dak diatasi dgn semestinja. Tun- rupiah financiering ini. 
tutan anggota Raturandang diso| Diakui pula bahwa dalam ru- 
kong oleh anggota Kambey dari piah financiering ini adalah ma- 
Katholik (Antara). sih merupakan kesulitan, tetapi ia 

g katakan bahwa masih ada sum- 
Da ang Ing B.—mei ber2” Jai jang dapat digunakan 

/ . juntuk rupiah financiering itu. 
esir Matjet Menteri Negara Urusan Peren- 

PERDAGANGAN Inggris-Me- tianaan Ir. Djuanda ketika dita- 
sir hampir terhenti sama sekali, nja, adakah Pemerintah sudah 
kata pedagang? Ingrgis di Kairo meminta djumlah tertentu dari 
malam Selasa, Perdagangan Pe- Pembajaran pampasan perang 
rantjis-Mesir begitu 'djuga, udjar Djepang, ia katakan, bahwa Pe 
saudagar2 bangsa Perantjis di merintah belum  menjebut-njebut 
Mesir. Kalangan perdagangan me djumlah tertentu. 
ngatakan bahwa keadaan j Dikatakan seterusnja bahwa ia 
menjedihkan bagi mereka ini di Uondong pada suatu pendirian 
sebabkan karena: pembekuan yaibahwa paberik semen Gersik jg 
luta Mesir di Inggris & Perantjiss kini dimiliki oleh Pemerintah pa 
(keadaan serba tidak berketentuan $a Suatu ketika dapat didjual 
bertalian dengan masalah Teru-|Pada fihak partikelir, untuk ke- 
san Suezs politik export-import mudian dengan djumlah pemba- 
baru Mesir jang telah beralih kejaran itu Pemerintah dapat pula 
snegeri2 jang sikapnja lebih ber | merentjanakan bangunan2 jang 

sahabat”. baru. 
URSS, Hongaria dan Tjekoslo-| Dalam hubungannja dengan ru 

(wakia berusaha keras untuk me-'Piah financiering, Ir. Djuanda 
Mati : “masih melihat adanja satu keku- 

rebus pasaran Mesir, Tagd «Dio ' rangan dalam Rentjana Undang2 
Pa Pa aan adah, | Denanamari Modal Asing jang di 
lebih dulu. Ked rebut dalamnja tidak tertjakup clausule 
(Din Culu. Kedua negara ASia jeng membolehkan modal asing 
ini banjak beli kapas Mesir, tapi membiajai perusahaan2-nja jang neratja perdagangannja pintjang, -kan dibangunkan di Indonesia 
dan Sekarang mereka berusaha (untuk pembangunannja) dengan supaja Mesir beli lebih ' banjak menggunakan valuta asing jang 
dari mereka. Mereka tawarkan kemudian dapat ditukar dengan 
kredit2 besar dan perdagangan 
segitiga” (Antara-Reuter). 

ar ADH 7 ), PI 
Bana. Sanu He | ti | 

mikian Ir. Djuanda. 

      

    Lag: 
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ANGGUNG  djawab S. C. 
PKI . Djember Sumarno Sumowi- 
djojo tgl. 13 Sept. jbl. telah diha 
dapkan ke Pengadilan Negeri 
Djember guna diadilii perkara- 
nja mengenai penghinaan terha- 

dap Wk. Presiden R.I. Moh. Hat 
ta. Berhubung Yakwa masih akan 

PEN, | 
liputi djumlah harga Rp. 9.142, 
000,— — Pada Saptu malam jl. 
di Djakarta telah dilangsungkan 
pertemuan pembentukan Himpu- 
nan Indonesia-Djerman jang ke- 
anggautaannja terbuka utk se- 
mua orang Teo dan ka 

aku : : 5 man jang egiatannja adala 
Be t Menpan oa dan semata? ingkar dari politik. Ke- 2 entjari pembela, maka Ha tuanja dipilih Herman A. Pamilih. im menunda sidang pengadilan .— Di Kementerian D.N. Senen pada tgl. 11 Oktober j.a.d. s2.MU jbl. dilangsungkan rapat staf lai hari Selasa jbl. harian "Suara Kem, D.N. untuk membitjarakan en UR di Surabaja  ,,ber- soal? jang berhubungan dengan aa ssengan Sesuatu hal” helaksanaan pembentukan — pro- menghentikan penerbitannja. Ha pinsi Irian Barat dan pembentu- rian tersebut telah mentjapai ta kan propinsi Atjeh serta pemba hun penerbintannja jang ke-IV. Isian Kalimantan dalam tiga — Dengan ditemani oleh Wakil propinsi, Direktur Ketua dan Sekdjen :Lembaga Per Perusahaan Pertambangan Indo- sahabatan — Indonesia-RRT hari nesia, mulai permulaan Senen jl. - Missi Persahabatan | depan tambang mas di Tjikotok 
Tiongkok telah mengadakan kun |akan menghasilkan mas dan pe- SAP $ pada Menteri Agamalrak jang pertama kali. Tambang Bg fa er "1 di Kementerian |mas tsb. merupakan satu-satunja 
Lage a. — Djawatan Pelajaran |tambang mas jang ada di Indo- ni sedang sibuk menjelengga-|nesia, karena tambang mas lain- rakan pemesanan 54 kapal utk nja sudah tidak bekerdja. 

Kan i 
erombolan 

dja diluar Djawa. Kapal? . tsb. D.L/TII didaerah wadjo (Sula- dipesan pada galangan2 kapal di wesi Selatan) jang dengan suka- Idalam negeri jang tergabung da- rela menggabungkan diri pada 

  

lam dalam tjaranja memberikan 
bimbingan pada petani kelapa un 
tuk memperbaiki kwalitet kopra 
nja. 2 

Selandjutnja Hatta kemukakan 
bahwa dalam hubungannja dgn. 
pelaksanaan rentjana 5 tahun itu, 
hendaknja rakjat dibuat agar plan 
minded, karena hanja dengan du 
kungan luas dari rakjat rentjana 

pertama kalinja. Sebab katanja, 

Pelatjur adalah sumber dari 

penjebaran benih penjakit2 kela 

min. Di Surabaja, atas angka2 

jang terdapat pada V.D. Insti- 
tute jang dikepalai oleh prof. 
Dr. Sutopo itu ternjata, bahwa 
854 dari pelatjur2 menderita pe 
njakit kelamin, dan 50960 mende 
rit, penjakit jang berbahaja ba 
gi manusia dan keturunannja, ja 
Itu sipilis, jang bukan sadja da 
pat merusak seluruh bagian tu 
buh tetapi djuga keturunan kita. 
Selebihnja dari 5076 itu berpe- 
njakit2 kelamin  lainnja. ' Jang 
1570 jang dalam pemeriksaan 
pertama terdapat negatif, ternja 
ta dalam pemeriksaan jang ke 
dua atau ketiga terdapat sakit 
djuga, sehingga setjara kasar da 
pat dinjatakan bahwa 10046 da 
ri pelatjur2 itu berpenjakit kela 
min. Keteranga, Dr.  Paranjpe 
itu diberikan sebagai komentar 
terhadap pilem tjabul jang baru 
sadja disita oleh jang berwadjib 
di Surabaia pada saat sedang di 
putarnja. Pilem itu diputar kem 
bali dimuka pedjabat2 terkemu 
ka Pengadilan Negeri, Kedjaksa 
an, Kepolisian, Kepolisian Mili- 
ter, Kedjaksaan Tentara dan 
dokter2 V.D. Institute, dan Dja 
watan Bes dan Tjukai. 

Jang melihat film tjabul 
pasti tidak dewasa dji- 
wanja. 

Paranjpe menjatakan, bahwa 
jang melihat pilem demikian itu 
adalah orang2 jang tidak dewa- 
sa, sekalipun sudah dewasa usia 
nja, tetapi pasti tidak dewasa dji 
wanja. Pilem2 jang demikian itu 
dibuat dan dipertundjukka, se- 
ngadja untuk mengobarkan nafsu 
berahi, dan karenanjalah dilukis 
kan dalam perbuatan2 jang ber 
lebih2an, jang beda dengan ke- 
adaan jang sewadjarnja. Sese 
orang jang melihat pilem demi- 
kian itu tergerak fantasinja dan 
sudah tentu diperlukan sesuatu 
penjaluran. Dan djika ia tidak 
beristeri, maka mentjarilah ia 
orang jang bersedia, umumnja 
pelatjur. Djuga jang beristeri 
umumnja lantas hendak menijo 
bakan apa jang dilihatnja itu ti- 
dak pada isterinja sendiri. Disi- 
ni letak bahaja itu, dihubungkan 
pula dengan besarnja tingkat sa 
kit daripada sipelatjur itu. 

Djuga Sarpan Kepala Djawa- 
tan Bea dan Tjukai Daerah II 
kepada hadirin ' menundjukkan 
berbagai bahan jang telah dita 
han oleh djawatannja, dengan 
membiarkan pertanjaan apakah 
hadirin beranggapan bahan2 itu 
dapat digolongkan pada barang2 
pornografie. Sarpan jang menja 
takan telah bekerdja sebagai pe 
djabat douane dalam berbagai 
zaman menjatakan. bahwa  be- 
leidnja sekarang, didasarkan pu 
la pada pembenaran oleh Diak 
sa Agung terhadap lektur2 dan 
barang2 pornografis itu, lebih 
keras terutama mengingat keada   

  

nja norm dalam masjarakat se 
rupiah atas dasar koers riil, de- belum dan sesudah perang. 

Sebelum: perang Belanda mem- ' 

  

. 5 

lam organisasi KAPENI dan me-Satuan2 TKR. Mereka itu dipim 
pin oleh Andi Pasamula dan ber- 
sendjatakan a.l. 7 putjuk bren. — 
Konperensi Persit di Bandung tgl. 
16 Sept. jl. telat berachir dan 
mengambil beberapa putusan jg 
berkisar pada usaha untuk me- 

minta perhatian jang chusus ter 
hadap pendidikan dan pengadja- 
ran anak2 para anggauta tentara. 
— Polisi Bandung telah menang- 
kap 4 orang jang tersangkut ada 
sangkut pautnja dengan perkara 
keuangan Panitya Persiapan 
Tugu Pahlawan Bandung. Djuga 
telah disita sebuah sepedamotor 
dari salah seorang tsb. — Empat 
orang anggauta gerombolan bebe 
rapa hari jl. telah mendatangi 
kepolisian propinsi Sumatra Uta- 
ra, dan mereka menjerahkan diri 
untuk kembali ke-masjarakat. 
Selama Djanuari sampai Agustus 
1956 didaerah Kawedanan Bango 
redjo (Banjuwangi Selatan) telah 
dilakukan pemberantasan hama 
jang mengganggu tanaman padi 
dan lain2 hasil bumi. Djumlah 
walangsangit jang telah dibunuh 
nja tidak kurang dari 13.885.000 
€kor, tikus 10.131 ekor dan babi 
hutan 16 ekor, — Kini berita Sa- 
jang dari luar negeri, Menteri Ke ini   

. . 

Ia katakan, bahwa hendaknja 
dalam melaksanakan tugas? Ko- 
menterian Pertanian dalam hubu 

tahun agannja dengan rentjana 5 
itu, 

  

   
Kem. Penerangan dit 

adjak serta. Kem.  Penerangz 
adalah penjambung lidah peme- 
rintah jang tertudju didalam ne 
geri, demikian Wakil Presiden   mengachirk pidatonja. (Antara). 

Ada ,,Gelas Tjabul” 
Kalau Disisi Air Terlihat 
Telandjang Jang Montok — Kini: Disita 

Djwt. Bea Tjukai Surabeja 
Dr. V.S. PARANJPE (India) jang kini diperbantukan pada 

Pusat Penjelidikan dan Pemberantasan Penjakit Kelamin di Sura- 

baja oleh WHO dalam pandangannja dimuka para undangan di 

Kedjaksaan Djawa Timur menjatakan, bahwa jang penting ialah 

untuk menghalangi pemuda2 (kita pergi kepelatjuran untuk jang 

ambar Wanita 

djika ia sudah pertama kali per- 

nah kepelatjur, maka ,,mental barrier” sebenarnja sudah ditembus, 

dan biasanja sudah bukan mendjadi soal lagi baginja untuk pergi 

lagi untuk kedua, ketiga, keempat kali dan seterusnja. aka 

punjai ketentuan2 jang sudah te 
!gas tentang apa2 jang dapat di- 
anggap »,aanstotelijk voor de eer 

baarheid”. Tetapi itu tidak selalu 
sama dengan anggapan masjara- 
kat Indonesia (Timur) apa jang 
dapat disebut melanggar perasaan 
susila itu. Ditundjukkan antaranja 
gambar2 perempuan  telandjang 
bulat jg menundjukkan . tubuh2 
wanita jang dilihat dari sudut ke 
senian memang tidak apa2. Gam 
bar2 itu sebenarnja tidak dapat 
dikatakan tjabul, sebab tidak ada 
digambarkan orang dari  djenis 
kelamin jang lain. Gambar2 de 
mikian ini tih ditahannja (mengi- 
ngat norma2 masjarakat jg beru 

bah itu). Djuga ada antaranja ge 
las jang bergambarkan wanita da 14 

ri muka berpakaian tetapi dari 
belakang 'telandjang,.dan  djika 
gelas itu diisi air bagian2 tubuh 
gambar wanita itu mendjadi ma 
kin besar dan montok.  Tjabul 

atau tidakkah ini? Kemudian di 
tundjukkan djuga dasi djuga de- . 
ngan gambar2 telandjang, ada " 

jg terdapat pada lapisan (voc- 
ring) dari dasi tsb. Djuga kartu2 
dgn gambar2 telandjang telah di 
tahannja. Bahan2 itu dikirimkan , 
ke Djaksa Agung “dan  djuga 
Djaksa Agung beranggapan bah “ 

ia
 

    

  wa baiknja barang2 demikian itu | 

tidak: usah - dibolehkan masuk, 
sebab masjarakat tidak 'akan' men 

dapat paffala apa2 dari barang? 
tersebut (Antara). € 

3 aa 

PEMBOM BERMESIN PAN- 
TJARGAS 8 B-52 DJATUH 

TERBAKAR. An 
Sebuah pesawat pembom rak 

sasa, ialah pesawat B-52 jang di 
gerakkan dengan 8 buah mesin 3 

pantjargas, malam Selasa telah 
djatuh terbakar waktu pesawat 
tadi sedang membelok untuk men 
darat dipangkalan udara Casile, 

9 mil sebelah timur Madera, Ca 
lifornia. 

Sd 
/ SEORANG pengendara betjak 
jang mentjoba menfjari  kura2, 
pada hari Minggu telah kedapa- 
tan mati disungai Tjikapundung, 
Bandung. : 

Pengendara betjak ita berna- 
ma Atang dan berumur 25 ta- 
hun. Pada hari Minggu ja dgn 
sebatang tombak keluar rumah 
dengan maksud mentjari bulus. 

Menurut seorang temannja ia 

  

  
   

        

telah terpeleset ketika menori- 
an sesudah perang dan berbeda jbakkan tombaknja pada se-ekor 

Ikura2 dan terdjepit batu didalam 
air. Jang berwadjib mengadakan 
pemeriksaan lebih Iandjut.        
   

sehatan Federasi Malaya, 
Yow Keh menerangkan, 

Leong 
e bahwa 

pemerintah Malaya sedang beru- 
saha mentjari tenaga 80 orang 
dokter di India, "untuk bekerdja 
di Malaya. — B,M India Nehru 
hari Minggu jl. telah menerima 
sebuah surat pesan dari P.M. 
Birma, U Ba Swe, mengenai si: 
tuasi Suez sekarayg. Tidak diper 
oleh keterangan bagaimanakah pe 
san ita. — Ceylon, Mesir dan Dje 
pang mungkin tidak lama lagi 
akan mengadakan perdjandjian 
perdagangan antar ketiga negara 
itu. Ceylon akan menjediakan 
teh untuk Mesir dan akan mene- 
rima sebagai pembajarannja ba- 
rang2 dari Djepang selain kapas 
Mesir, Kira-kira sedjumlah 
50.000 buruh tambang  batubarn 
dalam 30 buah pertambangan ba- 
tubara dan perbengkelan ptrtam 
bangan2 tsb. di Raninganj, .dae- 
rah Bihar, hari Senen jbl. telah 
melantjarkan, pemogokan untk 
tuntutan kenaikan upah. — Italia 
pada hari Minggu jl. menjatakan, 
menerima baik undangan supaja 
menghadliri konperensi baru ten- 
tang masalah Terusan Sues - di 
London pada hari Rebo minggu 

O mem Ng as  
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pon 

“IM 5. Rahat 
Djam untuk pesan tempat: 

"Lux" - "Grand” 4 M—12— 
Orio: 2 9o—I— 

Gris « Indra - Royak 10.—11.— 
Not “Orion” Fa 

mmemamm 

La Tae Ie 2 G $ th.) 

Zaenah - Da H. 
| Awaludin - Abdul Hac 
"BURUH BE NGKI 

EXTRA: SABAN SORE dj. 2.30| 

Dr. SUMARDI ssALATIGA (| 

  

  

kt 

"ORIOM 4457245 (A7 em | 

  

  
    
  

   

  

“Kristen. | 
cptember 1956 KANTOR JAJASAN 

PUSAT pindah dari Dj!. 
 Pondjara no. 8 Salatiga. 
irus Jajasan Perguruan Kristen 

Pendjara 8, Salatiga. 

TABIB 
Seteran 169 — Semarang 

Specialist unsuk WASIR (Aam- 
beien), ASTHMA, KEPUTIHAN, 
IMPOTENTIE dan lain - lain pe- 
njakit. 

Djam bitjara : 9—12 pagi 
AE “NS. sorei 

Ne LL LL LA 

Pipa Kifea |Perminda Kembali 
—. (Color by Technicolor) 
"R E ag apa 

EXTRA: SABAN SORE dj. 3.00 
(Widescreen) 

jena. - Montg. Clift 
"INDISCRETION OF 

AN AMERICAN WIFE" 

"GRAND” 5. 7x 9x (17 th) 
EXTRA: SABAN SORE dj. 3.00 

(Widescereen) 
Paul Douglas - Eva Bartok 

| "THE GAMMA PEOPLE” 

"DJAGALAN” 6.30-8.45 (17 th) 
"GRIS” 445-7.00-9.15 
Mahipal - Malasirha - Kamal 

Film India 2 pr ah 
Tekat Ind, RIYASAT”. 

"ROYAL" 445-645 -845 
INDRA” 515-715-9.15 

. (seg. umur) 
ea Bali - Kamal Kapoor 

a » Dr 

'” PERHATIAN: 
”ROXY” ini malam tidak ada 

malam seperti biasa. 

adverientie sebelah) 

  

  

  

(Lihat 

      

INI MLM. PREMIERE BESAR! 
"REM 5189 700909 (47 th.. 
Extra: SABDAN SORE djam 3.09 

(Widesereen) - 

   

   

  

Jennifer Jones j: 

Dia... ... (dan Montgomery 
Cit jang terkenal dengan "From | 

den | 
here to Eternity”-nja....., 
muntjul bersama diatas Jajar 
Juapan fjinta jang berapi-api!!! 
Kisah pertjintaan jang bernjala- | 
njala antara wanita jang telah 
berkeluarga 
jaka ii 
Drama pertjintaan jang paling 
mesra dan seraMm:......... | 
suara PATTI PAGE jang meng- 
gema sebagai proloog-nja. .....! 
Untuk pertama kalinja Vittorio 
de Sica muntjul sebagai producer 
dunia jang termasjhur dengan 
ticrita jang mengagumkan dalam 

sm. 

bahasa Inggris! 

SINI MALAM D MB. 
GRAND” 5. 7x 9. (17th) 

Extra: SABAN SORE djam 3.00 
Up tNa escreen) 

    

  

Ea 
Na 

Pu 

Saksikanlah Gamma-stralen, mem | 
bikin manusia tunduk dibawah | 

: ban tanya dari seorang ber- 
TN us Ka " 

INK ANE RAN KANKER 

BANTULAH' 

52 To 92 (17 th) 

ae. ang terkenal ka- 
rena "The Song of Bernadotte”- | 

dengan seorang dje-| 

NA DSESIP von ! 

40 Hari 
Selaruh tubuh berasa lebih ring- 
kas dan enteng, tjahaja muka ke-: 

Hibatan lebih muda dan gembira, 
kesehatan bertambah', dan anak 
(ang mungil itu, mendjadi mon- 
ok dan sehat betul. Semua ini 

DJAMU HABIS BERSALIN 
Keluaran 

NJONJA MENEER 
Semarang. 

Dapat beh di Pedamaran $0 — 
semarang, Telp. 960, dan AGEN 
AGEN DISELURUH TEMPAT 

  

te IS LP ut ut EL LL 

  

INI MALAM PREMIERE! 
"GRIS” 4.45 7.009.15 (17th) 
"DJAGALAN” 6.30 — 845 

PAKAI TEKS 
BAHASA INDONESIA DAN INGGRIS 

Produced by G 

MAHIPATRAY SHAH y 

Pe ONE: Da 
JASWANT JHAVERI 

Diedarkonoleh N.V. HARAPAN CORP, LTD, 

    

Sebuah film India jang penuh ke- 
tegangan tentang pembalasan 
dendam dari scorang putera ra- 
dja terhadap para pengchianat2- 
nja! 

'|Nionja dapat membuktikan, se- : 
telah Njonja minum : !    

   
    

       

      
    

HEALTH 1 

Alasan penjakit: Badan a 

Kepala pusing, Bntjok, Linu2, muka 

  

putjat, Kaki-tangan dingin sering semuf- 
semutan, Mata kurang terang, penjakit 

pikiran (serewen), sakit pinggang, djan- 
Buat itu kita bikin ALLAHOO RADIUM TONIC PIL, Tanggung 
100 pCt. berhasil. £ AR SAN 
Harga per botek on bkan MA Rp. 30,—- 

POWDER ADJAIB” 
Eczeem, kadas, kudis adalah 
penjakit kulit jang berbahaja 

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 
Allah dgn Powder Adjaib 

—- akan baik kembali seperti 
biasa. Powder Adjaib adalah satu2-nja obat Bczeem, Kadas, Kudis 
jang terbaik. Tidak ada bandingannja diseluruh dunia. Tanggung 

garansi 100 pCt. Harga 1 botol Rp.25-— Bisa kirim seluruh 
Indonesia tambah ongkos kirim 10 pCt. ' 

  

  
  

      
         

"STIMEWA 

ATAS SEGALA 
KEISTIMEWAAN 

Manujusirat II : bgs 

| (@ romeo SADIK DIOHRI 
KEPRABON-KULOM.1S/D-SOLO.     

   
      

      

  
SEMIR RAMBUT HITAM 

Harga perpak Rp. 7,59 
SEKALI MU. 
DA AWET 
MUDA. 

ALLA ZOR 
PIL KERAS. 

Pil kuat isti- 
mewa untuk 
orang laki2 
jang kurang     M

A
N
 

P
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E
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S
P
E
C
I
A
L
Y
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: Lemah sjah- 

Aa Nu wat limpo 
| Harga per doos Kp. 20,— aa tentie, Sexue- 

- mm 5 Lag le. Zwakte), 
| Dari itu kita sedia Obat (Sexual Weakness, Lost Man- 

hood, Nervousness, bulld Biood,Bone, Energy). Penjakit JIRIAN 
adalah penjakit jang sangat berbahaja, seperti Api dalam Se- 
kam. Penjakit ini timbul karenarusaknja achlak (moreel) diwak- 

  

    

  

tu mudanja. 5 
& 5 ALLA ZOR PIL KERAS 

$ Harga per doos Rp. 30.— 

MANUFACTURED BY: WORLD KNOWN 

: — PROF. M.S. COLLER 
SOLB AGENTS: MOHAMED SADIK JOHRI 
Di. Teuku Umar 15/D (Keprabon Kulon) — Solo. 

Bisa kirim seluruh Indonesia, tambah ongkos 1095. Kirim uang 
lebih dulu. : 

Semua Agen” harga sama. 
Depot Obat AA, Gang Pinggir 9, Yong Kage Obat .,Singa- 
pore” dan Toko Obat ,,Shanghai”, Pasar har Semarang, Uni- 
versal Stores, Bodjong 6 B, Semarang: Toko Obat ,,FTOK AN”, 
Dji. Raja 114 Magelang K.A. Mohamed Yasin, Dji. Kepati- 
han 23, Pekalongan Pooran Sporting Coy, Djl. Pontjol 40, Se- 
marang: Toko Jilani, Djl. Nusantara 112, Makasar, Salon de 
Beaute ,,Ladis”, Djl. Srambatan 20, Solo: Toko Minang, Padang- 
pandjang, Sumatra-Tengah: Toko Obat ELGECO, djl. Slamet 
Rijadi 73c, Solos Muh. Bin Abdullah Rumah Makan Asia India, 
Karanggetas, Tjirebons Toko Noor, Djl. Raja 78 Madiun, B. PIAR, 
Pasar Tundjungan Stand no. 81-82 Surabajas Toko New India, 
Samsrinda: Rumak Makan Pakistan, Perak S456, Surabaia. 
Toko MURNI, Slamet Rijadi 54 — Muh. Amin, Tjokronegaran 93,   Film Indig jang penuh tegang! 
Solo. 
  

"ROYAL? INI MALAM 
4.45 6.45 8.45 BERBARENG 

GEETA BALI Ame 
KAMAL KAPOOR ? 

perluas negara djadjahan ! 

|Saksikanlah kota Bagdad dengan 
mengorbankan 'njawa 
garanja ! 

Saksikanlah bagaimana wanita jang didjadikan umpan untuk mem- 

korban pengchianatan dan kekedjaman ! 

PREMIERE INDRA” |, INI MALAM PREMIERE ! 
(Segi: Anmite) 5.15 745 9.15 ORION” 4.45 7.00 9.15 (17 th.) 

: TN Ga Extra: SABAN SORE djam 2.34 
e ps (Pembalasan) (Kartu-bebas tak berlaku) 

Film India Tekst Indon. CinemaScope: 

dan bagaimana ajahnja jang djadi duka 

pahlawan2nja jang tak gentar THE EDDY DUCHIN STORY 

untuk mempertahankan kemerdekaan ne- : an bernuse... 
ITISA 

E Love    
  

DMALMARI EEFENIDI - AL FIAN NAZARUDIN . 
dalam 

“Tierita: 

ingin senang... 
| 

SEBUAH LUKISAN HI 
BAGI PARA PENONTON 
(DAN JANG SEHAT ! 

INDONESIA PREMIERE! 

AWALUDIN - ABDLIL HADI - M.BUDIRASA 

    ASREL SAN  AWALUDIA 

Kisah suka-duka sehari-hari dari kaum buruh | 

'gambarkan dengan tepat oleh bintang kesajangan dan dibantu 

'Toleh bintang. kekasih ramai E. ZAENAH “sebagai seorang isteri 

'jang banjak terdapat dizaman material ini, ingin ini, ingin itu... 
, ingin. kemegahan, ......... 

HIDUP JANG MEMBERI DJIWA BARU 

STORY 

  

     
            

  

   

  

INI MALAM your 
"LUX 5.009-7.00-9.00 (untuk 13 tahun) Ti 

PERSARI : LONG 
mempersembahkan : 2 REMEMBER! 

ZRINAH DARUSSALAM | 

: : Cotor CinemascoeE recwkidbion 

ISebuah riwajat hidup Eddy Du- 
chin, pemain piano jang terkenal 
didunia kini digambarkan diatas 
lajar putih dalam CinemaScope 
dan tatawarna DeLuxe jang in- 
dah ! 5 
Saksikanlah bagaimana ja meng- 
alami penghidupan jang | getir- 
pahit dalam perdjuangannja dan 
suka-duka dalam romantisnja.... 
Dn Sak tetapi berkat keuletan dan 
kesabarannja 'membawa ia ke- 
untjak ke-masjhurannja...... ! 
Jntuk pertama kalinja  Tyrone 

Power main bersamaan dengan 
Kim Novak, t : 
kenal dalam film icnic” tidak 
kurang dari 20 lagu? Duchin Me 

3) 5, 
anakan nana 

  

di   
ingin 

DAN MEMBERI TELA- 33 

    ya, Wa UN Ta 0 Ta D0 as Ta, 8“,    Type Perti. »SEMARANG” Idzin No, 3498/111/A/171 
( jang merindukan hati ! 

  

| BINTANGNYA RADIO TELAH TIBA ! 

'Kast kaju, 5 lampu dengen 8 tugas, berikut mata kutjing, push 

SUARA ULEM DAN MODEL SANGET MENARIK ! 

| TENTANG HARGA DAN KWALITEIT TIDA ADA BANDI- 

BUKA: Hari : biasa 9—2 5—7 Saptu 9—2 

| Keterangan dapat langsung pemilik alamat: - 

BEHRING 
1.5 button system, SANGET SELECTIEF 

Harga Rp. 1650,— 

NGANNJA!! Dapet ditjoba dan dibeli di 

RADIO OMEGA 
Djl. Mataram (Kr. Turie) 584, Tilp. Smg. 1937 

    
  

Didjual Segera: Terima Kosong 

. Hukup. Pinggir djalan besar, auto dapat masuk halaman. 

D. BACHTIAR, Randusari Gg, I No. 253 Semarang 

BUN.T3-2-90-0. 5 .     

1 RUMAH BARU djalan Siliwangi No. 162. Listerik dan at | 

  

      
Radja Obat Kesehatan B 
  

adan 

VYiranor 
Viranol extra strong tanggung sembuhkan : Segala matjam pe-   

  

si-tjantik jang ter- , 

| dan semangat bekerdja ta” ada, untuk itu kita bikir: PIL VI 

ujakit seperti: Buah pinggang, Djantung berdebar2, sakit urat? 
seluruhnja, obat (brains). Ini pil menambah darah dan Semanga! 
bekerdja. Baik untuk orang jang bekerdja berat2, bekerdja di 
kantor dan jang suka sport dan badan lemah. Mati angin. Alasar 
penjakit: badan lekas tjape, makanan tidak hantjur, sering ma 
rah2, kepala pusing, muka putjat, kaki tangan dingin, sering se 
semutan, mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw) tidak bisa 
tidur dalam tidur sering takut2, sakit pinggang, kurang makar 

RANOL jang tanggung 10096 berhasil. Harga 1 botol Rp. 20.— 
Djuga ada sedia lain? obat jang mandjur, Radium virano! Tonic 
Pills, menambah darah............ Rp. 30.—. Pil Gembira...... 
Sa Rp. 15.—. Minjak Tangkur .............. Rp. 10,— 
Pil Viramin untuk penjakit keputihan .............. Rp. 25,— 
Pil Wanita untuk wanita tUA oa, Rp. 30,—. 
Salep Tjantik, menghilangkan hitaman dimuka, panu, kukul, dje- 
rawat No. LS ken 2 NO Pn EA Rp. 10,—. 
Blossam face Cream, menghilangkan noda2 hitam ............ 
Rp. 15,—. Sultana Figure Cream, membikin bagus badan .....i. 

- Rp. 30,— Pujer bikin hitam rambut, tanggung tidak Inotur 
2' gram ......oon RPo ho dan 5 Bra Wa 2 Rp. 20, 
No Hair Powder, menghilangkan rambut .......... Rp. 20,—. 
Minjak pandjangkan rambut, tahan rontok .......... Rp. 10,— 
Minjak Telinga, kurang mendengar ....... TA Ke Rena Rp. 10,—. 
Salp wasir (ambeien) .......... Rp. 10,—. Salp Eczeem untuk 
kudis, gatal luka2 .......... Rp. 10,—. Pil Diabetes (sakit gula) 
He ag Rp. 50,—. Pil Entjok Linu .......... Rp3 292 
Obat dikirim sesudah terima uang tambah ongk. kirim 159. 

TABIB8 MAWN Tambiong 40 Tilp. 4941 — Banduag. 
Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA 
diseluruh Indonesia. 
Agca-agen: 
Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang, Toko Obat Eng Tay 
Hoo, Pekodjan 101, Semarang: Toko Gbat Ngo Hok Tong, Gang 
Pinggir 1, Semarang, Toko Obat Shanghai, Pasar Djchar 42, 
Semarang, Toko Happy, Aloon-aloon 15, Kudus: Toko Baldjun, 
Djl. Kepatihan No. 105, Pekalongan, Zindabad House, Nonongan 
No. 77, Solo: Toko Solo, Djl. Sosrowidjajan No. 5 Jogjakarta, 
Toko Junior, Dil. Malioboro 93, Jogjakarta: Toko Obat Eng 
Tay Hoo, Fetjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek An Tong, Petjinan 
81, Jogja, Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 56, Jugia: Toka 
Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja: Toko Obat Hok An, 
Djl. Raja 114, Magelang, Toko Obat Berlin, Djl. Pasuketan 77, 
Tjirebon, Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pasuketan 91, Tjirebon, 

  

  Toko Obat Thian Tek Tong, Djl. Karanggetas 217, Tjirebon: 
Toko Obat Tay Tjoen Hoo, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan, | 
Toko Obat Thian Ho Tong, Djl. Pasuketan 60, Tjirebon: Toko   

gala lapisan dan oleh tua dan muda! 

Obat ,,Eng Diien Hoo,” Pekodjan 85, Semarang: Toko Obat Thian 
Seng Ho. Bil Raia 117. Magelang 

Opat Awi Pengarit Kurir 
— MP Grras Mas 

Sangat Wandjur untuk 
menjembuhkan Segala 
perjakit kulit dll. 

Perbotol 

Bisa beli di tokoz diantero tempat    
   
      
  

PEATURE-LENGTH TRUE-LIFE 
per ag TECNNICOLOR 

. Wale Dumas "BERI awp BEE 24 

Film pertama jang paling besar tentang alam dan binatang? dan 
tentang kegandjilan2nja ! 
Film jang mendapat sambutan hangat diseluruh dunia, oleh se- 

o
r
e
o
.
.
.
 

       
A Carnyon Nartitr 
kata ton PURA BIAN 

    Adegan2 diambil SEBENARNJA dan REALISTIS 
  

  

    

Ahli Tehnik /1Anem 
1 Djalan “Tjolomadu   

Dr.A. Foerster-Wiem 
   

  

   
NORDT SOtpey z 

N GENgp,T 
Hot DOOR Ez 

      
£ 

1» Dr. R. 

Dr. R. 

Dr. R. 

/ Dr. R. 

Ie Ia 

Dr. 

Dr. R. 

Dr. 
Ir, 

Bisa dapat pada : 

VAN GORKOM — BAVOSTA — 
GUNTZEL & SCHUMACHER 

Prof, 

Da harta Tahu: Alamat Baru 
$ , : " g 8 # 

: , n 2 

Tilpun-Rumah. Solo 376 dan 377 

  

er Bangunan 
| 

1 - Surakarta 

  

KARANNBAKANAANANNA NAN AS SP EN II Pa ISI, SN Ji Ma Yi TA 

Untuk : 

Pusaka Tunggal dari PEMELIHARAAN KULIT 
MiKALIN 

Bedek don Zalf 
Dipudjikan oleh dokter? jang kenamaan, 
antaranja : 

Djundjunan Setiakusuma (Kepala 
Djawatan Kesehatan Rakjat Kabu- 
paten Bandung/April 1950). 
S, Purwodihardjo (Kepala Djawa- 
tan Kesehatan Rakjat Daerah Ba- 
njumas/Juli — 1948). 
Suprapto (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). 
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Periksalah selalu apakah nama 
TOBRALCO tertjetak disisi 
kain itu, 

  

       
    

    

TOOTAL GUAp, 
PN All goods bearing wa Pa 
S registered trade mark TOOTAL £ 

are guaranteed to give satisfaction. 

Should dissatisfaction arise- through any 

defect in the material Tootal will 

replace it or refund the price and 

pay the cost Incurred in 

making-up 
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8 Katun jang sempurna ditjutji 

8 Pilihan dari tjorak2 baru S 
untuk Njonja sendiri ana 
dan anak-anak. 2 

Dipakainja sedjuk dan segar NY, 

Hampir ta' dapat kojak aa aa 

s Dibawah garansi TOOTAL 1 
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BACK 
FROM TOWN 
BAELY, EARS! 
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YOY'RE | WEE GOT TO WORK FAS7, CHUCKLES: - 
ROGERS IS OKGANIZING A CATTLE VRIVE 
TO FEVERAL GRAZING LANY ON THE 

— Engkau kembali dari kota begitu tjepat, Ears! 
— Kita harus bekerdja tjepat2, Chuckles! Rogers sedang menger 
ganisasi barisan ternak untuk m enudju kedaerah 
disebelah sana pegunungan Para dise! 

KELL RUIN OUR RACKET! 
WE WANT THE CATTLEMEN TO 
BUY UP OUR WORTHLESS MINING 
CLAIMS TO KEEP US FROM N- 
MeN NG THEIR RANGE 
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— Dia akan menggagalkan «wi 
pu daja kita! Kita mempunjai 
kehendak supaja para pemilik 
ternak itu membeli surat idjin 
pertambangan “jang sebetulnja 
tidak berguna Wu untuk men- 
tjegah kami merusakkan dae- 
rahnja sini! 
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