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£i menuntut suj 

.sarannja diluar negeri. 

. tumbuhnja moderni: 

an Ko | Luas 
KORESPONDEN istimewa kantorberita RRT Peng Ti : 

    

    

jang memberikan senai djalannja konperensi 18 ) 
negara mengenai m: erusan Suez diLondon, mewarta- « 
kan bhw. sidang pada | jl itu menghadapi perpetja- 
han antara delegasi", gian dari mereka menentang j 
atau bersikap apathis tjana pembentukan Perhim- 4 
punan Pemakai 3 P 54 

Naa mann bagaimanapun aju 
| Pakistan tidak akan ikut2 da-4 

| 'usul2 jang berakibatkan pe-4 
makaian kekerasan”. 

| Sedjak sebelum meninggalkan f 
Karachi, Noon menjatakan bahwa f 
hadirnja Pakistan dalam konpe-) 

ini tidak mengikat negeri ) 
lini utk ikut dalam apa jang dise 4 

ga t Perhimpunan Pemakai T.S. 4 
Da Kh Sesuai dgn Konvensi 1888, kata 4 3 Besar Barat merasa gelisahfNoon, maka hanja Mesir sadjalah 4 

Sedangkan Ing 

lain2nja mau menjetud 
-na,J erekmy itu. Ac 1, 5 ji ”: 
TN —.nis kemaren dulu       

  

ai 

menghadapi: suasana ikianpang bertanggung djawab atas) 
2 t Kp ee ga #kebebasai i - ini, padahal negara2 jang hadi trusan Pan: Da jaran melalui: Pgri 
dalam konperensi ini semuanja 
dalam konp. 16 Agustus telah 
menjokong Rentjana Dulles, jg 
menghendaki — supaja  Terusan'Ba 
Suez ditempatkan dibawah pe 
«wasan badan kekuasaan “1 
nasicnal — dan sebagaima 
ratakan oleh menteri luar | 
Perantjis, Pineau, . Perhimp 

i Ditegaskannja bahwa rakjat Pa) 
an, seperti rakjat Asia dan 

mur “Tengah lain?nja, semuanja 4 
kejakinan bahwa usul 3 Besard 
at itu berarti suatu penjelesai4 

«fan jang dipaksakan atas Mesir, 4 
dan oleh sebab itu Pakistan tidak 

Ibisa menjetudjuinja. 2 
| Pakistan mengandjurkan supaja' 
konperensi mentjamkan bhw para ) 
emakai Terusan Suez harus ber 4 

      

   

    

    

      

     

   

   
    

    

    
    

   
    
    
   

  

    
    

      

sir untuk mengadakan kontferei 

perdjandjian Istambul 1888, 

Sementara itu Mesir 

.nggota — terkemuka 

Mesir, kepada UP di Kairo. 

agan mengutip perkataan2 
den Gamal Abdel Nasser: 
an Kekuasaan terusan Suez ia- 

Suez itu ialah Terusan serupa 

ional Kairo. Terusan  Suez itu 
jalah kepunjaan Mesir dan terle 
ak didaerah Mesir”. $ 
Mengenai pernjataan Raul 

UJrangan tsb. idiatas dapat ditam 
sahkan bahwa presiden  Nasser 

temuan Nasser-panitya 5 Negara   pegang teguh kepada niat mereka 4 
telah mereka njatakan itu, 

lah menjelesaikan masalah Suez 
e gan djalan berunding dengan 

   

    

   

   

itu adalah pelaksanaannta 
Pada achir sidang Ra 

rsenteri luar negeri AS Dulles 
xata bahwa ,tidak tjukuplah dj. 
kalau kita hanja berusaha meme 
'ihara perdamaian sadia, adalal 
Serlu sekah kita mengusahaka: 
suatu penjelesaian jang, sesuai 
dengan keadilan dan Hukum In- 
ternasionaP”. Menurut. Dulles, 
pembentukan Perhimpunan Pe- 
makai Terusan Suez jang hendal 
memungut bea pelajaran ' dengar 
langsung (sambil menganggap se 

| Noon menjarankan supaja ren- 
tjana pembentukan Perhimpunan 
itu dibuang sadja: supaja para 
pemakai Terusan mengundang pe 
merintah Mesir utk berunding 
ina supaja perundingan itu diper 
uas. : 

5 Achirnja Neon mendesak supa- 
ja didapatkan tjara? guna menga | 
dakan konperensi ita, mengingat 
bhw setiap penjelesaian itu ha- 
rus tertjapai antara pemakai? di- 
na Hap dan Mesir dipibak 

: Sa an P3 & & . #lainnja, arena sa , 
ni Mesir, jang wilajahnja- dilalui merupakan aya Tatar” tak -— Terusan Suez), mempergunakar Ipat dipisah-pisahkan dari wilajah 

pandu2' pelajaran sendiri an|Republik Mesir. 2 NP anna | Seperti diketahui, Mesir telah sedapat-dapatnja djangan mema- fmenjampaikan undangan? kepada kai pandu? jang bekerdja untuk Naa .. negara (baik ne Moti ita alah sesuai dgn.|gara2 Barat maupun Blok Sovje an 5 adalah na en. ldan negara? jang tidak 2.iak dn ukum nternasion Ya | Ham sesuatu blok, misalnja Yn- Pakistan tan Sp: diadafdonesia) supaja mengadakan kan konperensi ih luas. Jkonperensi internasional, utk Sementara itu Menteri luar ne-|bentuk sebuah badan musjav geri Pakistan, Malik Firoz.Khanfjang terdiri dari 9 negara - Noon, jang mewakili pemerintah-|Mesir) jang mewakili be 
nja dalam konperensi 18 negara, jgolongan negara, guna meni menjatakan bahwa Pakistan ,,tan |kembali Konvensi 1888, da pa dapat ditawar -.tawar la-jna akan  diperkukuh keb supaja masalah Suezjpelajaran melalui Terusan diselesaikan dgn tjara damai, gan F Antara-Hsin Hua).   3g     

   

  

in Tanjakan. 
Irian Barat 

   

  

   

   
    

    
    

    

    
   

    

    

    

   

         

#opan-santun 
$mum, 

Sfon: atas terusan Suez in 
berarti pendiadiahan kolektif. 

ig dipimpin oleh 
dari Australia, jaitu pada tgl. 2 
September malam Senen, Nasser 
mengatakan kepada 15 orang 
vartawan bahwa ia akan meneri 
ma baik setiap penjelesaian kri- 
sis terusan Suez asal sadja hak2 
kedaulatan Mesir diakuin'a. Se 
'andjutnja dikatakan oleh Nasser 
bahwa ia mengulingi lagi kese 
diaannja untuk menandatangani 
suatu perdjandjian jg mendjamin 
xebebasan pelajaran — diterusan 
Suez, seperti termaktub  dalim 
serdjandjian Istambul tahun 
1888. x : 
Selandjutnja 

Nasser bihwa -Mesir ingis sekali 
lijapai suatu  penjelesaian dan 
menurut perasaan Mesir hal «itu 
harus tertjapai. melalui perundi- 
agan. Ia selandjutnja menjatakan 
sahwa ia tidak akan membawa| 
masalah terusan Suez ke PBB 
karena ia menguatirkan veto dari 
sada suatu negeri besar. Persida 
ngan PBB selalu mengetiewakan 

“4Vesir den Mesir lebih menjukai 
menumpahkan kebertjajaan pada 

.dan pendapat 
kata Nasser tgl. 2 Sep 

ember jl. 
Dapat ditambahkan bahwa pre 

siden Nasser berkali2 dalam kon 
“Sferensi pers menjatakan menolak 

| saran pengawasan 1 
'ates terusan 

apaan 
bahwa 

n internasional 
Suez.  Ditekankan 
pengawasan “inter 

Snez Canal Company menurut 
Nasser falah sisa  pendiadjahar 

. TTFTISAN nomor : da, merupakan suatu negar. da 
3 — SI USAN pemerintah-untuk mengu- (am nepara. Dengan diad sahakan supaja ' Irian Barat dimadjukan kedalam nengawasan Tanemaslgai Na 

atjara sidang ke-XI umum PBB jang akan datang kata Nasser. sebigian  daripadz 
   pada penghabisan tahun 1956, maka anggota Parlemen Prof. 

Mr. Hadji Muhd. Yamin memadjukan pertanjaan” tertuks 
kepada pemerintah jang selengkapnja berbunji sbb.: 

“(1) Bersiapkah pemerintah me sia kepada pemerintah negara? 
njampaikan kepada DPR memo | Asia-Afrika 
randum Irian Barat jang telah di |duta' negara2 sjang bersangkutan! 
sampaikan lebih dahulu dikota 
Djakarta oleh pemerintah Indone 

New Look" Dim 

ka Serikat, Charles Wilson, hari 
dalam kon- Kemis menerangkan dalan 

perensi pers bahwa ia mengada 

ber 1956, supaja diketahui 
dapat difahamkan isinja 
para-wakil rakjat?. | 

(2) Bersiapkah pemerintah mej 
njampaikan ' pemberitaan ringkas| 

  

'Irian Barat dalam Kementerian) 
Luar Negeri disebelah direktorat2) 
jang telah ada dengan membubar 
Ikan dengan resmi Biro Irian Bai 
rat dengan tidak mengurangi sie 

Ta look” dalam . Ikerdjaan dan kegiatan direktorat, 
-. Par Aas sen Aman aka lain, seperti telah disanggupkan 

juan dalam  persendjataan| oleh Menteri Luar Negeri akan 
baru. Na dipertimbangkan untuk memben-' 

Tetapi selandjutnja Wilson |tuknja dalam suatu rapat kerdja 
idak bersedia memberikan pen-| DPR pada tgl. 10 Djuli 1956? , 
djelasan ter ti 2 jang| (3) Berhubung dengan pemba 

talan unilateral seluruh KMB dgn 
undang2 nasional tgl. 4 April 
1956, djadi djuga mengenai Pia- 
gam Pemulihan Kedaulatan tgl. 
27 Desember 1949, jang berisi 
beberapa kalimat tentang sengke 

Ita Irian Barat dan jg oleh sebab 
itu tak berlaku lagi, maka pena- 
nja melahirkan pertanjaan,. apa- 
kah pemerintah bersiap menjam 
paikan kepada DPR isi rantja- 
ngan resolusi Irian Barat, teristi 
mewa jang mengenai desiderata 
dan dictum tuntutan jang akan 
dimadjukan kedalam sidang PBB 
seperti diputuskan sidang Dewan 
Menteri tgl. 18 September 1956! 

(4) Bersiapkah pemerintah me 
Injampaikar kepada DPR suatu 
rentjana ringkas tentang jang te 
lah dikerdjakan pemerintah dlm. 
tahun 1956 untuk memperkuat 

MESIR SUMBANGKAN BUKU? 
AGAMA KPD Pan 

P » PER , r 

Pada tgl. 20 Sept. Kedutaan Be 
sar Mesir Djakarta telah menje- 
rahkan 2 peti buku2 agama, jang 
terdiri dari 1 peti berisi @uranul 
Karim dan satu peti lagi berisi 
ang Pa Datar Mena tia Arena 
sar Perti Djakarta, guna : disam- 
paikan kepada sekolah2 Perti jg 
ada diseluruh Indonesia.” 
Berhubung dgn ini P.B. Perti 

telah menjampaikan terima kasih 
nja kepada Kedutaan Besar Me- 
2 atas sumbangan buku2 terse- 

BATUBARA INDONESIA HA- 
DAPI SAINGAN KERAS. 

, Batu bara Indonesia dalam ta- 
hun2 jang achir ini mendapat ke 
sukaran2 untuk mendapatkan pa- 

Karena ti 
| batubara 

  

  

dak mampu menjaingi 
dari lain2 negara, 1     

    

  

    

  

sin2 kapal, tubara backing tuntutan Irian Barat da 

asa" Der NA menu lam kalangan nasional dan inter 

Dulu Maba tara” dari Na nasional, dan bagaimanakah ha- 

torat dan Djawatan Pertamba- |(Silnja? Dan bagaimanakah pula 

Pen ana : “hasil perkundjungan rombongan 

(Ching-ling. 

"kedaulatan Mesir hilang. 
Keadaan di Terusan Suez | 
sangat mereda. 

Seterusnja — djurubitjara peme 
rintah Mesir hari Kemis menja 

dengan perantaraan takan, demikian Reu:er dari Kai 
.0, bahwa keadaan di terusan 

Ipada tanggal 17 — 18 Septem- Suez sangat sekali mereda dan 3 
dan konvoi. : 3 
oleh Suez sedjak hari Kemis sedang- 

akan melalui terusan 

kan sedjak tgl. 15 Sepiember ha 
aja 2 konvoi dapat melalui teru 
San Suez. 2 konvoi akan berlajar 
kedjurusan Selatan sedangkan 1 

'tentang pembentukan Direktorat konvoi ke. Utara. — 

Reuter dari Singapura dalam 
pada itu mengabarkan bahwa pa 
da hari Kemis Krishna Menon, 
menteri India tanpa kursi, meng 
adakan pertemuan dengan presi 
den Nasser maupun menteri luar 
negeri Mesir Mahmud Fawzi. 

Seperti “diketahui tgl. 15 Sep 
tember jl. di Bilbis, dekat Kairo, 
presiden Nasser mengatakan ke- 
pada para tamatan Akademi Ang 
katan Udara Mesir bahwa Nas- 
ser mengutuk Perhimpunan Pe- 
mikai terusan Suez, jg dibentuk 
atas inisiatif Inggris, Perantjis 
dan Amerika Serikat. Kata Nas 
ser selandjutnia denos, kata2 jg 
menjakitkan hati Barat: ”Seka 
rang beberipa negara boleh ber 
kumpul dan membentuk suatu 
perhimpunan pemakai untuk ms 
nguasai pelabuhan London guna 
memelihara  kepentingan2  me- 
reka”. 

: Komentar Soong Chinp- 
ling. 

Dalam pada itu nionja Soong 
wakil ketua Panitya 

Tetap Konggres Rakjat Nasional 

  

P.J.M. Presiden kebenua Ameri- 
ka, Eropah dan Asia dalam ta 
hun 1956, semata2 berhubungan 
dengan claim nasional Irian Ba- 
rat? 

Penanja mengharap djawaban 
tertulis atas ke-empat pertanjaan 
diatas sebelum DPR bersidang 
pada pertengahan bulan Oktober 
1956. (Antara). 

       
   

TU 

   Wen ae 4 RE Ss Di: tur ini dikatakan oleh De Vries se 

Djenderal Pelajaran Belanda nja telah diperhitungkan bhw  ba- 

takan bhw perdjal | kapal rang2 dari Eropa sampainja di 
akan diadakan perobahan radi- Asia Timur akan djadi lebih ma 

kal, apabila T, Suez tak hal apabila dikirim melalui Tan 
dapat digunkan Ian Muna djung “ Harapan dibandingkan 
bhw pelabuhan2 1 nur apabila melalui Terusan Suez. 
dari pantai Barat Afr akan Pengangkutan minjak kasar dgn 
beralih memperoleh kesibukan? melalui Tandjung Harapan dida 
istimewa dan mendjadi terlalu pe'sarkan atas djumlahnja jang di- 
nuh, sedangkan perobahan2 be-langkut melalui Terusan Suez pa 
sar akan terdjadi dalam lapa-|da tahun 1955 akan naik ongkos 
ngan perdagangan. Djuga akaninja dgn 750 djuta gulden, demi- 
terdjadi kekurangan tonnage per|kian De Vries. 

  

   
           

     

    

     

  

   

  

Takut Saingan Textiel 
g Akibat Masalah Suez 

toeslag dengan 15Y5 berdasarkan 
kenaikan basis  sebanjak 71475. 
Kenaikan2 tsb berlaku atas ba- 
rang2 jg dimuat pada tgl. I Sept 
jang lalu. : 

Pada pemuat2 barang2 diberi 
tahukan apabila masih berkebe- 
ratan terhadap kenaikan ongkos 

kan muatanmnja. 

Kenaikan dari toeslag ini da- 
pat sewaktu-waktu dirobah dan 
disesuaikan dgn keadaan, demi- 

ference,   kapalan berhubung dgn kenaikan| 
ongkos2 tjarter kapal. Bagi pe-| Java Freight Conference jang 
ngusaha2 di Eropa Barat mulai(berkedudukan di Amsterdam, ke 
timbul kekuatiran, akan terdjadi|marin dulu sudah mengumumkan 
nja kesukaran2 pasar utk tekstiljberkenaan dgn pengumuman pe- 
dan metalwarennja di Asia Ti- naikan ongkos . muatan kapal 
mur, jg akan menghadapi -|laut oleh“ Djakarta Vrachten 

ngan berat dari Djepang. Hal|Conferentie utk menaikkan netto 

    

   

Antara” Amsterdam lebih 
landjut mendapat kabar, bahwa 
berkenaan dgn kenaikan  tarip2 
muatan kapal laut itu tarip pe- 
numpang sedang dalam pertim- 
bangan apakah djuga akan di- 
naikkan ataukah tidak (Antara), 

Ke Perserikatan 
27 NEGERI TELAH men    

bersifat luas sekali. Konferensi baru ini bermaksud mengubah 

Xemis. Disiarkan selandjutnja oleh Radio Kairo itu bahwa 
Kambodja ialah negeri terachir jang dalam djawabannja me- 
ajatakan setudju dengan konferensi tentang Suez itu. 5 

tidak Tiongkok (Parlemen) hari Kemis 
kan membawa sengketa Suez ke menjatakan bahwa pembentukan 
BB, kata Raul Uranga, seorang ran terhadap kedaulatan Mesir”, 

Cipanas "Pieblmpukan — Perah Serma 
@'egawsi Radikal Argentina jg de Suez” jg diusulkan oleh Bara 

vasa ini sedang  mengundjungi itu merupakan suatu 
F . demikian Hsin Hua. 

Hal ini dikatakan olehnja de- 
pres "Perhimpunan” tsb. tidak 
Ba- ditolerir ole 

.ah urusan dalam negeri Mesir. dalam 

engan pelabuhan udara interna Tiongkok. 

beberapa djam seielah selesai perj 

PM Menzies 

ditandaskan oleh| 

  

itu, dipersilahkan utk mengurung 

    Bawa Suez 

Bangsa-Bangsa 
jatakan menjetudjui usul Me- 

'enai terusan Suez jang 

  

demikian Radio Kairo malam 

”pelangg: 

Kata Soong selandjutnja bhw 
dapa 

h orang2 Mesir.” 
Hal ini dikatakan oleh Soong 

lalam pidatonja kepada Panity: 
Tetap Konggres Rakjat Nasiona 

Olehnja dikatakar selandjutniz. 
bahwa nasionalisasi Suez Lana 
Company itu merupakan “pun- 

Is 
II Dim Komp. Atom 

Tainnja dalam Mapan untuk | 
Ipembentukan Badan ' Internasio- 

   
   

  

    

     

  

kong KRT 
ipaja Di-undang 

(UNI SOVJET dan 11 negara 

(nal urusan tenaga atom hari Ke- 
mis sore telah mengusulkan | 
supaja RRT diundang djuga 
menghadiri konperensi itu. | 
Negara2 jang mengemukakan 

      

'usul tadi adalah Indonesia, India, | 
Yugoslavia, Syria, Ceylon, Af- | 
|ghanistan, | Ukraina, Hongaria, 
| Polandia, Rumania dan Tidko- | 
slowakia selain Uni Soviet. 

| Usul jang diadjukan oleh Za- 
'rubin, delegasi Sovjet, itu sangat | 
ditentang oleh Taiwan, Vietnam 
Selatan dan Korea Selatan. 

“Pidato Zarubin. 
Zarubin dalam pidatonja me- 

ngatakan bahwa pemakaian te-| 
naga atom untuk maksud2 damai 

banja dapat dilaksanakan dgn. 
kerdjasama semua negara dan 
remprotes karena RRT tidak 
diundang untuk menghadiri kon| 
perensi itu. 
Menurut Zarubin, soal2 dunia| 

jang penting tidak bisa diselesai 
kan kalau RRT tidak ikut serta. 

Djuga delegasi India, Dr. Bha 
bha, mengandjurkan supaja kon! 
perensi itu bersikap realistis dan   tjak daripada perdjoangan untuk 

kemerdekaan nasional melawan 
pendjadjahan”, demikian  Hsin 
Hua, (Antarz—UP). 

UNTUK KEDUA kalinja 
KSAD Djen. Major Nasution 

Djaksa Agung. Pembitjaraan 

Menurut keterangan? jang di- 
peroleh ,,Antara”, pokok atjara 
penting jang dibitjarakan dalam 

Ipertemuan itu, antara lain ialah 
Isekitar Peraturan KSAD iang di 
keluarkan pada tgl. 14 Septem- 
ber 'j.L, serta: pelaksanaan tinda 
ikan2 ' pemeriksaan pendahuluan 
jang dilakukan atas diri 4 orang 
(pemimpin — redaksi/ penangaung- 
diawab s.s.k. di Djakarta Rebo 
ibl. dalam hubungan peraturan 
tersebut. : 
“Sebagaimana telah dikabarkan, 

4 penanggung-djawab s.s.k. jang 
didengar keterangan2nja “itu “ialah 

  

ringatkan 
“Indonesia 
Supaja “Waspada Thd 

Moshe Sharett 
PERS LIBANON dalam ko- 

mentarnja mengenai perdjalanan 
bekas Menteri Luar Negeri Israe! 
|Moshe Sharett memperingatkan 
kepada Indonesia dan negara2 

jang akan  dikundjungi Moshe 
Sharett untuk wasvada djangan 
sampai perhubungan baik antara 
negara? Asia Afrika mendjadi 
retak. Demikian dikawatkan pem 
hantu ,,Antara” dari Beirut. 

Moshe Sharett berangkat dari 
Tel Aviv untuk  mengundjungi 
Konperensi Sosialis Asia di Bom 
bay dan pertemuan Internasional 

Parlementer Asia di Bangkok, 
dan selain India dan Thai itu 
akan pula mengundjungi  Fili- 
pina, Djepang, Singapura,” Sai- 
lan, Birma dan Nepal atas per- 
mintaan resmi pemerintah Israel, 
tapi ,setjara tidak resmi”. Pers 

#Cibanon melihat dalam  perdjala 
nan Moshe Sharett ini suatu ke 
mungkinan mendjadi retaknja hu 
bungan baik antara negara2 Asia 
diika ,tidak awas2”. Sebaliknja 
israel berpendapat bahwa masa 
depan politik Israel sangat  ba- 
siak tergantung pada  pemupu- 
«kan hubungan2 baik antara Israel 
dan negara2 Asia. (Antara). 

Pilipina Ban 
tu Mesir 

100 Pandu Pelajaran- 
nja Ingin Bekerdja Di 

| Suez 
AFP DARI Manila mengabar 

san bahwa Bartolome Cabang- 
bang, ketua "seksi transport dan 
perhubungan madjelis rendah 
Filipima, hari Rebo mendesak 
kepada kementerian  luarnegeri 
untuk menjetudjui permintaan 

Nasution- Suprapto 
.7& Rusli Berunding 
Bitjarakan Lagi Peraturan K. S.A. D, 14 

. September Serta Pelaksenaonnja 

dan CPM seluruh Indonesia, Overste Rusli, telah mengadakan 
pembitjaraan' dengan Djaksa Agung Suprapto, dikamar-kerdja 

berlangsung selama Lk. 1 djam. 

djangan  mentjoba menjamping 
kan seperempat penduduk  du- 
nia, jalah rakjat Tiongkok. 
(Antara-AFP). 

dalam minggu ini, Kemis siang 
Gengan ditemani oleh Koman- 

KSAD — Djaksa Agung itu 

dari harian2 ,.Indonesia Rava” 
“Pedoman”, ,,Harian Rakjat” ser 
ta mingguan ,,Berita Minggu”. 

Djurubitjara A.D. sekitar 
statement P,W.I. 

Sementara itu djurubitjara Ang 
katan Darat, Let. Kol. Pirngadie, 
atas pertanjaan2 ,,Antara” berhu 
bung dengan adanja statement 
PWI Pusat. sekitar Peraturan 
KSAD, jakni apakah statement 
tersebut jang pokoknja menuntut 
ditjabutnja kembali peraturan itu 
dalam tempo'1 bulan sudah atau 
akan dipertimbangkan oleh .KS: 
AD, menerangkan, bhw .sampai 
hari Djum'at i kemaren, ia 

KSAD 
belum dapat memberikan 
keterangan. Y 

Menurut djurubitjara “A.D. itu, 
biasanja dalam hal2 penting jg. 
dihadapi A.D.- diadakan pembitja 
raan dikalangan staf KSAD. 
Mendjawab pertanjaan2 selan- 

djutnja Pirngadie hanja terang- 
kan, bahwa peraturan KSAD ter 
sebut tidak berdiri sendiri, dan 
ditambahkan, bahwa menurut 

tentang hal itu hinggaf 
sesuatu 

reka 

.belum mendapas,fpanggilan darifka.. baik setjara sendiri2 
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1 SYSTEEM 

TAHUN KE VI No. 180 PROP mb : N 

  

  

MENARA 

minggu ini dengan Rp. 53 djuta. 

AS Kemuka- 
kan “ Saran 
Uts Pemakaian Atom 

Damai 

Kemis telah mengemukakan 7 
djasa dalam mengumpulkan te- 
paga atom untuk kebaikan umat 
manusia. Laksamana Lewis 
Sirauss, ketua panitia tenaga 
atom A.S., menerangkan kepada 
wakil2 dari 81 negara bahwa me 

bisa mengadakan dasar 
pengertian dalam perdamaian. 

Izal ta dikatakan oleh Strauss 
dalam pidato pembukaan konpe- 
rensi untuk pembentukan suatu 
badan internasional urusan tena- 
ga atom. 

Konperensi ini: diadakan di 
jaarkas besar PBB dan diseleng- 
carakan oleh 12 negara, jaitu 
Australia, Belgia, Brazilia, 
nada, Tjekoslowakia,  Perantjis, 
India, Portugal, Afrika Selatan, 

Uni Soviet, Inggeris dan Ameri- 
ka Serikat. 

Strauss mengatakan bahwa sta- 
tut jang akan dirantjang oleh 
konperensi itu bukanlah obat jg. 
mudjarab basi semua  penjakit 

cania, tetapi pembentukan  ba- 
dan internasional urusan tenaga 

atom, menurut naskah statutnja, 

bisa menimbulkan keadaan se- 
bagai berikut: 

I- Memperbesar pemakaian te- 
naga atom untuk maksud2 damai 
dimana-mana. £ 

2. Membagikan djumlah besar 
bahan dari arsenal bom atom 
untuk dipergunakan bagi kebai- 
kan umat manusia. 

3. Mengandjurkan penemuan 

keterangan2 baru jang . sangat 

nenting bagi segala kemadjuan. 

4. Memberikan kesempatan ke 
vada negara2 jang tidak mem- 
punjai kesanggupan, untuk mem- 
"peroleh fasilitet2 atom jang pa- 

ling tepat bagi kebutuhan mere- 
: mau- 

pun "bersima-sama negara?” tc- 
tangganja. , 

5. Memperbesar pengetahuan 
umat manusia tentang hal2 ian 

menjehatkan tubuhnja dan hai2 

jang membahajakannja dan  ka- 
rena itu dapat memperpandjang 
masa hidupnja jang berguna. 

6. Memberikan kesempatan kc 
pada negara2 memperoleh tenaga 

listrik untuk meringankan beban 
nja, mempertinggi  produksinja     pendapatnja, procedure statement 

PWI Pusat itu adalah tepat se 
kali karena tidak semata2 ditudju | 
kan pada KSAD, tapi djuga ke, 
pada lain2 instansi beserta pe-| 

diabat2nja, seperti kabinet dan 
Perdana "Menteri, Ketua Parle- 
men dan sebagainja. (Antara). 

laku dan dapat ditukarkan pada 

Surat-edaran tsb., menurut ke- 

ra”, dikeluarkan antara lain ber 
hubung dengan terdapatnja dibe 
berapa tempat di Indonesia, 
uang2 kertas jang dibubuhi stem 

diatas, jang dimaksud sebagai 
alat propaganda oleh pihak2 ig. 
melakukannja. 
Berhubung dengan itu, 

mendjaga djangan sampai  per- 

edaran uang matjam itu dapat 
meluas, umum diharapkan mem- 
perhatikan benar2 hal itu dan 
dapat menukarkan uang2  sema 
tjam itu pada Bank2 Indonesia. 
Demikian surat edaran  Djaksa 
Asung tentang soal diatas. 

: Banjak terdapat dibe- 

guna   100 orang pandu pelajaran Fili- 
'pina jang ingin bekerdja di teru- 
:an Suez. Kata Cabangbang se- 
andjutnja bahwa terusan - Suez 
mempengaruhi ekonominja Fili- 
pina maka itu ,,kami harus 
membantu supaja terusan Suez 
itu tetap terbuka dan dengan 
demikian membantu pula mem- 
pertahankan perdamaian.” 

Kata ketua seksi itu selandjut- 
inja bahwa djika kapal2 jang 
membawa barang2 ke Filipina itu 
berlajar melalui Tandjung Hara-| 
pan maka ongkos transport ba 
rang2 akan naik 1570 dan dgn. 
sendirinja ongkos barang2 pula 

Jakan. naik di Pilipina. 
Menurut UP dari Washington 

hari Kemis maka djurubitjara ke 
kian putusan Java Freight Con-|dutaanbesar Mesir di Washington 

menjatakan bahwa Mesir telah 
'menjewa beberapa” orang Ame 
rika Serikat dan telah berangkat 
pula dari AS sebagai pandu pela 
jaran diterusan Suegz. Ia tidak 

djum mau mendjelaskan berapa 

  berapa tempat. 
Keterangan2 selandjutn'a jang 

saan Pengadilan Negeri diselurui 
uang? kertas Republik Indonesia jang dibubuhi tjap: ,Repu- 

biik Islam Indonesia”, "R. M.S.” dan lain”, masih tetap ber- 

2 diperoleh ,.Anta-| ! 
bian. Snblaae Agan : Juang2 kertas R.I. tersebut djuga 

pel atau tjap2 seperti diterangkan| 

dan membantu mereka memper 

oleh taraf hidup jang lebih tinggi. 
7. - Mengandjurkan — tenaga2 

p.uda di banjak negara “ untuk 
mentjari lapangan pekerdjaan ba 
ru dalam ilmu pengetahuan ten- 
tane »tom. (Antara-Reuter). 

Uang R.I. Jang Ditjap 
R.I." Bisa Ditukar 
Pada Bank-Bank Indonesia — Surat 

Edaran Djaksa Agung 
DJAKSA AGUNG pada Mahkamah Agung Indonesia, 

dalam surai edarannja jang ditudjakan kepada semua Guber- 
nur, Residen, Kepala Polisi keresidenan dan Kepaia Kedjak- 

h Indonesia, menjatakan, bhw. 

Bank2 Indonesia, dan dengan 

demikian dapat ditjabut dari peredaran. - 
kertas dari lembaran Rp. 10.— 
“Diperoleh keterangan, bahwa 

dipakai sebagai alat pembajaran 
(sah didaerah2 katjau oleh gerom 
bolan2 bersendjata, dengan ha- 
aja menambah tjap atau stempe 
sadja. : | 
Dapat dikabarkan, bahwa bia 

sanja orang2 jang — dgn tidak 
sengadja — memiliki uang2 ker 
tas R.I. bertjap "R.I.I.” dan se- 
'bagainja itu, setjara diam-diani 
merobek2-nja karena kitatir mc 
ngalami hal-hal jang tidak enak 
bagi dirinja. (Antara) 

SEKITAR SIMULTAAN TJA- 
TUR AVERBACH. 

Tentang pertandingan2  simul- 
taan Tjatur jang dimainkan oleh 
ahli tjatur Sovjet, Averbach mela 
wan 42 papan, dan dilangsungkan 
sedjak Rebo petang sampai Ke- 
mis jbl, lebih djauh dapat dika- 
barkan, bahwa kesudahannja ada- diperoleh ,,Antara”" tentang soal lah 

itu menjatakan, bahwa dibebera- 
pa tempat tertentu di Indonesia, 
antaranja djuga didaerah  Dja- 
karta Raya, telah didapatkan 

Menang 31 papan, remise 10 pa 
pan dan kalah hanja dari Siregar. 
Diantara pemain2 jang berhasil 

bertandingan remise dgn grand- 
master Averbach itu terdapat se-   orang uang kertas R.I. bertjap 

"R.I", kebanjakan pada uang 
orang puteri jang berusia il ta- 

AMERIKA SERIKAT hari. Ornja dari 

Ka-! 

Penambahan uang kertas jg di 
peredarkan minggu ini berdjum- 
lah Kp. 55 djua rupiah. Tidak 
seluruhnja  djumlah uang muka 
itu digunaka, untuk “sektor pro 
duktip, tetapi sebagian lainnja 
djuga digunakan bagi sektor kon- 
sumptip, atau berupa  kredit2. 
sLambat “laun bagi konsumen 
akan dirasakan pengaruh infla- 

penambahan djum 
lih uang dalam sirkulasi, sedang 
Ipenghirupannja kembali bagu 

Bank Indonesia sendiri lebih sc 
Iret dibandingkan dengan penjeba 
rannja. : 
Untuk menghentikan kraan 

pemberian uang muka pada px 
merintih pada saat dimana pos 
si djaminan emas tidak demikiar 
menguntungkan, adalah hampi 
tak mungkin, disebabkan karen 
pemerintah didesak oleh soal: 
jurgent jg memerlukan beaja st 
ger,, antaranja masalah keam: 
nan, 

Soal ekspor lebih serieus. 
Beberapa soal jang berhubung- 

jan.dengan ekspor belakangan ini 
lebih meminta perhatian, ter- 

utama berhubungan dengan per 

kembangan situasi terusan Suez 
hingga waktu achir2 ini. Hal ini 
mengingat bahwa posisi tjadang 
an emas hanja dapat diperbaiki 
dengan djalan ekspor jang ba 
n'iak, dan harga diluar  negei 

jang baik. 
Pernjataan beberapa vrachten 

conferentie untuk menaikkan ta 
rip muatan kapal lautnja, a.l. 
djuga karena kemungkinan 

bahan route perdjalanan melalui 
Tandjung Harapan - mengharu 

kan Indonesia lebih serious. L: 
Iu lintas kapal melalui Sucez me 
nudju Indonesia dan sebaliknja 

dari Eropa dan Amerika, menu 

rut angka statistik tahun 

dalam ekspor Indonesia uti 
kl. 6090 dan dalam impor djuga 
kl 6090. 
Apabila hal tsb. dihubungkan 

dengan pengeluaran Indonesia un 

tuk transpor jang djumlahnja pa 

da tahun 1955 hampir meliputi 
Rp. 1 miljard tevisen) — jait: 
transpor jang tertudju pada nega 

Ameril i N Ingeris, Nc 

    

   

            genk Pelan Ata anggot: 

Tini Pambataran Eropa mat- 

senambahan ongkos pengangsku 

tan itu akan berarti pensurangan 

ane bukan ket'il dari kemam- 
puan devisen Indonesia. 

Djuga harga barang? jang di 

impor dan diekspor oleh Indone 
sia akan banjak dipengaruhi o!ch 

kenaikan? itu. 

Penganten Jz 
Malang....... 
Peta Sudah Siap—Pe- 
nganten Lelakinja Tak 

Muntjul 
BETAPA orang tidak menje- 

sal dan malu djika menemui lu- 

kon seperti apa jang telah di 
alami oleh wanita Krt. baru2 
ini.  Sungguh2 kedjadian mana 
dirasa merupakan .suatu goresan 
sedjarah dalam riwaiat hidup- 
nja, Betapa tidak?! Pesta perka- 
winannja iang telah dimeriahkan 
sedemikian rupa dan iapun telah 
berdandan seperti seorang teman 
ten lajaknja, tetapi apa daja, ba 
kal suaminia ialah temanten le- 
laki jang ditunggu2 tak kundjung 
datang. 

  

Adapun  djelasnja persoalan 
tsb. 'menurut keterangan jg Giua 
pat dari beberapa orang2 jg me 
agetahui, dapat dikemukakan de 
mikian: Wanita  Krt seorang 
djanda muda umur Ik. 28 ih. ber 
tempat tinggal di, Padjeksar. 
Djuana, malam Senen jbl. sedia 
nja akan melangsungkan perka- 
winannja dengan pemuda pilihan 
hatinja bernama  Darko. Pesta 
perkawinannja dimeriahkan sedemi 
kian rupa, hingga disaat itu tidak 
sedikit djumlah para tetamu jg 
datang. dan disana-sini kelihatan 
lampu2 memantjarkan  sinarnja, 
erang benderang. Pun dalam 
pada itu pak  Penghulu/modin 
kelihatan sudah siap untuk ”me 
ngidjiabkan” kedua mempela' ta 
MA KENA DI si Maha sampai saat 
ig dininti2kan itu tiba, ialah 
saat untuk ”daupnia” temanten 
sekalian, namun Drk temanten 
lelaki belum datang diuga. Satu, 
dua. tiga djam kemudian, masih 
tetap sepi. Suasana mulsi kalut 
dan orang mulai gelisah, kian ke 
mari mentjari2 dan ada jg men 
diemput temanten lelaki apa. Te 
tapi apa hendak dikata, toch te 
manten lelaki masih tetap belum 
datang. Achirnja pak Penghulu/ 
nak modin minta diri pulang. se 
dang pestania diteruskan  djugz   hun ialah Sri Bekti Subakir. “nat diauh malam. 

Inggr Gantung 3 Pedjoang Cyprus 
3 ORANG pedjoang Cyprus 

jang dipersalahkan telah melaku 
kan pembunuhan2 terhadap ang 
gota2 angkatan perang Inggris, 
Djum'at pagi kemaren telah men 
djalani hukuman gantung dida 
lam rumah pendjara  Nicosia, 
ibukota Cyprus. 

Sedjak Rebo petang j.l. segala 
lalu-lintas kendaraan dikota Ni- 
cosia dihentikan oleh pemerinta 
han Inggris, djalan2 jang menu 
dju kerumah pendjara — didjaga 
keras. 

Gubernur Harding '— malam 
lahnja pandu pelajaran orang AS| Djum'at jl. telah menolak per- 
itu. (Antara-AFP), mintaan jang terachir dari 4 peng 

  

van Kundan ph 
  
.Kon Bahana € 
Lamhsos Kebudajanr Indonesia 

se nnttehap 
“aan 

atjara Cyprus, supjaja hukuman 
atas diri 3 orang tadi diperingan. 
Djuga seruan dari Gerakan Ing 
gris untuk Kebebasan Daerah2 
Djadjahan, ig. mengetok kawat 
kepada Harding telah ditolak. 

Nama ketiga orang tadi ialah 
Stelios Mavromatis (usia 23, 
ia Maret j.l. menembak 2 anggo 
ta angkatan udara Inggris), Mi- 
chael Koutsofftas (umur 22) dan 
Andreas Panaydides (22 thn): 
kedua orang tsb. belakangan ini 
Mei jl. menembak seorang ko- 
pral angkatan udara Ingrgis. Sa 
nak-keluarga mereka Kemis jl.   

diperboichkan menengok mereka 
untuk achir kalinja. Njonja Pa- 
naydides membawa ketiga orang 
anaknja, tapi seorang wanita Ing 
gris “(anggota angkatan perang) 
mentjoba melarang anak2 tadi 
untuk masuk rumah  pendjara. 
Ibu. mereka marah, dan wanita 
Inggris tadi ditampar 2 kali mu 
kanja dan didjambak rambutnja: 
Njonja Panaydides segera lari 
kedalam halaman pendjara, 

Sementara itu orang2 tawanar 
lainnja (semuanja pedjoang2) me 
njanjikan lagu2 patriotis dan me 
mekikkan sembojan2. 

(Antara-AFP). 

nan tjadangan emas dan 
er djumlah 

engaruh Inflatoir Aki- 

Ibat Penambahan 
Lambat Laun Akan Terasa — Penambahan Uang 
Kertas Minggu Ini Berdjumlah kp. 95. Djuta — 

Masalah Suez Pengaruhi Impor-Ekepor |Kita 
POSISI TJADANGAN EMAS pada minggu ini peroleh perbaikan dibandingkan 

nja pada minggu jg lalu. Menurut neratja ringkas Bank Ind 3 
konvertibel itu berdjumiah 19.42 7o, sedang minggu jang lalu 
lebih tinggi. Perbaikan posisi Hadangan emas itu disebabkan ferutamanja karena penambahan 
pada pos dana devisen emas dan valuta Konvertibel jang berdjumlah Rp. 60 djuta. Sebaliknja pe- 
ngeluaran uang muka pada pemerintah masih tetap menundjuk kan angkanja jang 1 

na 

'Uang 

  

dgn poski- 
valuta 
0,50 Yo 189246 atau 

meningkat, 

Dalam hubungan ini keadaan 
skspor dan impor Indonesia jang 
belum tampak 'stabil, dengan si 
tuasi sekarang lebih digontjang- 
kan dengan fluktuasi harga luar 
ang makin menudju konjunktur 
neninggi. 

Uang dalam peredaran 
meningkat. 

(Dalam situasi jg serious jan 
dihadapkan pada sektor ekspor. 
posisi moneter Indonesia menur 
djukkan penambahan uang dalam 
peredaran jang terus meningkat 
pada masa achir2 ini. 

Menurut angka2 jang ada di 
Bank Indonesia, tiadangan emas 
dan valuta konvertibel pada tgl 
19-9 berdjumlah Rp. 543,8 djuta 
# Rp. 15634 djuta Rp. 
2.107,2 djuta, jakni Rp. 59,5 
djuta lebih daripada minrgu se- 
kelamnja. Adapun djumlah per- 
edaran uang pada tgl. 19-9 ialah 
Rp. 8.125,6 djuta & Rp. 2.377,3 
djuta - Rp. 4,8 diata — Rp. 
10:507,7 diuta, jakni Rp. 44,4 
duta Jehih daripada djumlahnja 
pada tgl. 12-9, 

Uans muka pada pemerintah 
nada tel 190.0 hordinmlh Rn. 

r 
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kan pc 

tentang hai tsh. 
Undang2 jang memuat peratu- 

ran umum tentang padjak daerah 

hingga banjak menimbulkan ke- 
sulitan, karena tidak adanja pe- 
nefapan jang tegas tentang pem 

bagian seluruh lapangan padjak. 
Penetapan ini sangat perlu un- 

tuk dapat mengetahui hasil-hasil 
penerimaan daerah bagi penetap 
an anggaran belandja daerah. 

Disamping itu perlu ditetap- 
kan djuga pengertian ,,padjak” 
dan .,retribusi”. Penetapan ini 
perlu berhubung dgn pengesahan 
(peraturan padjak daerah jang 

berada ditangan Pemerintah Pu- 
sat. Berhubung dgn itu Pemerin 
tah berpendapat, perlu sekali me 
'ngeluarkan peraturan umum ten 
tang padjak daerah, agar dengan 
demikian ada dasar hukum ba- 
gi semua daerah dalam mengga- 

"li sumber keuangannja sendiri. 

Pengawasan dari Pusat, 
Pengesahan semua peraturan 

padjak daerah oleh Pemerintah 
Pusat, berdasarkan  berbagai2 

alasan jg. diharuskan oleh un- 

dang2. Pertama tidaklah mung- 

kin utk. menentukan maksimum 
tekanan padjak, lagi pula hal ini 
tidakdapat disesuaikan dengan 
keadaan konjunktur jg sangat be 
rubah2.. Djuga dipandang dar 
sudut tekanan padjak jg. sedapat 
mungkin harus merata diseluruh 

Negara, tidaklah dapat dibenar- 
kan pemberian keluasan menge- 

nai hal ini kepada daerah. Di 
samping itu alasan menuntut dan 

membimbing daerah mempunjai 

peranan jg. penting djuga. Dae- 
rah2 jg. baru dibentuk sudah ten 
tu belum mempunjai  pengala- 

man, sehingga diperlukan penga 
wasan preventip untuk mendjaga 
djangan sampai peraturan padjak 
daerah bertentangan dengan po- 
itik padjak Pemerintah - Pusat, 

kepentingan umum dllnja. 
Djika Undang2 Padjak Daerah 

ini sudah disjahkan, maka tidak 

akan berlaku lagi peraturan? 
umum jg. add mengenai hal. in: 
ig. termuat dalam berbagai un- 
dang? lokal dan lain2 peraturan 
pusat. 

     
  

Batas jang diperlukan 
Pemerintah bermaksud untuk 

memberikan batas2 tertentu an- 

tara lapangan padjak daerah dan 
padjak Negara. Ketentuan jang 
demikian sangat diperlukan da- 
lam keadaan jang serba sukar 
seperti dewasa ini, 

Beik Negara maupun daerah 

harus mempergunakan lapangan 
sumber padjak jg. ada seluas2nja   

  

U Padjak Daerah 
Perlu" Diselesaikan : 

Pemungutan Padjok Dcerah PerlufDitetop: 
kan Dga Undang? Guna Tegoskan Pem- 
bagionnja — Matjam2 Padjak Jg Dipurgut 

Propinsi Dan Kabupaten 
BELUM LAMA berselang Pemerintah telah menjampai- 

kan kepada DPR Rantjangan Undang2 tentang Pemungutan 
Pudjak Daerah. Berhubung soal ini sangat penting artinja 
bagi daerah2, maka dibawah ini kita muatkan pokok2 ter- 
penting daripada RUU itu. Dalam undang2 tentang Peme- 
rntah Daerah jang kini masih berlaku, jaitu UU No. 22/1948 
dan UU NIT No. 44/1950, ditetapkan DPRD berhak ada- 

raturan pemungutan padjak. Dalam menetapkan per- 
aturan? tu DPRD harus memperhatikan peraturan umum 

sampai dewasa ini belum ada, se! 

  

Tarzan" 
Tengger 
Tertangkap Di 
Ketjamatan Sale 

DARI REMBANG dikabarkan, 
bahwa baru2 ini jang berwadjib 
setempat telah berhasil menang- 
kap seorang bernama Dasima jg 
diketahui bersembunji didalam se 
mak2 ditengah2 hutan Tengger 
dalam wilajah Ketjamatan Sale 
(Rembang). 

Menurut keterangan  Dasmo 
tsb. adalah penduduk dari desa 
Baraan (Sale) jang agak berobah 
ingatannja, jang selama Ik. 24 
th. menghilang dari rumah ha- 
lamannja, dan ternjata selama itu 
ia hidup menjendiri ditengah2 
hutan dan dalam semak? sebagai 
rumahnja. 

Penangkapan tsb. 
setelah diterima laporan?  ten- 

tang timbulnjaspentjurian2 jang 
terdjadi disekitar desa Tengger, 
dan segala usaha penduduk utk. 

menangkap pentjurinja selalu ga 

gal, karena djika sipentjuri ke- 
pergok berhasil melarikan diri 

dan menghilang dalam hutan. 

Dan setelah diselidiki dapat dike 
tahui, bahwa jang mendjadi pen 

tjurinja adalah orang jang ber- 

ada dalam semak2 jalah Dasmo 

jang disangka telah “meninggal 

dunia. Dan barang? jg. ditjuri 
tsb. melulu barang? keperluan se 

hari2 jang bersifat bahan maka 

nan. Untuk pengusutan lebih 

djauh Dasmo berada dalam taha 
nan. (Antsfta). 

dilakukan 

  

6.270,1 djuta, atau Rp. 52,7 dju 
ta lebih daripada minggu sebe-   humnia. (Antara) 

SEE KENA KK KE EA KEB KBK KKN KKR 

P.S.S.L. Kalah 3—1 
K etika Menghedapi Kes. Nesionol 

Djerman Timur 
KES. NASIONAL PSSI jang kini sedang berada di Djer- 

man Y mur, dalam pertandingan pertama jang diadakan Kemis 
malam di Chemnitz (Kari Mark Stadi) telah menderita keka- 
lahan 1—3 dari kes. Nasional Djerman Timur, demikian 
AFP. Dalam pertandingan itu masing2 kesebelasan mentjetak 
sebuah gol d'babak pertama. Perjandingan tersebut disaksikan 
Ik. 60.006 penonton. Menurut rentjana, pertandingan kedua 
Cin terachir di Dierman Timur akan dimainkan oleh Kes. 
! pada tsi, 23/9 jang akan datang melawan kes. ,,Einheit 
Cinb”, Pertandingan tersebut akan diadakan di kota Dresden. 

se (Antara). 
SAK & 

—3a 
I! 

oleh Negara harus pula ditindjau 
Sumber2 padjak Negara jg ada, 
ig. mempunjai sifat padjak dae- 
rah atau sumber pendapatan dae 

rah, jg. sebaiknja dipindahkan 

kedalam lingkungan daerah. 

Berhubung dengan pemindahan 

Suriber2 pendapatan ini, daerah 
harus mengambil langkah2 se- 

perlunja untuk mengadakan pe- 
raturan padjak sendiri dan me- 
njiapkan alat2 untuk melaksana 
kannja. 

Selama persiapan? belum -sele 
sai, sumber padjak2 itu tetap di 
pungut oleh Negara dan merupa 

kan tetap sumber bagi Negara. 
Padjak iang dipungut pro 
pinsi, 

Padjak daerah jang kelak da- 
pat dipungut oleh propinsi ialah 
a.l. padjak menangkap ikan di- 
perairan umum, padjak sekolah 
jg semata2 diperuntukkan mem- 
biajai pembangunan sekolah rak 
jat, opsenten atas pokok padjak 
kekajaan, padjak rumah tangga, 
padjak kendaraan bermotor, pa- 
diak verponding, -padjak  pen- 
djualan bensin, opsen atas pokok 
padjak Negara lainnja,  sepan- 
djang kemungkinan pemungutan 

undang. 
Padjak daerah jg dapat dipu- 

ngut oleh kabupaten ialah 'al. 
padjak djalan, padjak kopra. 

Padjak ig dipungut oleh 
daerah lain dari propin 
si. 

Selain jang tersebut tadi, pa- 
djak daerah jang dapat dipungut 
oleh daerah lain dari propinsi 
al. ialah padjak atas pertundjuk 
an dan keramaian umum, padjak 
atas reklame, padjak andjing,' pa 
Gjak atas izin pendjualan atau 
pembikinan petasan dan  kem- 
bang api, padjak pendjualan mi- 
numan alcohol, padjak kendara- 
an tidak bermotor, padjak izin 
mengadakan pegdjudian,  padjak 
atas tanda kemewahan mengenai 
luas dan penghiasan kubur dan 
beberapa padjak lainnja jang me 

ngunan dan halaman dil. 
, Hal lain2, 

Selain mengatur lapangan pa- 

djak jang akan diusahakan oleh 
kabupaten dan propinsi dan dae 
rah lain dari propinsi, RUU Pa 
djak Daerah itu memuat keten- 
tuan2 mengenai pengesahan, ten 

tang padjak kohir, penetapan 
djumlah wang opsen, tentange ke 
beratan atas ketetapan padjak, 
tentang pemberian pengurangan 
potongan dan pembebasan  pa- 
djak daerah, tentang permintaan   perbandingan,  tentang2 penagi- 

dan haruslah diusahakan sum- han, tentang pemungutan opsen 
ber2 baru, Dalam hubungan inidll, 

padjak itu diberikan dgn undang - 

ngenai berdiam disatu daerah, ba' 

  

  

  
 



        
       

        
      
    
      
    

    
           

) Pernjataau Terima Kasih |       
     “Bersama ini kami menghaturkan banjak2 terima kasih 

kepada Tuan2/Njonjah2/Nonah2 dan Sdr.2 sekalian jang 
telah memperlukan hadlir dalam upatjara 

melawan Nasser, Berita 
berita adanja persiapan2 

ankan Suez, Dj 

   

  

      

| mengakui betapa bes 
'clash didaerah Asia Tengah. 

| (dapat dilocaliseer antara : 
(dilain pihak sadja, Api jang 

Pertunsoganpja Anak 
'erempuan Kami . 

di Geredja H.K.K.T.K.H,, Djalan Stadion No. 3, Sema- 

tang, pada hari SELASA tanggal 18 September j.l. : 

   

— — — Karena itu, dalam keadi 
menjediakan waktu untuk b 
Netral segera mengambil 

  

effectief. Inggris Perantji 

- bahajanja, kalav 
ach dem 

sekali mendjalar keseluruh pendjuru 

Pula atas sumbangan berupa apapun djuga — baik 

   bantuan moreel maupun matericel — dengan djalan ini 

dihaturkan banjak2 terima kasih. 
    
   |. HORMAT KAMI, 

Oei Poh Tjwaa 

    

sendiri, 

1 

dah terlalu panas kiranja untuk 
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DENGAN ISTERI. 
ne sasa e? Ta “Saat 

rakan Para 
     

Utjapan Terima Kasih . 
Atas segala bantuan moreel/materieel dalam melaksanakan 
pembawaan/pemakaman djenazah suami/Ajah/Sdr. kami 
almarhum $ : 

R. Soeratmo Tjitrosoep idmo 

tekstil tetap sepi. Belum ada 
Stock lama masih 

  

  
DPRD Propinsi 
Djawa Tengah Komisaris Muda Polisi Semarang pada tgl. 16/17 Septem- 

ber 1956, kami mengutjapkan banjak terima kasih kepada | 

instansi Sipil/Polisi/Tentara dan handas taulan. 

Sekiranja semasa hidup mendiang mungkin berbuat | 
kesalahan atau kechilafan, sudilah dimaafkan kiranja. Oleh Menteri D.N. 

DALAM nan 
tember ini oleh panitya jang ber 
sangkutan telah selesai disiapkan 
daftar pentjalonan anggauta DPR 

Hormat kami 
# 1 jang berduka fjita 

2 RL Af. SOERATMO TJITROSOEPADMO 

  

  

  

  

Saudara2 : Putra2 : ka Sae senat, tag TE 16 La 

tel. | 1. Kel. R. Soetedjo - Djomban: ri PKI, ari NU, 6 dari Ma- 
# ai 4 Sapna afi 2 R Bgapun - Lombok $ sjumi, 1 Partai Katholik, 1 Par 2 Tan Ka Iiharc An on R3 £ tai Buruh, 1 PSII dan 1 dari 
3. 4 R. Brotosukadi 3.» R. Soeranto - Solo | PRN, Menurut rentjana jang su- 
AA» R.M. soeripto 4. ',, R. Soepomo - Surabaja dah pasti, pada tgl. 24/9 bertem 
S5.» R.Mangunsuwignjo 5. ,, R. Soeadi - Pare2 bat di gedung propinsi akan ber 
6. R.M. Soeto- 6. Rr. Soerasmi - Solo langsung pelantikan — anggauta? 

L . koesoeme 7. R. Wismanto - Semarang DPR. Peralihan propinsi Djawai- p Tengah tsb. oleh Menteri Dalam 
7. RL. Darsonagoro 8. R, Prawata - Solo | Negeri. 
8. R.M. Soetjipto -9. Rr. Endang Pratiwi - Solo. Adapun nama? tjalon itu sbb.: 

SN £ , 3 dari PNI. Sumario, Indardjo, Su- 
geng Tirtosiswojo, Rapingun 
Wimbohadisudjono, Suhardjo, Djo 

- jodiprodjo, Prodjosudarpo,  Mu- 
7. hamad Anwar Nasution, Purwo- 

pranoto, Martoharsono,. Sumarjo 
Sastrodiprodjo, Gatot Sukarto Su 
modisastro, Siswo Djarwoto,  Nj. 

, 2 Sri Sukati Kartono, R. J. Rach- 
3 un ng. Es mad, Sarossa, Sjarun  Kunhadi, 

k Suntoro, Wardojo Widjojo, Kho- 
   
    tjosukarto, Munadi, Nj. Musriak 

PEKAN-RAJA 260 TAHUN Siswadi. Dari PKI. Rewang, Mu- 
' sajid, Dahono, Sukarno, Sambul 
KOTA JOGJAKARTA Djokosarwono, Sunardi Adiwirjo- 

no, Murdhono, Ismartojo, Supar- 
lan, Mohamad ' Sabitun, Sri-Fit 
nah, Sutarto Sd., S. Hadisusanto, 
Nj. Sarbini Sungkono, Mohamad 
jHadi Liem Dhwan  Pie/Liem 
:Tjwan Pie/Sugeng. 
Fs Da Ng Tan Sujanto, Rr. Pa Ca EU EA MU  " - /Sechah, Abdullah, Imam Sofwan, Te .'Muhamad Ridwan, K. H. Fahru- 
ri, KH. Muslimin, Josotaruno Ich 
san Noor, K. Achmad Malig, 
Moh. Ni'am Zuhry, Iskandar 'Tjo 
krowinoto, Djaama'ah Mashadi, 
H. Bakir. Dari Masjumi. Istinah 
Sunarin, - Sutarto  Wirohandojo, 
Suharno HW, Djuwadi, A. Sadji 
dan Siswosupadmo, Hadiprajitno. 

Dari Partai Katholik, Partai 
Buruh, PSII dan PRN masing2: 
A. Djais Padmowidjojo, Sarodja 
Sumokartiko, Imam  Supardjan 
dan Mr. Gunawan. Diantara tja- 
lon2 tersebut adalah Suhardjo 
Djojodiprodjo. (PNI) dari Purwo 
dadi Grobogan (Patih) jg terhi- 
tung paling tua umurnja jalah 56 
tahun sedangkan jang termuda 
Rr. Sechah dari NU Purworedjo 
berumur 25 tahun. x 
PERSATUAN PEGAWAI POLISI 
KEPUBLIK INDONESIA TJAB. 

INSP. MB. DJATENG. 
Baru2 ini bertempat diruangan 

Kantor Inspeksi Mobile Brigade 
Polisi Djawa Tengah Djl. Imam 
Bondjol Semg., telah diadakar ra 
pat untuk membentuk pengurus 
baru Persatuan Pegawai Polisi 
Republik Indonesia Tjab. Inspek 
si Mobile Brigade Djawa-Tengah. 
Ketua/Wk. Ketua: sir. Dar- 
man Hadiwirjono dan Soewidjan 
to, Penulis UII: sar. Masribin 
dan Soejatno: Bendahara I/II : 
sar. Moch. Soegih dan Ali dgn 
dibantu beberapa seksi2 lainnja. 
Sementara itu telah terbentuk pu 
la susunan pengurus  Kooperasi 
PPPRI Tjab. Inspeksi Mobile 

2 LL HL LL RA Brigade Polisi Djawa Tengah jg 
Kn C 1 . terdiri dari : Ketua/Wk. Ketua: 

sdr. J. Soeitoe, Kandar Hardjo- 
prajitno: Penulis I/II sdr. Soemir 
go, Soeroto dan beberapa orang 
zainnja. : 

»BANK NUSANTARA” ME- 
LUASKAN SAJAPNJA. 

Bank Nusantara jang berpusat 
di Semarang dan belakangan ber 
turut2 telah membuka tjabangnja 
di Pekalongan, Purwokerto, Solo 
dan Djakarta, dalam waktu sing 
kat akan membuka tjabangnja 
lagi di Jogjakarta. Disamping me 
ngerdjakan urusan bank lainnja, 
tjabang2 jang ada di Solo dan 
Jogjakarta — akan mengerdjakan 
pula urusan krediet. pertembakau 
an untuk keperluan mana di Dja 
wa Tengah ini Bank Nusantara 
tsb. telah diberi djaminan ligui- 
diteit oleh pemerintah untuk ke 

“perluan perkredietan tembakau 
itu. : 

Dalam “hubungan dengan ini 
lebih landjut ,,Antara” mendapat 
keterangan bahwa petani temba 

  
  

2 “ 2 

Pengumuman Lelang 
Pada hari Sabtu, tanggal. duapuluh Oktober seribu sembilan 

ratus lima puluh enam, djam sepuluh pagi, didesa Wegil, ketja- 

matan Sukolilo, kawedanan Kajen, kabupaten Pati gura pelaksa- 

' maan keputusan Pengadilan Negeri tersebut tertanggal 30 Djuni 

“1954 no. 37/1953/Perdata dalam perkara Bok Kebak dan kawan- 

nia melawan Bok Kati dan kawan2-nja, dengan perantaraan Pe- 

ngawas lelang di Pati, akan didjual lelang didepan umum: dengan 

:. pembajaran tunai (kontan) : 

Sembilan bidang tanah2 sawah, tegal dan pekarangan, 

persil no. 23 S.HI, 25 D.IlI, 66b. D.III, 68 S. II, 

22 S.H, 6Sa. D.I, 65 D.L., letaknja semuanja didesa 

Wesgil tersebut. 

Keterangan mengenai hal-hal tersebut diatas dapat diperoleh 

di Kantor Pengadilan Negeri di Pati. 

SOEWITOREDJO. : 
BOK KATI dan kawan?2-nja. 

Pati, 18 SEPTEMBER 1956. 
PENATA HUKUM merangkap 

PANITERA PENGADILAN NEGERI 

3 DI PATI, 

(R. SOEDIMAN). 

Jang minta kilang: 
Jang kena lelang : 

- 

(“Ana”) 

KL 

Pengamaman Lelang 
Pada hari Senin, tanggal dua puluh sembilan Oktober 1900 

lima puluh enam pukul 19 pagi, dihalaman Kantor Ketjamatan 

Margoredjo (Pati), akan dilelang didepan umum, dengan pernbaja- 

ran tunai: 

- — Sa an - - - vm 

IL. medja, bangku, sekesel, lampu gantung, almari, tjantelan, 
II. sebuah rumah pentju, atap genting, rangka dan dindiag 

kaju djati, 5 
sebidang tanah pekarangan, letaknja didesa Banjuurip, ke- 
tjamatan Margoredjo tsb. jang berbatasan: Sebelah Utara 
dan Selatan dengan djalan, sebelah Timur tanah Pinah, 
dan sebelah Barat dengan tanah Kasbi. 

guna mentjukupi putusan Pengadilan Negeri di Pati dalam per- 

kara perdata antara Bok Kaminah sebagai penggugat melawan 
Jatmo sebagai tergugat tertanggal 9 Maret 1955 No. 194/1954/ 

Pdt. 

Jang minta lelang : 
Jang kena lelang : 

1. 

- 

BOK KAMINAH: 
JATMO. 

Pati, tanggal 18 September 1956. 
PENATA HUKUM merangkap 

PANITERA PENGADILAN NEGERI 

2 DI PATI, 

(R. SOEDIMAN) 

hingga selalu mendjadi bulan2an 
untuk mendapat keuntungan be- 
sar dari para spekulan jang ber 
modal. Guna' menolong penderi- 

:taan para petani tembakau itu, 
(pemerintah telah menjediakan kre 
:dit sedjumlah Rp. 50.000.000, —. 

|. Tidak diketahui pasti apa se- 
'lain Bank Nusantara tsb. masih 
ada Bank lain atau tidak jang di 
djadikan saluran  perkredietan 
tembakau oleh pemerintah. Jang 
terang di Djawa Tengah terda- 
pat kira2 50.000 ha. tanah jang 
sebagian besar terdapat di Kedu 
ditanami tembakau djenis ,,tem- 
bakau rakjat”. Belakangan ini 
menusul djenis ,,virginia” jang 
paling banjak ditanam didaerah 
Surakarta. 
d8 Ta SS Le Ta RL UR A0 

HARGA EMAS. 
Chusus utk ,,Suara Merdeka”. 

SEMARANG, 21 Sept. 1956: 
24 karat: djual ... . Rp. 417,50 

beli. k 
22 karat: djual 

('Ana”) 

Pa “Oa LB TX on An AT IT 2 ML 

: Lebit tjepat dari Suara 

Dalam '/2 djam 
RAMBUT PUTIH mendjadi HI TAM. 

Black Hair Dream Oil 
Tiap POTRET BINTANG EMPAT. 

Kalau tidak hitam uwang dikembalikan. 
Sudah mendapat ratusan .surat pudjian. 
Buktikan sendiri. Tidak perlu tjampur air d.LI. 
Mudah dipak& f 

-. Harga Rp. 25,—, Tambah ongkos kirim 1576 
Bisa dapat beli di rumah2 Obat diseluruh Indonesia. 
Agen2: bisa lihat teks dari Amirosol & Amiro Pomade. 
PERSEDIAAN TERBATAS. PUSAT PENDJUWALAN : | 

“a
n 

A
a
 
aa

 

    

   

. Rp. 44,50 
Bet ban 1 Tete ae 

DJAKARTA, 20 Sept. 1956: 
Fmas no. 1 
Emas no. 2 
MEDAN, 19 Sept. 1956: 

      

  

AMIRODIN 1 papan, DA 
Depan Kusumojudan 93 A — Solo. Emas n0. Bo... Kerah Rp. 45,— 

Batjalah 

Suara 

sii Pd Ta 
PP NULL Hi 

      

   

  

Djuga Barang2” Kaleng ' 

PARA PEDAGANG tekstil diibu-kota banjak jg. berke- 
luli-kesah, karena sampai hari Kemis kemaren keadaan pasan 

lesu. Sementara pedagang terpaksa perlu b 
mendapatkan uang pengambilan barang2nja jg. m 
dilelang di Tandjung Periuk, karena terlalu tama 

njak, daja pembeli Pena Int: 

i perlu banting harga, uik. 
enkinep. 

Dilantik Tgl. 24 aa 

ke-4 bulan Sep 

Peralihan propinsi Djawa-Te h 
jang terdiri dari 60 orang. Mere 

  

kau umumnja kekurangan modal' 

      

      

  

   
   

  

aran   

    
   

  

  

         
Masjarakat sifatnja masih tetap 

menunggu mengharapkan peruba. 
:han baru, mungkin harga  ba- 

   

    

   

rang? tsb. turun. Uang mereka 
lebih baik dibelikan bahan ma- 
Ikenen jang harganja achir2 ini 

membubung, jang sampai hari 
ini belum ada gedjala2 akan tu- 
run. Demikian keterangan2 jang 
tapat dikumpulkan dari para pe- 
dagang? tekstil. , 

Dengan dikeluarkannja izin ba 
ru dari pemerintah, jang memper 
kenankan impor barang2 kaos 

seperti singlet, borstrokken, dll. 
varu2 ini, harga sementara teks- 

til hasil produksi dlm negeri se- 
djak kemarin telah merosot, kem 
bali mendekati harga sebelum 
ada Peraturan Impor Baru. 

Semi il. harga singlet 
Simmi BL 2 kini turun 
lagi. Seminggu jl. “singlet tjap 
.Djangkar” dari harga Rp. 75,- 
tiap selosinnja telah naik men-   djadi Rp. 90— dengan harga 
etjeran Rp. 9,50 sepotong. Kini 
harga tsb. menurun lagi mendja' 
di Rp. 77.50 selosinnja, dengan 

Singlet tjap ,.Ontje” dari harga 

Rp, 

mendjadi Rp. 47,50. dengan har 
ga etjeran Rp. 5,—. Diharapkan, 

pula,! 
1 
t 

lain kwalitet akan turun 
karena datangnja barang? baru 
dari Hongkong jang berkwalitet 
lebih baik daripada baran2 jang 
sekarang sudah ada. Apalagi me 
ngingat persediaan hasil produk 
si dalam negeri sampai hari ini 
tjukup -banjak. 

Barang2 kaleng tidak 
menggembirakan  peda- 
gang. 

Selain pasaran tekstil, pasaran 
barang2 kaleng sampai hari Ke 
mis tidak menundjukkan peruba 
han2 jg menggembirakan bagi pa 
ra pedagang. Keadaan pasaran 
malah merosot, kalau" dibanding 
kan dengan pasaran tekstil. . 

Harga barang2 kaleng: malah 
banjak jang turun, ketjuali bebe 
rara barang jang berharga, se- 
perti Ve-Isin seminggu jl. har 
ganja Rp. 28.— setiap botol, kin 
mendjadi Rp. 38.— atau Rp: 
430.— 'selosin. Susu entjer tjap 
»Beruang” dari harga Rp. 13,50 
tiap kaleng, kini meningkat men 
diadi Rp. 15.— ataw Rp. 180.— 

selosin. : 
Sebaliknja, havermout merk 

5Ouaker” seminggu jl.  masik 
mentjatat harga Rp. 11,50 tiap 
kalengnja, kini merosot. mendja 
di Rp. 11.—, susu ,,Camelpo” da 
ri Rp. 12.— tiap kaleng, mendja 
di Rp. 11,50, sardines bikinan 
Djepang sudah seminggu ini dari 
Rp. 12.— tiap kaleng, merosot 
nendjadi Rp. 10.— (Antara). ' 

PENIPUAN. 
Sumardjo bertempat tinggal di 

Kp. Halmahera Semg. mengadu 
kepada jang berwadjib, bahwa ke 
tika berada di Djl. Gadjahmada 
beberapa waktu berselang. telah 
ditipu atas kerugiannja N.V:. Elec 
tron 9 buah Radio merk Imperial 
dan 7 buah Radio merk Baromex 
jang semuanja seharga Rp. 47.650, 
— Menurut keterangannja dalam 
pengaduan tersebut penipu itu 
bernama E. “SH. 

Gadis S. R. 

  

Karena Tak Lulus 
Udjiannja 

PENDUDUK kampung Pasa- 

ini telah digemparkan oleh ke- 

“seorang gadis bernama Uminah 
umur 14 tahun dan anak tunggal 
dari sdr, Sakim penduduk kam- 
pung itu, telah menggorok leher 
aja sendiri dengan pisau dapur, 
sehingga menderita luka2 parah. 
Untung djiwanja dapat disela 

matkan karena ketika gadis tadi 
sedang melakukan perbuatannja 
ang nekad itu diketahui oleh 
ajahbundanja, jang segera mem 
sawanja kerumah sakit umum 
Cjirebon. 
Menurut keterangan orang 

tuanja anak gadisnja itu masih 
duduk dikelas 6 S.R. dan dalam 
udjian masuk sekolah landjutan 
ibl, ia tidak Tulus. 

Pada hari 

kakaknja dan orangtuanja jang 
merasa ketjewa karena anaknja 
tidak lulus. Mungkin karena sa 
kit hatinja, Uminah mendjadi ma: 
ta gelap dan terus mengambil 
pisau dapur dan menguntii diri 

50inja dikamar. 
Disitulah ia mentjoba mengha 

bisi djiwanja. 

TJIREBON 
AKSI GEROMBOLAN DIDAK-   

ta. Pertempuran 

djam telah 

| kap, 

RAH MADJALENGKA. 
Dari Madjalengka dikabarkan 

bahwa desa Palasah, ketjamatan 
Djatitudjuh (kabupaten Madja- 
lengka) baru? ini telah mendjadi 
sasaran gerombolan bersendja- 

dengan alat ne- 
berlangsung selama 1 

mengakibatkan satu 
gerombolan luka2 dan tertang- 

tapi 20 buah rumah pendu- 
duk sesudah digarong terus diba 

gara jang 

kar pula oleh gerombolan itu. Ke 
rugian ditaksir Rp. 32,500,— 

45— selosinnja. naik men-, 
djadi Rp. 50,—, kini turun lagi 

    

   
   

    

   

    

    
     
      

  

   
   
   

      

   

bertjahaja jang kesemuanja didasarkan ,,teori pajung”, 

4 ' 

    

Gerombol: 
sbenarrja' 

1 LAGI GAMBAR DARI PEKAN RAYA. ' 
Inilah paviljun Amerika Serikat dalam Pekan Raya Jogja. Pembua 
'tan paviljun ini dikerdjakan menurut rentjana arsitek FR. Silaban 
|dari Bogor, Tjiptaan jang modern ini terdiri dari bambu, katja 
Idan ubin jang seluruhnja terdapat di Jogjakarta, dihiasi pula dgn 
| foto-montage jang besar dan pemandangan djalanan jang indah, di 
tambah pula setjara hati2 terhadap susunan atap dan dinding jan 

| 

9 € 
t 

i 

Pn 

  

Jang Ada Sekarang Jalah Rembesan Dari 
Dja Bar — Keterangan Kapt. Marhadi : : 
KAPTEN A. MARHADI Komandan Bataljon 436 dalam : 

kedudukannja selaku Komandan Operasi gerombolan. D.I. di- 
daerah Tjilatjap atas pertanjaan menerangkan kepada. warta- 
wan kita, bahwa ia dengan anakbuahnja telah mengadakan ope- 

  

  Anekabjateng | 

PURWODADI 
    

MASJARAKAT — TIONGHWA 
DAN 1 OKTOBER. 

Kini di Purwodadi telah ter- 

bentuk suatu panitya jang mem 

persiapkan segala sesuatu untuk 

merajakan hari 1 Oktober, hari 

Nasional R.R.T. Dikandung mak 

sud untuk mengadakan malam 
harga etjeran Rp. 8,— sepotong. kesenian pada tanggal 30. Septem 

ber dan pada pagi harinja akan 

diadakan upatjara peringatan. 

Malam kesenian akan diseleng 

garakan di gedung C.H.H.H. un- 

tuk undangan umum. 

TJILAT JAP 
Sae 

PEMBASMIAN TIKUS 

Dalam gerakan pembasmian :ha 

ma tikus belum selang lama ini. 

daerah Ketjamatan Adipala telah 

herhasil membunuh sebanjak 

19,741 ekor tikus. F 
Dapat dikabarkan, bahwa aki 

bat ganasnja tikus2 ini maka ti- 

dak sedikit petani2 jang mende 

rita kerugian. Tanaman padi 1 

bau menurut kebiasaan rata2 ti- 

ap panen dapat menghasilkan 
padi sebanjak 112 ton, tetapi aki 
bat meradjalelanja tikus2 itu, 
tidak djarang tiap bahunja ha- 
nja menghasiikan 5 kwintal pa- 
di. Malah ada pula jang pernah 

hanja menuwai 24 kwintal dim. 

1 bau. e 

BANDJARNEGARA 
PILIHAN KETUA DAN WAKIL 
KETUA D.P.R.D, PERALIHAN 

SELESAI. sai 
Setelah : selesai pelantikan me 

ngenai 22 anggauta D.P.R.D. pe 
ralihan Bandjarnegara “di ruang 
Kab. baru2 ini, kemudian agn. 
dipimpin oleh anggauta jang ter 
tua sdr. Aboemakarim “sidang 
D.P.R.D. peralihan setempat jg. 
pertama telah. berhasil memilih 
Ketua dan wkl. Ketua D.P.R.D. 
peralihan tersebut. Seperti dike 
tahui hasil pemilihan itu ialah 
sebagai berikut: ketua I sir. 
Zaelani dari P.N.I. dan ketua II 
sdr. Aboehanifah dari P.S.L.I. 

Perlu ditambahkan disini bhw. 
ke 22 anggauta D.P.R.D. 'perali 
han itu ialah: dari P.N.I. 1. sdr. 
Hadisoeparto, 2 sdr. Zaelani, 3. 
sdr. Mh, Hatta, 4. sdr. Mh. Moef 
ti. 5. sdr, Soedjirno. 6. sdr. Soe 
wardi, 7. sdr, Nj. Soemarto, 8. sdr 
Hadisoewarno, 9. sdr. Roesman 
10. sdr. Lasono dan 11. sdr, Ise- 
hak S. Dari Masjumi: 1, sdr. Mh. 
Hoemam, 2. sir. 
3. sdr. Masroeri Saifoerahman 
dan 4, sdr. Hardjosoekarto. Dari 
PI nana Nikmatulah, 2. 
sdr. Imam .. Soepardjan, 3. sdr. 
Aboehanifah dan 4. sdr. Mh. Ko 
sim. Dari N.U. sdr. Mh. Mareh 
dan 2. sdr. Mh. Hisjam. Dari P.- 
K.I. sdr. Soekono. 

PURWOKERTO 
al 

INDUK PERUSAHAAN LOGAM 
& PABERIK KERAMIEK DI 

SOKARADJA.   
Gorok Leher 

pen dalam kota Kuningan baru2 

djadian jang mengerikan dimana 

ia berbuat nekad ' 
itu, ia bertengkar mulut dengan: 

Pembangunan induk  perusaha 
an logam di Sokaradja turut Ka 
bupaten Banjumas kini telah se 
lesai dan tinggal memasang me- 
sin?nja jang telah didatangkan 
dari Luar Negeri dan pemasang- 
annja installasi tenaga listrik se 
dang dipersiapkan oleh Lembaga 
Penjelenggara Perusahaan2 In- 
dustri (L.P.P.P.I.) di Djakarta. 

Seperti diketahui, maksud dari 
pembangunan perusahaan logam 
tsb. ialah untuk menggerakan in- 
dustri2 rakjat didaerah Sokara- 
dja. $ 

Ketjuali itu induk perusahaan 
logam akan membuat barang2 lo- 
gam setjara machinaal. Biaja jg. 
telah dikeluarkan guna pembangu 
nan perusahaan tsb. ketjuali me 
sin2 nja & ada Rp. 1.250.000.—-Di 
harapkan induk perusahaan logam 
tsb. dapat mulai bekerdja dalam 
th. 1957 jad. 
Sementara itu paberik keramiek 

jig sedang dibangun di Sokaradja 
dekat paberik gula Kalibagor oleh 
ig berwadjib djuga hampir sele- 
sai dan mesin2nja jang didatang 
kan dari Luar Negeri sebagaian 
besar telah datang. 
Dimaksudkan paberik keramik 

tsb. akan memproduseer setjara 
:machinaal barang2 petjah dengan 
memakai bahan2 dari Trenggalek 
dli. ttmpat di Indonesia. 
Pembangunan gedung paberik 

tsb. & telah memakan biaja se- 
banjak Rp. 3.000.000.— 
Ditaksir pembangunan tsb. ter- 

masuk mesin2 dan perumahan Pe 
gawai semua akan memakan bia- 
ja & Rp. 8.000.000.— , 

KETUA FRAKSI N.U. dalam 
DPR mengenai pernjataan bersa 
ma Indonesia-Uni Sovjet menjata 
kan pendapat, bahwa pernjataan 
itu tidak ada untungnja bagi In 
donesia, bahkan bisa merugikan 
dan dipandang dari sudut mana 
pun djuga, ia tidak melihat fae- 
dahnja. 

Tentang isinja petnjataan ber-   
Sama itu, ia berpendapat, mung- 

Aboemakarim, 

rasi gerombolan D.I. didaerah Tjilatjap selama 6 bulan. Kini 
tugasnja diganti oleh Batjaljon 447 dari Solo. 

Dalam membitjarakan hasil tu 
gasnja selama 6 bulan itu, Kap| 

ten A. Marhadi mengatakan. bak 

wa selama itu pihak tentara ber 
hasil merampas antara lain 1 
bren, 4 putjuk senapan. 2 pistol 
dan 4 putjuk. sendjata lainnja 
Anggota gerombolan jaug dikete 
mukan taati ada 18 orang, luka2 
l, tertawan hidup 0 urang, me- 

' beberapa waktu lamanja. 

Isangat litjin dan mysterieus 
kali berhasil didjalankannja, jak- 
ni melakukan pentjurian barang2 

(mah jang 

Ha : (pergi nonton bioskoop dll. 

DI Dja-Teng 
: j ka 'Ipolisi Seksi V, selama tiga tahun 

elahLaumpah 

  njerah 2 orang dengan membawa 
|. putjuk senapan  L.K. Korban 

luka2, 6 orang, sedang gubuk2 
jang dibakar oleh  gerombolar 
D.I. tertjatat 20 kuah. Kerugian 
pihak TNI gugur 9 orang dan 
beberapa putjuk senapan dapat 
dirampas oleh mereka. 

Kekuatan gerombolan D.I. 

Mengenai kekuatan  gerombo- 
lan DI didaerah Tjilatjap dite- 
rangkan, bahwa djumlahnja ti- 
dak besar, paling banjak 30 orang 
dibawah pimpinan komandan 
kompi Tohar Sutopo dengan per 
sendjataan paling banjak. 5045 
Disamping itu ada pasukan jang 
oleh mereka dinamakan ,,Polisi 
Islam Indonesia” (PII) jang dibe 
ri tugas territorial. Dimasing2 ke 
tjamatan, menurut  penjelidikan 
Marhadi, ada 15 orang anggota 

PIL. 

Diterangkan oleh “ Marhadi, 
bahwa didaerah Djawa Tengah 
sendiri sebenarnja gerombolan 
D.L sudah lumpuh, jang ada se 
karang ini adalah rembesan dari 
Djawa Barat, jang pada waktu 
belakangan ini membuat rentjana 
untuk meluaskan daerahnja ke 
Timur. Oleh gerombolan D.I. da 
erah itu dinamakan ,,daerah TK 
BT” singkatan dari ,/Tasikmala 
ja, Kuningan, Brebes dan Tjila: 
fjap”. Berkat kegiatan tentara ki 
ta dan polisi jang dibantu oleh 
pemuda OPR, pamongpradja dan 
rakjat, usaha mereka itu gagal 
dan keamanan sekarang berang 
sur2 mendjadi baik kembali. 

Tentang penghidupan rakjat di 

daerah Tjilatjap bagian barat. 
ditegaskan, bahwa pada umum- 

nja keadaannja sangat menjedik 
kan dan desa2 “sudah. banjak js 

dikosongkan. Sebanjak I.k. 12.006 
jiwa mengungsi dikanan-kiri pos 
ientara kita. Pada siang hari se 
telah berdjalan kaki 2 sampai 3 
djam mereka mengerdjakan  la- 
dangnja. Tapi setelah padinja me 
nguning, padi itu dirampas oleh 
2erombolan D.I. Kekuatan gerom 

bolan rembesan dari Djawa Ba:   
Rusia Indonesia 

rat ini sebanjak2nja 200 orang. 
Mereka melakukan  gerakannja 
dgn tjepat sekali menjerang pos 
tentara kita jang terpentjil dan le 
taknja didaerah pegunungan. | 

Kapter A. Marhadi .menjata- 
kan pengharapan 
agar disamping pemerintah dju 
ga segenap lapisan masjarakat su 
ka memperhatikan dan 'memban 
tu para korban kekatjauan itu. 
Dikatakan, bahwa bantuan jang 
diberikan. oleh Djawatan Sosial 
boleh dikatakan tidak berarti. Ba 
gi seorang pengungsi diberikan 

'2 kg. beras dan kadang2 pem 
oerian itu tidak datang '3 bulan 
sekali. Usah, transmigrasi keluar'ri Surjokusumo. 

| Djawa sangat sulit. pelaksanaan- 
nja. Meskipun mereka sudah 
mendjual sawah Jadangnia dan 
sudah didsftar oleh — Djawatan 
jang bersangkutan. tapi ada 
sudah sampai 1 tahun tidak dju 
ga mendapat panggilan. Untuk 

' sekedar mengatasi keadaan itu, 
oleh pihak bataljon 436 selama 
bertugas didaerah tsb. telah di- 
perbaiki djalan2 dn diembatar, 
diembatan. 7596 Dari jang be- 
kerdja adalah pengungsi2 dan mc 
reka ini diberi upah dalam ben 
tuk beras. Dalam hubungan ini 
oleh pemerintah telah  disedia- 
(kan biaja sebanjak Rp. 60.000. 

A. Achsien : Pernjataan Bersama 
Bisa Merugikan 

kin masih bisa dibela, tetapi ten 
tang tjaranja Menteri Luar Nege 
ri dergan ta' seizin dan setahu 
pemerintah melakukan penanda- 
tanganen, italah jang ia sama se 
kali tidak dapat menjetudjui. 

Menurut Acbsien, djiwa pernja 
an bersama itu, dengan mudah 
sekali diterima salah oleh rakjat 
Indonesia jang sebagian — besar! 
Iberagama' Islam, — sebagai suatu 

penduduk karea kena sasaran pula penduduk lingkungan Seksi 

peluru ada 12 orang tewas dan y, memberi djulukan 

      

  »Si - Pahat" Bandit | 
usia OLAHRAGA SINGKAN. 

  

Ulung DijDjakarta 
Berhasil Mentjuri Lebih Rp 1 Djuta — 
Achrnja Terdjebak Gara2 Djas Dan 

Katjamata Putih 

djuaraan 
di Paris, 
Yrabert 
kan Pancho Gonzales (A.S.) 
angka 6—8, 44, 5—7, 8—b, 6—2, 
hingga mendjadi djuara. Sementa 

| sport    
'TENNIS, Dalam "perebutan Ke- 

tennis bajaran sedunia ' 
hari Minggu jbl. Tony | 

(A.S.) berhasil mengalah $ 
dgn 

ira itu untuk menentukan peme- 

K3 $ s nang ke III dan ke IV Frank 

SEORANG PENDJAHAT ,,kaliber-besar” dan tergolong Ne Donna. radit He 
. . . . . . 2... . “0 »' . 

apa jg. disebut ,,orang intelek”, jg. dimata pihak kepolisian Dja nartwig dengan scor 6—2, 6—2 
double putera finale. antara | karta teristimewa Polisi Seksi V, dikenal dengan sebutan ,,De dan 

Tony Traber/Panch Gonzales dan Beitelaar” alias ,,Sipahat” dan telah berhasil membekin pusing krank Sedgman/Rex Hartwig 
kepala pihak kepolisian Seksi V selama Ik. 3 tahun dengan rol2 mepangkan Tony cs. 
kedjahatannja, hari selasa telah ditangkap, setelah pihak polisi djaai 
melakukan penjelidikan2 seksama dan terus-menerus selama SEPAKBOLA, 

|lahkan kes. 
1b-8, 

«dalam perebutan j 
jakni ala Asia mendjadi djuara. 

(tournament 
Pendjahat jang mendapat dju- suk kedalam  rumahnja, 

lukan ,,Sipahat” itu, sesungguh- ..Sipahat”. 
nja bernama Surjokusumo, ting- 
gal di Kemajoran-gempol 
karta). Dia adalah seorang 
peladjar, mempunjai paras muka 
jang tjukup menarik, f 

sekolah MULO dan ,,Midelbare rangan rumah mereka, tapi ber 
Handels-School” 

Menurut keterangan beberapa 
orang jang rumahnja telah dida 
tangi oleh :,,Sipahat” itu, mere- 
ka pernah pula bertjakap2 dgn. 
.Sipahat” itu sewaktu ia kedapa 

keluaran tan sedang berada didalam peka 

(Dja- 
ter 

pada djaman kat kelitjinannja, dia selalu da 

kedjahatan jang dengan setjara 

se- 
bawa pahat. 

dari rumah orang, chususnja ru- | SUMO alias ,,Sipahat” itu, tiap ka 

sedang ditinggalkan Ag ” 
penghuni2nja ber.week-end atau berdasarkan Ikepertjajaannja P 

Va mesti memakai katjamata putih 
| Menurut pengakuan sementara dan membawa pahat. Pahat terse 

jang telah diberikannja kepada)” 1 : 
li dari toko, dan mesti pahat bua 

tan luar negeri. mendjalankan rolnja itu, dia te-|t 23 
itupun - berdasarkan kepertjaja- lah melakukan pentjurian di 40- 

50 buah rumah penduduk chusus 

nja sekitar daerah Menteng (ling- 
kungan Seksi V) jang didjadikan 

"berhasil kalahkan 

li mendjalankan rolnja, ia selalu-' 

an jg. dianutnja itu - mesti mem IX 
punjai lebar paling sedikit 5 cen jangsungkan di London hari Min 
temeter, pandjangnja tak terba- gu jbl. 

Perantjis dgn. 

di 
dengan 6— 

, 6—, hingga mereka men 
djuara double putera. 

Dengan menga- 
Vietnam Selatan 

Korea Selatan 
kedjuaraan pi- 

Dim, 
ke II, Korea Sela- 

tan akan mendjadi tuan rumah. 
Kes. Israel menduduki .no. 2, 
Hongkong . 3. dan Vietnam 
Selatan no. & : 

Hari Minggu jl. kes. Hongaria 
kes. Yugosla- 

via 3-1 di Budapest dalam per- 
tandingan internasional, sedang 
kan di Moskow hari itu djuga 

maka kes. 

: an 3 jet- ,,B'” berhasil — me- 
pendjadjahan dahulu. Surjokusu- Pat menghindari diri, dengan me Panas ka maaan 3. 
'mo alias ,,Sipahat”, selama Ik. Pe bahwa SA Is dida' dengan 3-1. Di Helsinki kes. Den 
tau Ani 2 kta am pekaranga, rumah Itu, ia- mark berhasil — menggulingkan 

juiga tahun 3 telan memusingkan lah untuk ,.mengedjar” rampok | kes.Filandia dengan angka 4-0 

(kepala pihak kepolisian — teris- jang katanja dilihatnja masuk ke/dan di — Laussane kes. Neder- 
timewa Seksi V — dengan rol2 dalam rumah orang? itu. land mengalahkan kes. Swiss de 

ngan 3-2. 
SEPAKBOLA. Kes, Tionghoa $ 

Mati pakai katjamata dan Penang berhasil merebut "M.C.K. 
Ai Cup? 

Menurut pengakuan Surjoku-|kes. Tionghoa Singapura 
lam finale di 1 
Penang hari Sabtu jbl. Pertandi 
ngan tersebut mendapat perhati- | 
an besar dan kes. I 
ngapura dalam tahun jang 
pau berhasil 

mengalahkan 
1—0 da 
Stadiun 

dengan 

Municipal 

Tionghoa Si- 
lam- 

merebut Cup tsb. 
Dalam pertandingan persahaba- 

but tiap kali akan mentjuri, dibe Pn Jang, dilangsungkan hari Se- ' 
asa jl, kes. 

sil kalahkan Bond Hongkong dgn | 
Ukuran pahat 4-2 di Hongkong. 

Korea Selatan berha / 

wanita. Sov- $ ANGGAR. Regu 9 
dju- et berhasil keluar sebagai 

tournament/sedunia jang 

dengan kalahkan regu 
9-6. Kemenangan 

sebagai .,daerah operasinja” dgn. tas. tadi adalah untuk pertama Kali 

si ebi ari £ , : nja, Pemenang kedjuaraan jl. 

Naa senbakouask 43 Dengan tertangkapnja “pendja- regu Hongaria dalam pertandi- 

Pn out hat tersebut, maka Surjokusumo|ngan untuk penetapan kedjua- 
alias ,,Sipahat”, menurut kete- 
rangannja, telah meninggalkan 
Ik. SO buah pahat dirumah 60 
orang didaerah kepolisian Seksi 
V jg. ditjuri barang2nja. Pahat 

tersebut dibelinja dengan harga 

Pada tiap kai selesai 'melaku 
kan pentjurian tsb. menurut peng 
akuan Surjokusumo, dia mesti me 

ninggalkan sebuah ,,pahat” (bei- 
tel) dirumah orang jang didatangi 

itu. Hal itu katanja dilakukan ber   dasarkan kepertjajaan jang “di-|rata2 Rp. 15, — sebuah. Demi 
anutnja, jakni harus menaruh'pa kian Kepala Reserse Kriminil 

hat sebagai pengganti barang? Djakarta Raya. 
jang ditjuri, supaja .,selamat”. 

Karena pada tiap kali meneri- 
ma Japoran tentang terdjadinja 

pentjurian barang2, polisi selalu 

mendapatkan ,,pahat” didalam 
rumah jang didjadikan sasaran 

itu, maka pihak polisi, demikian 

Ada dugaan bahwa rumah be 
sar jg. ditinggalinja di Gempol 

lengkap dengan alat perabot ser- 
ba lux jg. ada didalamnja, djuga 
dibangun dan dibeli dari uang 
Rp. 1 djuta hasil tjurian jg. dila- 
kukannja selama tiga tahun itu. 

terhadap (Antara) 

pendjahat jang mendjalankan rol 

tsb. dengan sebutan ,,De Beite- 
laar” alias ,,Sipahat “ 

Dari rumah orang itu sewaktu Menindjau Kapal 
penggeledahan dilakukan, polisi 2 » 

mensita sedjumlah besar barang2| » Tam Oomas 

tjurian terdiri dari matjam2 per Kapaj Niaga Tak Mang- 
hiasan, foto2 toestel, badju2, dsb. $ 
nja, jang belum .,keburu“ didjuak kin Dibentuk Oleh. 

  

sleh ,,Sipahat” itu. doi i 71,15 Hidangan Tali Raras. 22,15 | 

: n ali i at” donesia, Kata Captain Krontjong Malam. 28,00 Penutup. 
kagokanano alias "span M an SURAKARTA, 23 Sept. 1966: 

mendjalankan rolnja itu setjaraf arsm Diam 07,20 Taman Indrija. 07,45 

sendirian sadja, tidak berkawany Missa Sutji. 09,00 Rampah2 Akad 
HARI KEMIS jbl., 

'Djawa Tengah Mangunnegore, 
Kepala Polisi Djawa Tengah 
Bastari, Wali Kota Semarang dil. 
pembesar sipil maupun militer 
dan kalangan pedagang di Sema 

jang katanja ,,lebih aman” bagi 

dirinia. 

Tentangkap gara2 djas 
.dan katjamata putih. 

Mengenai soal -diatas, Kepala 
Res. Krim. Djakarta Raya, Pem 
bantu Komisaris Besar Saud me 

can, bahwa rahasia ,,Sipa)| 
se gangga Bs 2 otbonek An |struksinja dari pada kapal terse- 
bat” ini berhasi TON PN but dengan kamar?nja memakai 
kat pengusutan terus-menerus jgj,,air conditioning”, hingga hawa 

dilakukan Polisi Seksi V dibawah nja sedjuk. Setelah oleh Direksi 
Per. Krimi: Pelajaran Nasional Indone- 

pimpinan Kepala Reserse Krimi- si,” di Semarang diuraikan ten- 
nilnja, Inspektur Nur Pildjajal' tang Mana Aa 2, pertemnt, 
Sapi aksi iri,|an tadi dan sambutan iberikan serta Kepala Seksi V  sendir Ga Maa Petang ia Wedi 

Drs. Sugiarto. £ Kota Semarang, kemudian pada 
Pada tanggal 29 Agustus -jbl/hadlirin diberi kesempatan untuk 

untuk kesekian puluh kalinja, po jaongodakaan penindjauan pada ka 

lisi Seksi V kembali menerima Ia “1 tersebut. 
poran tentang terdjadinja pentju| 
rian oleh ,,Sipahat”, kali ini di- 

rumah seorang bernama 

an kepada Kapal Pandji PELNI 
K.M. "Tampomas” di Pelabuhan 
jang sesungguhnja modern dan 
pantas. dibanggakan, karena kon- 

  
Dalam keterangannja kepada pa 

ra wartawan di Semarang, Cap- 
-'tain Carel H. Marsman menutur- 

Nasif kan bhw kapal tersebut telah di 
didjalan Maluku 28. bikin di Vlissingen  (Nederland) 

dian sesu- dan biaja pembuatan itu ditaksir   

sepenuhnja, 

Beberapa hari kemu Ha Fl. 15 djuta. Kapal tersebut 
dah kedjadian dirumah Nasif itu, tcjah diterimakan kepada PELNI 
polisi menerima laporan lagi dari pada ta 2 Pn dan Pr 
NE 1 bia iliknia baan berlajar dilakukan mulai tg 

Nasif, bahwa barang2 Mn 5 Djuni. 1955. Kapak tab. monpa 

jg. tertjuri, antaranja sehelai A njai 44 ruang utk kelas I, 48 
dju djas, dapat dilihatnja ditoko ruang masing2 utk. Sana II dan 
PAN ne asarkan la kelas III dan dapat pula memuat 

m0 tak, Sek 3 Merta penumpang dek sebanjak 1300 
poran itu, polisi pergi orang. Ketjuali kapal ,,Djakarta 
Tio” dan setelah melakukan pe Raya” milik Djakarta Lloyd, ka 

: : i mensita pal ,,Tampomas” itu adalah jang 
Aga ana terbesar jang dimiliki oleh peru- 

badju djas itu g p sahaan nasional kita.  Djumlah 
lebih djauh. tonage adalah 6072 ton, sedang- 

kan berat netto adalah 3308 ton. 
pemilik  Pandjangnja 128,57 m. lebar 18,60 

badju ma. dan sampai sekarang baru da- 
pat penumpang paling banjak 140 
orang dan djumlah barang2 jang 
dimuat Ik. 2000 ton. Biaja peme- 
liharaan kapal tsb tiap hari 
.Rp. 40.000,— Ketjepatannja 16—17 
mil sedjam. 

Menurut keterangan 

toko .,Tio” kepada polisi, 
djas tsb. dapat dibeli dari ..tu- 

kang loak bernama: Rachman. Tu 
kang loak Rachman jang segera 

diperiksa, katakan, bahwa . ba- 
rang itu dapat dibelinja dari se 
orang bernama Surjokusumo. ber 
tempat tinggal di i Kemajoran: 
gempol. Demikianlah pengusutan 
terus dilakukan dirumah dan. ter 
hadap diri Surjokusumo. Sewak 
tu ia dibawa ke..seksi polisi dan 
diperiksa, disaku badjunja keda 
patan sebuah katjamatg putih, 
jang ditjurigai keras sebagai ' ka 
tjamata jang menurut taporan- 
laporan jang diterima polisi, se 
lalu dipakai pendjahat jang men 

Anak buah kapal ,,Tampo- 
mas” memberi bantuan tju 
kup. 

Dalam pertjakapan selandjut- 
nja Captain Carel H. Marsman 
menerangkan dgn tegas, bahwa 
sebagai Nachoda ia mendapat ban 
tuan tjukup dari anak buah kapal 
tsb. Diterangkan seterusnja, bah 
wa akibat dari. pada warisan za- 
man kolonial, maka kesulitan2 jg 
masih dihadapi adalah dim men- 
dapatkan tenaga2 jang benar2 tja 

bahwa warisan zaman kolonial itu 
masih terasa sangat, karena soal 
pembajaran gadjih para pegawai 

mentar, berupa katjamata putih 
itu, polisi terus melakukan peme   

pengeluaran sikap, seolah2 seka 

riksaan lebih mendalam atas di- 
Dia pertama 

mentjoba memungkiri segala tu- 
duhan. tetapi achirnja memberi- 
kan pengakuan terus-terang. me 
ngatakan dialih  sesungguhnja 

ig tidak seimbang diterimanja de 
ngan pegawai jang berwarga. ne 
gara asing sekalipun kedudukan 
mereka umpamanja ada sama dan 
terpautnja ada 1/3 bagian. Kapal 
»Tampomas” itu telah mendapat 
anak buah dengan susah “jajah. 

  
  

Iglorang. jang mendapat djulukan |Djumlah anak buah ada Lk. 120 
.De Beitelaar” alias ,.Sipahat”,' orang, diantara mana terdapat 7 
io selama 3. tahun berturut2, te grang Opsir, Mereka berdisiplin 

lah mendjalankan rol pentjurian PMK. 
dirimah penduduk. chususnja di 
daerah Menteng. 

Pengakuan tsb. diberikan ,.Si- 
pahat”. setelah polisi memang- 
gil penduduk jang mendjadi kor 
ban pentjurian oleh ..Sipahat': 
itu, diman. beberapa orang di- 
antarania, setjara positip dapat 
mengenali orang jang pernah ma 

Pertanjaan apakah Indonesia 
dapat memiliki suatu koopvar: 6, 
schip (kapal niaga) didjawab oleh 
Captain Marsman, bahwa atas da 
sar keadaan pada dewasa ini hal 
itu tak mungkin, Mengenai Seko 
lah Pelajaran di Djakarta dising 
gung pula, bahwa hasil?nja  ku- 
rang memuaskan, Kalau benar? 
Indonesia hendak membangun sua 
tu pelajaran, Indonesia harus 
mendatangkan tenaga2 djuru pen 
didik dari luar negeri utk djang- 
ka 10 th. Kalau hal itu dapat di 
laksanakan, baru pelajaran di In- 
donesia dapat diharapkan, demi- 
kian Marsman jang mengatakan 
pula, bahwa banjak orang? Indo- 
nesia jang tjerdas pikirannja da- 
lam soal pelajaran, tetapi 
an mereka itu kurang tinggi. An- 
dai kata mereka dapat didikan jg 
sempurna, ia jakin bahwa soal 
pelajaran tadi dapat diatasi. Dan 

rang ini Indonesia-Rusia sudah 
sSuma-sama , 

Tentang pendapat  fraksinja, 

  

  
Gubernur jpagi. 09.15 Rajuan pagi. 10,00 Re 

"lection. 

yang telah mengadakan penindjau. 

  

Tentang kapal niaga. |dangan Sambil Bekerdja. 
'Lagu2 dari Film 

| Lampong. 

didik- | 
122,15 Orkes Melati. 
| TJIREBON, 

raan ke 3 telah kalahkan regu 
Italia dgn. 9-4. 
VOLLEYBALL. Senin sore j.l. 

di Djenewa dilangsungkan per- 
tandingan volleyball antaara regu 
nasional RRT lawan regu Swiss $ 
jang berachir 3—0 untuk RRT. $ 
Regu RRT itu adalah regu jang : 
baru2 ini ikut serta dalam pere 
butan kedjuaraan dunia di Paris. 

p. 

radio, 
SIARAN RADIO R. I. 

SEMARANG, 23 Sept. 1956: 

Djam 07,25 Disco Variz 8 

Imbauan pagi. 08.30 Rajuan Ber- $ 

    

    

sama. 09,30 Lagu2 Tionghoa. 10,00 $ 5 

Gema Siang. 10,30 Ludruk Sura, 

baja. 12,00 Carry dengan kawan2 

nja. 12,20 Njanjian Sgl Saulius. 

12,30 Pekan Datang. 13,15 Suara 

Bersama. 13,30 Rajuan 

dan S. Dharmanto. 14.10 Orkes 

Studio Djakarta. 17,00 Gelang- 

gang Kepanduan. 17,30 Peladjar $ 

an Njanji. 18,5 Irama Sendja. 

18,39 Sebuah Kissah. 18,45 Irama 

(landjutan). 19,30 Njanji 

20,15 Reportage. 20,15 
21,06 Seni Budaja. 

Sendja 
an Sutji. 
Bing Slamet. 

10,15 Ketoprak Mataram. | 
13.190 Ruangan pemuda pemudi. $ 
13,40 Disco Varia. 14,15 Irama In ' 
donesia. 17,00 Gelanggang Kepan 
duan. 17,50 Sendja mendatang. 
18,15 Uraian tentang  sosiologie. 
18,30 Njanjian Sutji. 19,30 Hibu- 
ran Petang. 20,15 Lagu2 'Tiong- 
hoa. 20:45 Pembangunan Rochani. $ 
21,15 Dari hati jang hening. "21,30 
Irama Hawaii. 22,15 Siteran oleh 
Sari Raras. 23,30 Penutup. 
JOGJAKARTA. 23 Sept. 1956: 
Djam 07,30 Taman kanak2. 08,15 

Missa Sutji. 09,15 Suara Sopraan 
dan tenor. 09,30 Minggu Gembira. 
10.00 Orkes Simphoni Pittsburgh. 
10,15 Lagu2 Kanak2 Bali. 10,30 
Ulangan Siaran Panggung Radio. 
12,30 Rajuan Siang. 13,10 Barat 
populer. 13,40 Suara Theresa dll. 
14.10 O.. K. Tjahaja Muda. 17.00 
Njanjian Tapian Na Uli. 17,40 Hi 
dangan Petang. 18,15 Lagu2 Kron 
tjong. 18,30 Njanjian Kristen. 
19,40 Mengenal Seni Djawa. 20,05 $ 
Mengenal Seni Djawa (landjutan). 
21,15 Djawaban Surat2. 21,30 San 
diwara Radio. 22,15 Klenengan 
Sunda.. 23,00 Penutup. 
DJAKARTA, 23 Sept 1956: 
Djam 08,10 Minggu Gembira. $ 

10.00 Dari Gedung Artja 11,30 
Permainan Piano. 12,15 Orkes Mo 
laju Kenangan. 13,10 Konsert 
Siang. 14,10 Orkes Kr. Irama Ma 
sa. 17,00 Taman Putra. 18,00 Ru- 
angan Kepanduan. 19,30 Konsert 
Minggu Malam. 20,05 Tjerdas 
Tangkas. 21,15 Orkes Kr. Asli. 
22,15 Kesenian Sunda Panggah. 
23.00 Penutup. 
TJIREBON, 23 Sept. 1956: 
Djam 08,30 Imbauan pagi. 09,00 

Siaran A. P. 10,00 . Kebaktian 
Minggu. 12,00 Musik Siang. 13,10 
Seni Sunda ISSI. 14,10 Seni Sun " 
da. ISSI (landjutan). 17,00 Taman 
Kentjana. 17,30 Siaran A.P. 18,30 ' 
Suara S.M.A. 19,390 Renungan Ro 
ma Katholik. 20,15 O. K. Hasrat 
Menjala. 21,15 Sandiwara Radio. 
22,15 O. H, Sri Widjaja. 23,00 Pe 
hutup. 

  
SEMARANG, 24 Sept. 1956: 
Djam 06,25 Saptanada. 06,45 Or ' 

kes Ralph Flanagan. 07,45 Musik 
Kulintang. 13,15 Empat Sekawan. ' 
13,45 Djenaka Sunda. 14,10 War ' 
na warni Siang. 17,00 Klenengan 
Sore. 18,15 Irama Maluku, 3 
Ruang” CPRAD. 18,45 Irama Ma ' 
luku (landjutan). 19,20 Dolanas. " 

20,30 Orkes Radio Semarang. 21,15 
Dari dan untuk Pendengar. 22,15 
Sandiwara Radio. 28,00 Penutup. 
SURAKARTA, 24 Sept. 1956: 
Djam 06.10 Waltz dan . “ : 2 “ Zam 

djalankan rol-rol pentjurian didalkap. Hal ini disebabkan karena gembira. 06.30 $ MPa : AA. N$ 5 : ekuntum -Me'a, erah Seksi V. soal nilai keuangan Pemerintah | 790 Dari Hindustani.. 07,30 Dari Indonesia dibanding dgn  ke-| Maluku. 07,45 Suara Doris Buy 
Atas dasar bahan bukti se- uangan internasional. Dikatakan, 13,10 Klenengan daa Nenatarh 

14,10 Klenengan dari Kraton (lan 
djutan). .17,00 Dunia anak2. 1749 
Varia Djawa Tengah. 17,50 kuang an pemuda pemudi. 1815 Uraian 
tentang Tjatur. 18,30 Seni Kara 
witan. 19,30 Irama Idnonesia. 
20,30 Sarasehan Kasusasteraan 
Djawa. 21,15 Penggeli Hati. 291 
Rajuan Malam. 23,00 Penutup. " 
JOGJAKARTA, 24 Sept. 1956: 
Djam 06,10 Orkes Melachrino. 

06,35 Reog Asli. 06.45 Lagu2 Djer 
|man. 07,20 Njanjian mendinga 4 'Abdullah. 07,30 Hidangan Trio 
107,45 Didi Karjadi dkk. 13,10 Hi 

ae 1 13,45 
1 1ight and day. 

14,10 Radio Orkes Surakarta. 17.00 
Dongenggi untuk anak2, 17,40 Seni Suara Daerah Kalimantan 

Selatan. 18,15. Ruangan Djapen. 
18,30 Hidangan Sendja. 19,40 Se 
kitar 200 th. Kota Jogja. 20.15 ' 
Merdu meraju, 20,30 Malam Cuba 
na. 21,15 Lembaran Bahasa Dja 
wa. 21,30 Langenmondrowanoro. 
22,15 Langenmondrowanoro (lan- 
djutan). 24,00 Penutup. 
nan Tarih 24 Sept. 1956: 
jam 06, Orkes Progressi 

07,10 Tapian Nauli mederr En 
Alam Minangkabau. 14,10 Orkes 
Lima Serama, 17,15 Kesenian 

18,30 O.H. Suara Ista 
na. 19,380 Seni dan ilmu, 20,40 Se kuntum Melati, 21,30 Solisten, 

23,00 Penutup. 
1 N 24 Sept. 1956: 1 Djam 06,10 Reginala Dixon 

06,40 Rajuan pantai Natsepa, 07,30 

  

Kehsta Aa aksilsemua itu dikatakan akibat dari Bingkisan Studio Kita, 18,10 1 
NU 2 Ta, AA Sa pada zaman pendjadjahan, dima- berto Inglez. 19,490 Orkes Titian "4. Jnasin belum bisa Gipanggil Ina kebanjakan xakjat Indonesia Serama. 14,10 Lagu? Sunda. 17 00 berapat sebab anggota2nja seka-|tidak diberi ketika utk dapat be-| Penghantar Minum teh, 18.40 Ber 
rang ini sedang tersebar diselu|ladjar jang lebih tinggi. Achirnja | Mainan Gitar, 19,30 Kwartet Mu 
ruh kepulauan Indonesia dan| Sikatakan pula, bahwa pemuda? de 20,30 Gelanggang Wanita, da di an Wah A KA Indonesia kini: kurang memperha- | 2115 Melody Kota Udang, 2917 
ada djuga jang diluar negeri. (An tikan soal pelajaran, demikian (Orkes Kr, Ika Budaja, 23,00 Pe tara). Captain Marsman, nutup, : lea 
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! 08,10 

S. Darti 8 
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Il 3-Barat Tunda Dulu       
   

PS Ta t ) Oo 3 'i : 2 "P LNg 1 8 r aa ag 2 Un AL Sai aa ' -Dikedua Tepi Suez ' 3 an 1 Pembentukan Perhim- | 
ata Koh Sada Pra | na Sr punan Pemakai Suez || KESATUAN2 ARTILERI BERAT MESIR telah disiap- Pendjara, | 3 Besar Barat Sendiri Belum Tahu Apa | | 

mosake Obor ariana dar koral pemain meturut Zenich! Ya || Sumpah: Pedjonng || Jang Sesunggubaja Akin ,Dikerdjakan jang sampai kembali di Tokio pada 'hari Kemis, Yamasaki se- Lapang Mebahusan | ea en na Tea Sues? uneik ukum Gantua8 || 40 sampai 14 hari untuk memberi kemungkinz 
land jutnja mengatakan bahwa terusan tsb sekarang dipertahan- AN kada Ia bol meta beri kemungki @pad. 1e- kan kuasi dan kapal2nja dalam melatu) terusan itu telah mem- | 10 sampai 14 hari untuk memberi kemungkinan kepada peme- 

  

    

mua 

    

  

Ko 
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Tjatatan Perdjalanan — Tjukur Djenggot Di 
Roma—Baji Tasjken Minta Nama Wari Bui 

Karno — Ural Gunung Akik — Presiden 
»Langgar” Protokol : 

  

      

    

Ma Aa ng : NN NA .rinta cserta konperensi London itu jang masih ragu2 guna 
"7. 

butuhkan waktu jang 18 djam lebih lama daripada biasa karena PATUSAN arena Wina Potenen A Nk Ba 31 jang Tn 3 
PENGANTAR REDAKSI : 

orang Mesir 3 Me Nreng, Santa Tar MANAp SARgan-pemak ai Sedikit tentang bentuk 
Sebagaimana pernah kita kabarkan, Mang Ganda, pe- 

jang mendjadi pandu pelajaren bagi ,,Sado Maru” tahanan d e Gekainpa ) 
sangat hati2. Dt Aan $ Ne lam rumah pendjara pusat Nico Sumber2 berkuasa dari kala-| Perhimpunan, nulis "/Obedtan” int batal ini telah berorunn Ma Woskan 

     

  

  

MA LN .| mempengaruhi kami. Terbsan kalsia, Cyprus, dimana diuga dikuh in sBarat” di London mene-| Lai ran dari ,.ekspert2” itu untuk menjusul dan menggabungkan diri dengan rombongan 
| Sementara itu, Kolonel Anwar imi akan tetap terbuka utk lalu (Fung 3 orang Ciprus jang sedang| sangkan bhw konperensi Lon- |diberikan dalam Sidang ke-4 kon kesebelasan PSSI. Dibawah ini kita muatkan ,,Obrolannja” 
El Sadat, kepala redaksi surat''intos kapa2 didunia ini dengan (menunggu hukuman mati atas dil jcn tentang pembentukan Per-|perensi jang berlangsung Kamis | jang pertama, jang dikirimkannja dari ibukota Rusia. 1 
kabar setengah resmi, Al. Gom infor semaliak "maniku hari Rafsimpunan ini mungkin akan da |petang. Menteri2 luar negeri atau    

  

» 

houria, hari Kamis menulis veaja jang lajak”,   Bara    
     

    

         

   

las sudah, bahwa nega Ko! ana : 1 
aa SN BU K “Koronel Sadat djuga bertanja, ' : 

sa Pelan An akan Dulles djuga bersedia (and Inggris 
Sa Se Ma Bah Aa Sa AN Pe banbuan per kelaparan dan .djug. tidak mau En at #OriKald S a- 

mengorbankan hak2 .kami.” AMA. 
Dia katakan, bahwa pidato ter 

achir dari menteri luar negeri | 
Amerika Serikat, John Foster 
Dulles dalam komperensi  Lon- 
don, tidak dapat dimengerti. 

Disamping mengatakan, bahwa 
konperensi itu “tidak mengingin- 

kan pernjataan 'perang terhada, 
Mesir, Dulles menjataka' 
ugannja terhadap ,perhimpu 
pemakai? terusan Suez“ jang 

Dalam pada itu 

  

Suez. 

takan bah 
an (merdeka, 

di 

     

       

Dje pelsjanan jung baik dan dengan 
5 t 

Perang tak akan petjah. 
Dalam : PM Tunisia 

Habib Bourguiba menjatakan di 
Tunis pada malam Kemis setiba 
nja kembali dari Perantjis bah- 
wa tidak akan timbul perang ber 
talian dengan pertikaian Terusan 

Bourguiba selandjutnja menga 
Wa Tunisia jang baru 

r eka, turut menjerukan supa 
ja kebidjaksanaan sikap sedang 

bu memekik mekikan sembojas 

Enosis.....” 
3 orang   

bahwa mereka telah di 
icntang hukuman mati 

|didjatuhkan atasnia & 
(laksanakan hari Djuma 

   Tae 

Dan hukuman mati ini 
lankan dengan  tjara 

an djuga dari djauh. 

djungi | untuk  mendjenguknja 

dan djuga ,,hidup 

tutupan termaksud ke 
tika hari Rabu telah memberita 
hukan kepada orang  tua2nja, 

il dangan serta technik hari Kamis | 
pagi2.| masih mengadakan 

didja- 
gantung. Malam Kamis suara meraju ini 

aum kerabat 3 orang ini ha 
ri Kamis telah dilarang mengun 

wakil2nja dari 18 negara peser 

  

»| sat selesai hari Djum'at dengan 
penerimaan suatu rentjana reso 

| usi atau piagam jang akan diba 

wa kembali oleh wakil2 peserta 

   
sidang 

  

    
    

   

       

  

peran akan selesainja 
technis. 

. Seorang pembesar ,,Barat” se 
mentara itu menerangkan bahwa xonperensi ini kepada pemerintah 

| masing2 utk keputusan terachir- 
inja. ane i k 

Para ,,ekspert“ perundang-un- 
batas waktu, namun dapat diper 

dalam 10 hari atau 2 minggu. 
(Kemudian Perhimpunan ini di- 
bentuk. Sedang formasinja jalah 

termaksud. Sedang tugas mereka|seorang Kepala Pelajaran Saga SM 
jalah merangkakan suatu kompro Jatu Han Pengawas terdiri da 
ni tentang rentjana pembentukan ji" Te. pe Ga jang terpi- 
Perhimpunan semula jang dipan 49 Sari negara Pan Kanan dana detarh dan suatu Seksi Operasi jang me lang radikal jang dapat diterima Ingurus koordinasi pengangkutan 

  

   2 sidang2nja 
utk membitjarakan pasal2 Piagam 

— 

s p Si Hno dekat dero Ioleh negara? netral. amdu2 pelajaran dan koordi 
Kata 30 | enelfan perundingan dipergunakan Dan djalan2 jang dekat dengan |”leh negara2 Sena pagi "3 "74 dasarkan kepada prevokasi jang |galam Men Ne 2 Hmm pendjara itu ditutup (blokade). | aa Ta sa -h 1 dapat menjebabkan perang. De |san Suez. Ia menjatakan kepun Sedang tentar, Inggris giat me Ch Ba Pp is : Pertentangan masih ta- mikian kata Sadat. - |. Isannja atas penjambutan jang dilakukan penggeledahan2, jang Ma ou “er - das, Dia tambahkan: ,,Saran2 Dul-|perolehnia dalam pembitjaraan? Sitaksir hari itu mengenai 2009 | 5 . Tetapi pertentangan sementara    

    
   
   

  

les utk memindahkan route ka- 
pal2 di terusan Suez dan mem- 
buat pipa2 minjak baru dalam 
hal inivkami -njataka. kepadanja, 
bhw hal itu sedikitpun tidak akan 

Tito Ke Indon, | 
Besuk Desember?| 
DARI sumber2 jang terpertja 

ja di Belgrado wartawan Reuter 
mendapat kabar, bahwa presiden 

lu dikemukakan 

pu pada hari.Selasa bl. t a 
ngan PM 
di Paris. (Antara-AFP) 

   

  
an : Na PI Nan 

4 

ini meninggalkan Jugoslavia utk| Dlin Menelaah Ilmu Tjatur Sedalam2nja 3 can jungar “lama PROFESSOR EINSTEIN jg termasjhur didunia ini rnah 
e ' $ : | ngatakan dal: Bi ie ei $ | 5 Hebua oa 

ke fongkok serta negara? Ti. g alam »Biographie cines Schachweltmeisters”, bahwa se- 
Dinda IN egar : : mg hidup manusia itu tidak akan tjukup untuk menelaah habis 

at ar « DONESIA ja ilmu tjatur sedalam?2nja. Setiap zet jang baru, terbuka lagi djalan 
Kambodja akan termasuk rentja| baru, terus menerus sepandjang masa. Mal ini tidak mengheran- 
na kundj tungannja. — Penerimaan em am ena Satar . Eropa sangat pesat, diadakan 

5 na 5 1 a peladjaran pz: ik | 
baik Tito atas undangan RRT bantuan pemerintah, hu P tarpematan Ten ena NN (Tiongkok) belum lagi diumum- 
kan resmi. Demikian sumber2 ini 
menambahkan. (Antara-Reuter). 

maran rakjat disamping 

Karena dukungan jang demi- 
kian itu, sekarang sudah men- 
djadi kelaziman disana bahvsa 
hadiah2 dalam tournooi? diberi GUNAKAN CHEGUE KOSONG. kan berupa uang disamping pia- PENIPUAN Rp. 160.000,— DGN la (beker) jang bertradisi dan Penipuan barang2 meliputi har Symbolik. Hadiah uang memang sa Rp. 160.000,—, telah terdjadi bermanfaat dan merupakan pen beberapa hari jang lalu atas ke- Putih: J.H. Donner (Nederland) 

  

lengan pemimpin? Perantjis. Per 
d bahwa Bourgui ba jang telah beristirahat di Pe 

mengadakan pertemuan de 
Perantjis Guy Mollet 

TJATUK 
NDONESIA 

pengendara sepeda. 

e hadap 3 pemud., 

ding. (Reuter) 

    

Batasnja 

jang terpenting sudah merupakan kege- sport lainnja. 2 
dorong bagi peserta? pertandi- ngan jang seringkali menghadapi kesukaran finansiil. Partai diba- wah ini dengan hadiah pertama uang sebanjak 1000 rupiah Be- landa telah dimenangkan oleh J. H. Donner dalam tournooi ke- tjil di. Cheltenham baru2 ini. 
— Hitam: B. Adnric (Jugoslavia) 

  

    

   
   

  

   

      

kendaraan bermotor dan 12.000: 

Keputusan hukuman mati ter 
1 Siprus itu dinja 

takan hari Kamis oleh gubernu: Inggris untuk Siprus, John Har 

TanpaAda 

1 
itu membesar mengenai djangka 
waktu dan tjara mengadjukan se 
ruan kepada PBB djika Mesir 
menolak berhubungan dengan 
Perhimpunan ini. untuk penjele 
Isaian terachir. 

. Dan sementara itu pembesar 
m1 menerangkan bahwa sampai 

ngatkan 
Inggris-Perantjis Akan 

Ketjelik 

| PERDANA menteri Chou En 
ILai hari Kemis memperingatkan 
tiga besar Barat, bahwa djika 
mereka berani mel pro 
vokasi perang terhadap Mesir, 
mereka mendapat pukulan2 be- 
rat sebagai agressor. 

Peringatan ini diutjapkan oleh | 
Chou dalam sidang panitia tetap 
(konggres rakjat nasional Tiong- 
|kok. Tentang krisis terusan Suez 
(Chou mengatakan kepada komite 
itu, bahwa pukulan2 terhadap 
Inggris, Perantjis dan Amerika 
Serikat akan dilakukan oleh rak- 
jat Mesir jang dibantu oleh se- 
mua negara jang tjinta damai 
dan mendjungdjung tinggi keadi- 
lan. Demikian kata radio Peking. 

Sementara itu lebih djauh kan 

r   
rika Serikat — Inggris serta Pe rantjis tetap seperti semula, ja 
itu bahwa Perhimpunan 'akap 
memakai pandu2nja sendiri. 
Pu Tiga Besar Barat sendiri 

| tak tahu. 
Dalam pada itu kini terdapat 

keketjewaan umum tentang per- 
kembangan dari krisis terusan 
Suez. 
Konmperensi di London pada 

hari Rabu menimbulkan kesan di 
kalangan diplomatik, bahwa tiga | 
besar Barat merasa ragu2 terha 
dap ,,perhimpunan pemakai2 teru 
sen Suez” mereka dan pada| 
umumnja tentang apa jang ingin 

ta konperensi menunggu selama | 

walaupun belum ada ketentuan | 

kirakan bahwa djawaban dari pe! 
Iserta2 konperensi akan kembali | 

sidang ke-4 ini pendirian Ame- aa 2 

djawaban, jaitu El Salvador dan kan 

    $ UNTUK MEMBELA TANAH AIR, Dalam menghadapi kegentingan masalah Suez dewasa ini, "para menteri anggauta Kabinet Mesir ikut 
tih ilmu ketentaraan, Tampak dari kiri kekanan: Menteri perdaga agan Moh. Abu Nosseir, menteri keuangan - Abd, Moneim Kais Sgpny, menteri pertanian Said Marei, menteri perindustrian Aziz Sidky, menteri perhubungan Mustafa Khalil, dan menteri perbeka lan Ramzi Estino, 

80 Negara Rundingkan 
'PenggunaanAtom Damai 
Penggungan Atom Utk Maksud? Damai Akan Bermanfaat Besar Bagi Negara2 Jg 

Kurang Madju - Pesan Bulganin 
PEMERINTAH 80 NEGARA telah menjatakan meneri- ma baik undangan ke konperensi penjusunan statut terachir | bagi suatu badan internasional urusan tenaga atom, jg. diada- |kan dimarkas-besar PBB di New York mulai pada hari Djam- 'at. Perlu dikemukakan bahwa panitia 12 negara jang berkewa | djiban mempersiapkan konperensi itu telah menjampaikan un- angan kepada 87 negara, semua anggota dari PBB atau dari badan2 istimewa PBB. ai 

d djuga 
menjiapkan diri, berla 

Para diplomat di New York 5 negara sudah menjatakan meramalkan bhw segera sesudah menolak undangan tsb. jaitu Fin konperensi dimulai akan ada mo landia, Laos, Luxemburg, Sudan ve, mungkin dari Uni Sovjet, un dan NS (kawat rusak-red.-Ant.) tuk mendapatkan undangan bagi Dua negara lainnja hingga hari RRT dan Djerman Timur. Teta- Kemis jbl. belum lagi memberi pi para diplomat itu menerang- 
bhw move itu tak akan ber-   mereka tjapai sebenarnja. 

Kalangan? diplomatik kata 
kan, bahwa sebelas negara dari 
18 jang menjokong azas dari pe-' 
ngawasan internasional atas teru 
san Suez kini rupanja sudah ber 
sedia untuk mengikuti Amerika 

tor berita Perantjis AFP menga- 

barkan dari Hongkong, bahwa 
Chou menuduh Perantjis dan 

Inggris telah mengandjurkan pan 
du2 pelajaran utk meninggalkan 
pos mereka utk menghentikan pe   Nepal. Badan jang pembentukan hasil baik. 

'lah hasil langsung dari 
presiden AS Eisenhower tentang 
tenaga atom bagi perdamaian pa 
da tanggal 8 Desember th. 1953| 
dalam sidang Madjelis 

nja kini direntjanakan itu ada- 
pidato Konp, Internasional ttg 

Badan Tenaga Atom di 
buka di P.B.B. 

Seterusnja dikabarkan, bahwa 
Umum menurut rentjana konperensi in- 

  

“Di KUMA SAJA TERTAHAN 6 djam, menunggu pesa- 

Saja gunakan lima ratus Lire jg. ada ditangan. Giolitti 36, dja- 
lan raja tempat Aw Terminal, gedung besar kantornja semua 
perusahaan penerbangan internasional, jg. melalui Italia, berde 
katan aengan stasion raksasa dari Roma. Sehari semalam be- 
lam ijukur djenggot. 
Saja lihat ada tempat tjukur. 

Saja masuk dan minta  tjukur 
djenggot. Seratus lire. Lalu beli 
kopi susu, dua orang dengan sdr. 
Sofjan Siradj wakil PERTI jang 
menjusul Bung Karno. Tiga ratus 
lire dgn tipnja. Persen pelajan. 
Habislah akal dan kembali sadja 
ke Via Giolitti 36 tadj menunggu 
bus jg akan membawa kami kem 
bali ke Ciampino Airport. 

ditjinta, Sampai nama anaknja- 
pun dimintakanaja. 

Kuda Petir. 
Di Tasjkent jang sambutannya 

rakjat berpuluh kilometer masi 
menarik-narik tangan semua rom 
bongan, Presiden mendapat ha-. 

diah seekor kuda asli. Sangat ba- 
gus namanja, DUG, jang rupanja 

berarti damai. Ini diganti 

Bung Karno dgn. nama PETIR. 
Sudah tentunja maksudnja buka 
nja ,,damai tetapi diangkasa peti 

menjambar njambar” tetapi ma 
sudnja djustru petir itu untuk ses 
gera menghilangkan ,,mendung? 
supaja tetap damai. 

Petir djuga bisa diartikan tje- 
pat, berani dan  menakdjubkan. 
Boleh pilih sendiri. Atau tafsir- 
kan sendiri sadja. 

Reruntuh dan pembangunan, 
Sangat djelas bahwa Italia 

menderita. Akibat perang. Ma- 
sih banjak bekas2 gedung jg tetap 
nantjur seperti di Djawa, Sema- 
rang umpamanja. Tetapi orang 
giat membangun. Kebetulan wak 

tu makan siang. Kaum buruh jg. 
berpakaian hitam, wanitanja dju 

ga ber-rok hitam, banjak jg. ma- 

kan direstoran? ditepi djalan. Ba 
njak sekali. Orang djalan tidak 

ada jg. seperti di Solo, uler kam 
bang. Serba tjepat, kilat. Kaum 
tani dan djembel rupanja tidak 
sedikit disini dan  rumah2nja 
pun, meskipun di Bropah, sangat 
sederhana. Saja ingat Indonesia. 
Benar2 sjorga Indonesia itu. 

Zurich kota touris. 
Semalam menginap di Zurich. 

Kota pelantjong. Bersih kotanja, 

indah pemandangannja. Manis2 
orangnja, ramah tamah pendu- 

duknja. Wanitanja djuga beker- 
dja keras. Dikantor,  didjalan, 

djual sajuran, buah-buahan, me- 
njapu, membersihkan rumah. 

Dingin sekali. Perkara hawa me 

mang berlainan, tetapi peman- 
dangan jg. indah2 itu banjak dju 

ga di Indonesia, misalnja Toba, 

Takengon, Tawangmangu, To- 

  
Gunung akik, : 

Seterusnja di Leningrad Presi- 
den mendapat vaas besar dan 
kuna, jang mendjadi kemegahan 
kota tsb. Di Baku mendapat per 
adani indah dan keradjinan te- 

tan rakjat, sedang di URAL men 
dapat sebuah gunung. Ural ini 
terkenal dgn pelikan2 dan batu2' 
nja, disinilah gudangnja djamrut, 
topas, mirah, ketjubung,  biduri, 
jasper, kristal, malachite, dll. Ba 
tu2 berwarna mahal harganja itu 
ditatah dan diukir merupakan sa 
tu gunung. Ural memang terke- 
nal djuga dgn seniman2 pemahat 
nja. 
Dengan susah pajah saja dapat 

masuk Kremlin dikamarnja Ba- 

pak Presideu ketika menginap di 
Moskow, Istana ini berting- | 
kat - tingkat, naiknja pakai lift, 
di-kerek. Luas sekali, kamar- 

  

wat Swis Airlines jg. akan membawa perdjalanan ke Zurich. 

olet 

   

  

   

   

   
   

      
    

    

    

   

    
   

   

   

2 nja terhebat selama perdjalanan, “ 

    

   

    

   

      

   

  

anggg gr AK rosa mean Pa lajaran bebas melalui terusan Serikat, Inggris dan Perantjis de PBB. Ada petundjuk bahwa Joa' ternasional tentang. Badan Atom|mohon, Tretes. Kalau bangsa In ng Kn An nga 5 
djalan Tjendana, Djakarte Dera | 1: 2—d4, di—ds 2 Rea ngan, menjokong sperhimpunan Carlos Muniz dari Brasilia akan| Untuk Damai dibuka pada 18.45|donesia djuga radjin dan giat Pp 2g Ha Gan Da pr f 
kian dilaporkan” kepada polisi ' c2—c4, d5Xc4 3. Kgi pemakai? terusan Suez”, akan teldipilih mendjadi ketua konperen| GMT hari Kamis, dengan dihal membangun, kiranja malahan Ie Pemerintahan Sovje Ta 1 
oleh pihak jang bersangkutan. | 17 —$3, a7—a6 4. e2—| Dia katakan, bhw Amerika Seltapi walaupun demikian mereka| si. diri 80 negara. Pembukaan dila|bih indah dari Eropah. Sebab ha W4r Presiden diberi na PANAS sa! 
Mina TN kene ME, Pn | c3, Mc8—g4 5. h2— |-ikat” mempergunakan Inggris Irupanja menjokongnja tidak dgxi kukan oleh Strauss, dari AS. wanja jg. menguntungkan. Mau SCb4b kini Moskow 2 Tn Si 
bernama Tj.K.T., jang mendjadi h3, Mg4—h5 6. Kbi Jdan Perantjis“ utk membuat ke enthusiasme. | 5 SS Tw w — 1,2 Siam sebelum konperensi ini panas, memane ternbatnja. Ina sekali, lebih ding Ma un | 
presiden-commisaris — dari suatu —c3 (Djuga 6. g4, Jiegangan di Timur Tengah guna Hingga kini masih belum dje ba 2 6 2 0. dibuka, disiarkan pesan ketua De Gineta, “banjak “daseaUn tjak, Brama tar N onosobg: 2 
mba sa Mena Aan 5 Lag : M36 7. Ke5 adalah | memperkuat kedudukan” Ameri 3! Ne inana ap unnn Fee D pln an SA 3 wan Menteri URSS, Bulganin, 3 Djain raksasa. ah : sega 1 an 
masing2 dari harga Rp. 100.000.” baik) Kg8—f6? (ku- Ika Serikat disana. Tan Tapi Tn eori dan Pena ed Ki Na - tertudju kepada 80 negara2 tsb Swis adalah sumbernia arlo- £ tjeh itu. Moore akan Ng 3 
dan Rp. 60.000,—. Tidak didjelas rang tepat, lebih baik : agatmana dalam pral tek. 1 (Kat Jetakan ai pan a dengan dialamatkan kepada RU “tin sesukanya, BEA kup dan pendjaga2nja berbintang 
kan bagaimana tjara penipuan itu #16. .... Kd7) 7. gp— | Chou katakan, bhw tanpa ban|. Berita diplomatik dari Kairo|ri kebanjakan orang di Paris dlm|siden konperensi jg resminja be port Zurich, terbesar dan terin empat. Djuga disediakan koki 
dilakukan. : ea Ta tuan Amerika Serikat tidak mung | jang diterima di malam| Surat kabar ,,Figaro”: Waktu lum lagi terpilih, diumumkan. Da dah katanja di Eropa, dikamar istimewa untuk Presiden dan ini 

| T 3 Kte 3 9. Kes |kin bagi Inggris dan  Perantjis | Kamis menundjukkan, bahwa pe Hap ja 2 Pe kini bo-llam pesanan ini Bulganin mengultunggu dari katja jg besar dan terus mengikuti sepandjang per- 39 Gerbo X4, c7—ec5 10. Mf1 Jutk melaksanakan rentjana jang|/merintah Mesir tidak begitu per k Ea Ba Pa Sa langi tuntutan pemerintah URSSbanjak toko2nja, dipasang satu djalanan. eter 
ES 3 ' ng Lg essen “TIP A3 Imembhendaki menpopeka bonsen tjaja, bahwa kekerasan sendjata|kan hari ini. Paling sedikit dunia untuk pelarangan sendjata2 inti. Idjam besar. Djika melihat djam Kemewahan Kremlin ini bisa : 

    

   

    

Xd4,.Pd8—c7 12. Kc4 |wasan atas terusan Suez dengan 
—3,67—e6 13. 0—0, jkekerasan“. Djika Inggris dan Pe 
Mf3—d6 14. fo— f4 jrantjis mengira, bahwa mereka 
Md6xt4 15. Bfixgai |ign bantuan — Amerika Serikat 
(Bagus dan “perhitu- |lapat mempertahankan statusnja 
ngan jang tadjam TE sebagai pendjadjah di Timur Te 

16. Ke3—#5!, Pf4—e7 17. |nsah, maka mereka sama sekali 

“Keluar”Rel” 
Sabotase K.'A. "Fi: 

» eli-Serdang 

KERETA API malam dari 

  K7 
STAND: 16. 

  

   

  

    
Ke3—f5! 

mengorbankan kwaliteit) Pc7 x f4 Kisaran menudju Medan penuh Ki5 X87-4- Rc8—e7 (17. .... RIB 18. Mh6, Re8 merupakan pro. | akan ketielik. bermuat barang dan terdiri dari | Dlitn tersendiri tapi jang djuga tidak berdaja bagi hitam) 18. Pdl | «......,.. sah 2 Mt na Sa. , - 62, Kd7—b6 19. Mcl—g54, Re7—f8 20. Mg5—h6, Rf3-e7 | . Selandjutnja Chou menjamakan 
keluar dari relnia Rebo malaria pa 
aa kilometer 54,5, diantara Teluk 

engkudu dengan Sungei Buluh 
(kabupaten Deli-Serdang). Seba- 
gai akibat ketjelakaan ini seorang kondektur tewas terdjepit dianta 
ra gerbong? jang elimpa : : neanga - lainnja jang be 2 jtera 
rada didalam cta api, hanja Ti Pa bea Putik: Rb2, Phs, Bf8, emas “0 PN Ka ang an Mb1, pion 

Menurut keterangan A. Blan- 26, "f2, f3 (9 buah) 
kert dari Deli Spoorweg Maat- Hitam: Rf4, Ph8, Bd6, 
schappij ketjelakaan itu terdjadi ki, Bg3, Mf6, pion a7, b3, 
ra2 djam 01,15 Kemis pagi, dise! C3, d4, e7, e4, h6 121 
babkan sekrup2 rel pada tempat buah) | 
ketjelakaan telah dibuka orang jg Putih djalan dulu dan 
tidak bertanggung djawab, sehing|hitam.mat dalam 3 (ti- 
ga kereta api tsb. ketika melalui 2 Kn en agan be- 
pat.itu mendjadi bergeser, sehing| di" Siberi Mual 2. , ga karena api ae Karam, Surat2 djawaban di 

2 E S tunggu selambat2nja 10 rel itu tergelintjir, dan djatuh ber | Ha : Bean aa 
gelimpangan. 2 1 id 53 84 ini dimuat, Seanalan 

ga Pan Aah aa aye, Merdeka” Sebelum ketjelakaan terdjadi ki| PAMA, Suara Merdeka . AL Ban Smg. dengan diberi tan ra2 2 djam terlebih dulu telah le da ”Tjatur”. “ 
wat ditempat itu kereta api malam ! Za Yi 4 
ig mengangkut barang2 dari Me- Djawaban problim no. 30 lam 3 zet misalnja: 1. Kcd—d6, 
dan sea Tebing Tinggi seper|:Mati Bahagia”. 1. Pc6Xe3 !, Ma7Xd44 2. Mg7Xd4, Kcb—h4! 3. 

21. da5! c6—e5 22. Bal—dI, Pc7—d6 23. Kc3—e4, Mg6xeg |ituasi di Timur Tengah dewasa 124. Pe2-—e4, Pd6—g6 “25. Kg7—f54, Reg 26 Ne ini dengan situasi di Korea Se- Kb8—47 27. Pe4—b4! (Antjaman 28. Pe7--, Rc8 29. Bel4 asej (jatan. | ba Bh8—e3 2g! d5—d6! dan hitam menjerah kalah. Mat dalam be- . Inggris Tan Perangi dak je berapa zet sudah tak terhindar lagi. nja tidak mendapat keuntungan Kg SI Ba Ten AN Ra ri keadaan sekarang ini akan . PROBLIM No. 3f »BBERKELANA” tetapi djuga akan kehilangan (Oleh: Sudirman Klaten) pengaruh mereka di Timur Te aa " 1gah. Demikian Chou (Antara). 

Ingin Beli Kaju 
Indon Setjara 

Langsung 
KEPADA wakil perdagangan 

Gari Kedutaan Indonesia di Lon 
cen, beberapa importir kaju tro 
pik disana menjatakan kesediaan 

  
   

                

   

          

   
    

an langsung 
mengenai pembelian kaju djati, 
asalkan harganja 

         

    

       
       

  

Aa : : Tak Ba 14, Kb4—a2! Betul bukan? | Eropa menjatakan pada ,,Antara” ti biasa. Oleh karena itu, maka Ne Ba ana na Bi Hantam Adi  Semg.:  Probl. 2 Ru perbuatan pembukaan rel ita me djawabannja tidak kami muat dan ,,Batin Menderita” tidak dapat Hubungan langsung ini sampai bil keputusan nurut dugaan Blankert dilaksana-/nilainja kami tambah 2. Hadiah : mat dalam 4 zet, djika 1. Kcg— sekarang masih kurang sekali 

  

b6, g7Xh6! 2. Kh6—a8, Bal-fi! 
3. Mc7—b6, Bfl—f8t dan belum: 
mat. Probl. ,,Tersesat” djawaban 
nja sudah didepan mata. Belum 
dapat kami muat. A. Njaman Se- 
marang: Probl. ,,/Manasuka”  ti- 
dak dapat mat dalam 2 zet, djika 

Dalam minggu ini hadiah2 kami 
sampaikan per pos pada Nuranto 
Semg.j Liem Hok Ing Tjepu, R. 
Moch. Jusup Tjirebon dan Dasija 
Solo. 

kan oleh orang2 jang tidak ber- 
tanggung djawab kira2 dlm wak: 
tu dua djam sadja. 

Menurut pendapatnja sendiri, 
demikian Blankert perwakilan da 

Seperti negara2  Denmask, Swe 
dia, Perantjis, Italia dan Swis: 

kukan pembeliannja 
I. Har- portir2 kaju 

Korespondensi: ri DSM itu mengatakan  Iebih'nanda Wonosobo : Oa »Pe- hitam, Maa aa hap 
| k aka: | iadi p? lum .memtjukupi sja- c7—e5. oba diperi : P 5 » 2. 

djauh, 'ketjelakaan telah terdjadi Megan Da Pe NA aan Nahman Semg.: Problim 2 zetlkarena relasi dan kepertjajaan. sebagai akibat perbuatan sabota sing (kuntjizet dubbel). Selain sdr. kurang sulit. ' MC Achmady|. Mr. 

nja untuk mengadakan hubung- 
dengan Indonesia 

lebih rendah 
kalu djati dari Burma dan Muang 
Thai, kwalitei baik dan pengle- 
verannja tepat, demikian Mr. Tan 
Kiem Long seorang exportir di 
Malang jg baru2 ini melawat ke 

hingga pada saat ini djika mem 

butuhkan. kaji 'djati Mn 2 konperensi itu. Demikian fihak 
tropik di Amster- NU Djawa Timur tsb. dim ke 

dam. Hal ini adalah disebabkan terangannja kepada ,,Antara”, 

an menjatakan kepertija- 

Arab memandang dia sebagai pe   tidak akan digunakan oleh Ing- 
gris dan Perantjis. KET 1 menang.” (Antara-Reuter). 

  

- NU Akan 

nesia jg. akan diselenggarakan 

diri nanti. 

Atas pertanjaan ,,Antara” selan 
djutnja, fihak tersebut menolak 
utk memberikan keterangan, apa 

kah dalam membitjarakan masa 
lah ,,Gerakan Assaat” itu akan 
djuga dibahas soal KENSI (Kong 
gres Ekonomi Nasional Seluruh 
Indonesia) ataupun KINSI (Kon 
gres Importir Nasional Seluruh 
Indonesia) beserta keputusan2nja 
di Surabaja baru2 ini. 

Diterangkannja lebih landjut, 
bhw dalam konperensi ekonomi 
NU seluruh Djawa Timur di Ma 
lang pun soal ,,Gerakan Assaat” 
ini sudah dipersoalkan oleh se 
mentara tjabang NU jang mengi 

rimkan utusannja, tetapi terhadap 
Gerakan Assaat” ini konperen 
si di Malang tsb. tidak mengam 

dan kesimpulan 
- apa2, melainkan akan diteruskan 
" persoalannja kepada Pengurus 
S Besar NU di Djakarta atas kata 

sepakat dari segenap utusan dim 

  
Soal ,,Gerakan Assaat" 

DARI FIHAK N.U. Djawa Timur »Antara” mendapat ke 
terangan, bahwa dalam konperensi ekonomi NU seluruh Indo- 

antara lain akan djuga dibitjarakan ,,Gerakan Assaat” jg. bela- 
kangan ini banjak mendjadi bahan pembitjaraan dalam masja- 
rakat umum. Apakah mengenai persoalan ,,Gerakan Assaat” 
itu NU akan mengambil sesuatu keputusan, menurut keterang- 
an adalah tergantung kepada perkembangan konperensi itu sen 

'peraturan KSAD tsb. 

Bitjarakan 

di Djakarta mulai Saptu (22/9) 

Dinjatakan pula oleh N. Bul 
ganin, ketua Dewan menteri UR 
SS, bahwa pemakaian atom se- 
tjara damai akan membuka le- 
bih lebar kemungkinan2 untuk 
memperkembangkan ekonomi 
dan pertumbuhan kesedjahteraan 
Rakjat2 terutama Rakjat2 di ne 
geri2 jg kurang madju. Adalah 
beralasan bahwa pelarangan sen 
djata2 atom dan hidrogin akan 
menimbulkan sjarat2 jang baik 
bagi penggunaan setjara damai 
daripada tenaga atom. Uni So 
vjet akan melandjutkan seperti 
sebelumnja pula untuk mengada   

Pendjelasan Dju- 
rubitjara A.D. 

Mengenai Penangkapan 
4 Pemimpin2 Redaksi 
PENDJELASAN Angkatan Da 

rat Let. Kol. Pirngadi Kemis siang 
kemarin menerangkan, bahwa pe 
meriksaan terhadap diri 4 orang 
pemimpin redaksi / penanggung 
djawab surat2 kabar di Djakarta 
(Indonesia Raya, Pedoman, Ha- 
rian Rakjat, Berita Minggu) oleh 
C.P.M. pada hari Rebo adalah 
termasuk kebidjaksanaan pihak 
Kedjaksaan sipil. 

Menurut Pirngadi, sesuai dgn 
apa jang diterangkannja kepada 
pers pada hari Rebo, pihak Ang- 
katan Darat pada dasarnja tidak 
mentjampuri pelaksanaan tindak 
.an-tindakan terhadap pelanggaran 

jang sepe- 
muh diserahkan kepada aparat2 
isipil seperti Kedjaksaan dan Pe 
ngadilan. Keterangan diatas dibe 
rikan oleh Let. Kol. Pirngadi se 
bagai djawaban atas pertanjaan2   

Sampai sekarang, partai NU 

Se: : kuntji sdr. 1. Ma4—dl, problimitu Semg.: Problim ,,Mustika  Kem-|jaannja, apabila para exportir ka un ditingkat da tn 3 Ke 
Tah dapat mat 3 zet sbb.: 1, a sa tapi mudah dipetjah|ju dari Hae | memperhati kena Meh dilan ag 

3 i i i-! j 3—e4-#), Ri5 kan. Sajang. ag Sena Tara si " ernah menjatak 2 Berapa kerugian sebagai aki- La Ke NN n sepenuhnja soal ini, maka rannga YAA Gasd 1ehadah Mai   dapatlah hubungan langsung d 
ngan para pedagang2 asing/lua 
negeri ini dilaksanakan. 

bat ketjelakaan ini masih belum e3—e4 4 mat. Djuga probl. ,,Salah , Averbach masih tetap lea- 
dapat ditaksirnja, "Tapi ada ke- Sangka" . mempunjai kuntji dub- 
mungkinan diantara 1 sampai, bel. Selain agn 1. Fbe- D3 kanak 114 djuta rupiah. Kereta api jg mat pula dengan 1. Mc2—e4, d6X 

. Pai ae 13 eb. 2. Kc7—e64, Rf4Xe4. 3. Pb6 
terdjungkit itu memuat pelbagai —cetmat, dll. B. Surjo Salatiga: 
matjam barang2 untuk keperlu- Probl. ,,Permata” tidak dapat ka 
an sehari2. Kondektur jang tewas Mi, muat, karena masih sangat 
itu bernama Latif dan majatnja 

sederhana. Sdr. masih perlu ber- 
latih terus. 

kini diangkut ke Medan. (Anta- 
ra). 

8. k 
»Grandmaster” Sovjet,  Aver- 

bach masih terus leading dalam 
kompetisi tjatur ,,Delapan Lom- 
ba” jang diadakan sedjak bebera 

ipa hari di Balai Pradjurit Dipo 
negoro, mengalahkan Cholis.  da- 
lam pertandingan ke-5, jang dia- 
dakan pada  Saptu malam jang 
lalu. Dengan demikian dengan 
djumlah 412 bidji kemenangan da 
ri 5 pertandingan, Averbach ma- 
sih terus berada diatas. ' Djago 
Bandjarmasin, “Arovah Bachtiar | 
dim pertandingan ke-5 itu tlh me 
ngalahkan Wotulo, 
demikian dapat mengumpulkan 4 
Ibidji kemenangan dari 5 pertan- 
dingan, dan 
tempat ke-2. 

lainnja dari Afrika 
saingan jang bukan ringan. Siswadi Batang: Probl. ,,Hidup Bedanja kaju djati 

Beratjun” belum dapat mat  da- 

| Penangkap Kura' Mati 
»Tertangkap" Kura? 

SEBAGAIMANA PERNAH dikabarkan seorang penang- 
kap kura2 baru2 ini telah tenggelam dalam sungai Tiikapun- 
dung, didekat Pasirmalang (Bandung) karena tertarik oleh kura2 
kedalam sungai tsb. Menurut berita itu, penangkap kura2 tsb 
sudah biasa dan sering menangkap kura2 ditempat tsb. Pada 
hari jang sial itu ia berhasil menombak seekor kura2 jg. sedang 
ada dipinggir sungai. ? ea 4 
Tombaknja itu menantjap kuat ,ka sipenangkapnjer itu kewalahan 

sekali dalam punggung kura-kultak sempat membuka tali, bah- 
ra dan dihubungkan dgn tali ig|kan pertolongan adiknja, ig wak diikatkan erat sekali pada tangan (tu itu ada. disitu, tidak berdaja. 
penanggkap kura2 tsb.  Rupanja Achirnja-penangkap  kura2 itu 
ksrena sakitnja maka kura2 itu (tenggelam sampai meninggal. 
masuk kedalam sungai dgn mem ikabarkan, bhw kura2 itu ada 
bawa tombak jg menantjap pada lah kepunjaan seorang Tionghoa 
punggungnja dan terus menarik |jang sengadja membuangnja ke-/315 KUHP. terdakwa 1 Kulan pendjaras penangkapnja — kebagian sungai (dalam sungai tsb. Kura2 mema-' 'Trompet Masjarakat telah me! Atas putusan hakim ini Goe jg dalam. (kai anting2. Demikian dikabar- muat tulisan j jang 1 

»Sipatahunan”, bahwa Mr, Iskag telah membo |ber-pikir2 terima tidaknja, 

  donesia mempunjai banjak mat 

dibuat geladak2 kapal, karen 
tidak gampang putus, 

“ Mr. | Iskag tahan air (waterdicht). 

  

     

  

'rabot/perkakas rumah 
,dan perhiasan. (Antara). 

Hukuman 2 Minggu 
PENGADILAN Negeri Sura- 

baja Kemis pagi telah mendjatuh 
kan hukuman 2 minggu pendjara ' 

umum dan pemilik harian ,,/Trom , dengan harga 300.000.0C0 — Ned 

kan, mentjemarkan nama Mr. Is pat dibuktikan kebenarannja. 
kag Tjokroadisurjo bekas Men- Dalam perkara ini Goci 
teri Perekonomian Kabinet A-A, An dibela oleh Mr. Surjadi. 
atau melanggar pasal 310 dan sa memintakan hukuman   

Karena kuatnja kura2 itu, makan oleh 

Didalam hal export kaju djati ga, bhw H. 
ini, Burma dan Muang Thai me ketua PB-N.U. bagian ekonomi, 
rupakan saingan terberat bagi In dalam prasarannja 
donesia, sedangkan untuk kaju2 ekonomi 

sehingga dgn (poesten) sedangkan dari Burma/ | « 
Muang Thai serat2nja pandjang ! 

berhak menduduki d”n lurus, jang lebih sesuai utk. ! 

walaupun | Perkara Menghina untuk geladak2 kapal lebih di! 
sukai djati Eropa karena lebih 

4 3 Keju diati Indonesia lebih disu Goel' Po'An Didjatuhi kai untuk bahan2 pembuatan pe 
tangga 

-' Kan 

atas diri Goci Po An pemimpin "Ong van Dorp dan van Gorkom. 

pet Masjarakat” jang dipersalah- | Gulden jang kemudian tidak da'rang telah menahan dua 

untuk! 

menjatakan ' Po An minta tempo 8 hari ntuk pegawai 

" KENSI/KINSI maupun ,,Gerak- 
an Assaat” tsb. Dikatakannja dju 

Djamaluddin Malik, 

dikonperensi 
NU se-Djawa Timur 

merupakan (baru2 ini sama sekali tidak me- 
njinggung2 soal 

# 

Dg 

a 

KEPALA POLISI Djawa Bara 
telah memutuskan dan memberi 
surat tanda djasa sebagai peng 
hargaan kepada 15 orang pega- 
wai Polisi Reserse Kriminil Pria 
ngan jang telah berhasil mem- 
bongkar kedjahatan2 besar dim 
waktu jang pendek. Sabtu 
pagi jbl. diruangan gedung Ka- 
|bupaten Sumenep telah dilaku- 

timbang terima  djabatan 
IBupati Sumenep dari Bupati 
lama Ruslan Wongsokusumo ke 
pada Bupati baru Ruslan Tjakra 

“(ningrat. — Polisi Bandung seka- 
orang 

bandar kerbau jang dituduh te- 
Po lah memberikan laporan palsu se 

Djak olah-olah mereka itu pada Djum- 
jl. telah ditodong -dan 

dirampok uangnja sedjumlah 
Rp. 60.000.— Dalam suratnja 

i'jang ditudjukan kepada Perdana 
(Menteri, Ketua Dewan Urusan 
| dan Kepala Kantor 
Urusan Pegawai, Sekretariat De- 

at pagi 

baik jang ditingkat daerah mau! 

  

   

jg diadjukan  kepadanja sekitar 
dilakukannja pemeriksaan oleh 
CPM terhadap diri 4 orang pe- 
nanggung djawab surat2 kabar di 
Djakarta dalam hubungan dengan 
peraturan KSAD tanggal 14 Sep- 
tember 1956 jl. pada hal djurubi- 
tjara Angkatan Darat dalam ke- 
terangannja hari Rebo menjata- 
kan bhw pelaksanaan dari. pada 
tindakan2 repressif terhadap per 
kara pelanggaran2 peraturan KS 
AD itu . sepenuhnja didjalankan 
oleh aparat sipil. Sebagai pendje 
lasan Let. Kol. Pirngadi menjata 
kan, bahwa pihak Kedjaksaan si- 
pil sebagai Penuntut Umum dlm 
hal2 jang dipandang perlu bisa 

Gerakan As- sadja mempergunakan perminta- 
Indonesia| saat” maupun keputusan2 KEN 

dengan kaju djati Burma/Muang | SI/KINSI. 
Thai ialah bahwa serat2 djati In En 

an bantuan polisi atau CPM un- 
tuk melakukan sesuatu pemerik- 
sSaan pendahuluan. (Antara). 

  

twan Nasional Sobsi 
supaja pelaksanaan peraturan 
P.M, tentang peralihan dari PGP 
1948 ke PGPN 1955 di erpandjang 
batas waktunja. — LA Khing 
Hwie dari perusahaan rokok tjap 
"Radio Surabaja, oleh pengadi 
lan negeri disana telah didjatuhi 
hukuman denda Rp. 100,— sub- 
sidair 5 hari pendjara, karena di 
persalahkan mengerdjakan lima 
orang anak dibawah umur 19 
tahun dalam perusahaannja. — Perbaikan bendungan Samiran 
di Pamekasan jang telah diker- 
djakan beberapa bulan lamanja 
kini boleh dikata selesai, dengan 
menelan biaja sampai sekarang 
Rp. 475.000.- — Partai Islam Per. ti din Partai Politik Pantjasila 
masing2 telah mengeluarkan per 
njataan mengenai pernjataan ber sama Indonesia - Uni Sovjet dan Peraturan KSAD mengenai pem 
batasan sjarat2 pemberitaan, 
Harga tekstil di Bandung seka-   

kan usaha2 berdasarkan penda- 
pat utk mentjapai tudjuan demi 
kian dengan kejakinan bahwa 
masalah itu akan terselesaikan 
dan dengan demikian perang 
atom terhindarkan, untuk selama 
lamanja. 

Sedjak permulaan pengerdjaan 
rentjana badan ini, pemerintah 
URSS telah berusaha  mendja- 
dikan Badan ini berwatak sede 
mikiar hingga sesuai dengan ke 
inginan Rakja untuk mempergu 
nakan tenaga atom hanja untuk 
tudjuan2 damai bagi kepenting 
an kemadjuan kemanusiaan. 

Bulganin selandjut mengharap 
kan suksesnja konperensi  pen- 
ting ini dan djuga dalam peker   djaan2nja jad. dan, demixian 
Bulganin selandjutnja, saja ingin 
menadaskan harapan Saja pu- | 
la. bahwa konperensi ini akan: 
dapat menunaikan tugasnja da- 

lam memperkembangkan kerdja- 
sama dalam lapangan pengguna 
an bagi tudjuan2 damai dari te 
naga atom. berdasarkan prinsip 
prinsip persamaan deradjad nega 
ra dan kedaulatan nssionalnia. 

itu, orang bisa segera tahu, wak 
tu mana jg ia pilih. 
Pacific, waktu di Eropa, Ameri 
ka, Indonesia, semuanja bisa di 
lihat seketika itu. Ini penting un 
tuk pelantjong2, 
mesti mentjotjokkan waktunja de 
ngan tempat jg dikundjungi. Itu 
fungsi 
Airport tadi, ketjuali reklame ten 
tu sadja pada pabriknja. Airport 
Indonesia boleh tiru. 
keatas, kamar tunggu matjam2, 
petundjuk2 rupa2. 

Dari Praha dengan Czekoslo- 
venske Aerline terus 
Moskow. Singgah 
Vilnjus, kota pertama dari 
vjet Rusia jang saja kundjungi. 
Sudah malam, djam 8. Paspor | 
Bung? Ada uang luar 
atau tjek 
chegue)? Tidak. Kosong. 
terus ke restoran, makan -pratis. 
Stasion pesawat terbang ini be-' 
Sar, gedung, tingkat ketiga 
tuk hotel pelantjong, kamar?nja 
seperti 
Kemlu kita. Jang menarik pada 
malam hari itu bagi saja, ada- 
nja wanita2 muda, pakaian 
tam, masih bekerdja membersih 
kan pilar2, tembok2nja, lantai2- 
nja. Dengan mesin. Abu tidak 
ada. Artinja disini, pandai mem 
bangun, pandai memelihara. Tio 
ba kita tiru, pandai merawat ini. 
Alangkah indahnja. 

Waktu Bung Karno 
Tasjken ada orang jang melahir 
kan anak. Ajahnja kirim kawat 
ke Moscow, 
kita, 

suka memberi nama kepada anak 
jang baru lahir itu. Orang Sovjet 
mengerti bahwa Bung Karno ada 

(Antara-UP) lah pemimpin besar dan banjak 

    

   
    

  

   
    
    

   
   
    
    

    
     

     

  

    
     

        

   

    

      

      

djadi melebihi djaman Tsar dulu, 
sebab kini ditambah dengan pers” 
alatan modern, lukisan2 besar 

dan baru serta lampu2nja “jang 

megah. Rupanja Revolusi tidak 
berarti mematikan kebudajaan as 
li, malahan rupanja ini dipelihara 
baik. 
Nampak pada Baletnja jang dju 

ga megah, tjerita kuna, djaman 
'Peter ke I jang besar dgn: pa-' 
ikaian2nja gemerlapan tertjampur 

Vilnjus: |tjsrita roman antara pemudi Pa- 
C ketikha dgng. pemuda Yevgeny jg. 

menudju itjintanja disumpahkan sampai 
sebentar di | mati dibawah tugu peringatan 

S0- |sang Peter tsb. dan tugu ini beru 
pa pahlawan menunggang kuda. 

negeri (Sudah tentu dalam Balet itu dise 
(travel- 'lipkan kegembiraan rakjat terlu “N 

Nah, kis dalam tari-tarian aslinja. 
Langgar Protokol. 

Bung Karno mengakui sendiri, 
sering melanggar protokol, sebab 
beliau tidak mungkin meninggal" 
kan begitu sadja rakjat terutama 
anak2 jang berdjedjal-djedjalam. « 
Beliau selalu menghampiri, raki 
jat berdesak, tangan berebuta 
ingin berdjabat - dengan Bung 
Karno dan pengiring. Dengan de 
mikian, gordon polisi iang menga 
wal disepandjang djalan, berpa- 
kaian biru tua wol bagus sekali, 
leher pelisir merah, mendjadi tak 
berdaja, Djuga Supreme Soviet, 
pedjabat2 tinggi Sovjet, Presiden 
nja, P.M.-nja, Menteri2nja dll. 
melanggar protokol, (ai 

Di pertemuan2 jang diadakan Ag 
oleh Kedutaan dan Presiden kita 
mereka selalu tinggal lebih lama 
dari pada djam jang ditentukan. 
Mereka sangat asjik berbitjara 
dan bergurau dgn. Presiden, dgn. 

Pak Ruslan dil. pembesar2 kita 

Waktu di 

jg sewaktu2 

sosialnja dari djam di 

Dibangun 

perdjalanan 

un 

kamar di  Pediambon 

hi- 

Baji Tasjken, 
tiba di 

kepada Presiden 
Isinja supaja Bung Karno   

  

  

    

darat. (Antara-UP 

  

  

Seato Akan Latihan 
Perang Di L. Djawa 
DIUMUMKAN DAPA HARI Djum'at di Singapura bhw 

negara2 SEATO akan mengadakan latihannja perang di laut 
setjara besar2-an jg. pertama dari tanggal 25 September sampai 
22 Oktober jad. Latihan perang tsb. akan terdiri atas 3 babak. 
Babak pertama jang akan berachir pada tanggal 28 September 
akan dimulai pada hari Selasa jad, di Laut Djawa dengan turut- 
sertanja kapal2 perang Australia, Inggris, Pakistan, A.S, dan 
New Zealand. Djuga akan turut serta pesawat2 Australia jang 
berpangkalan dikapal induk dan pesawat2 jang berpangkalan di- 

    
    

   
   

    

     

  

   

jang mengikuti. Sudah tentu lain? 
nja jang lebih rendah pangkat- 
nja tidak berani meninggalkan 
tempat. Djuga duta2 asing jang 
ada di Moskow jang diundang. 
Hampir semua duta2 asing itu 
menjatakan kagumnja dan me 
njatakan congratulations kepada 
kita, utjapan selamat dan hor- 
mat, bahwa pertemuan2 itu men 
dapat succes. Belum pernah su 
preme Sovjet itu tinggal - lebih 
lama dari 20 menit dalam dja' 
muan2 jang diselenggarakan oleh ' 
kedutaan2. : 

(Bersambung) 

  

antara 10 sampai 17575 atas har- 
ga sebelum  adanja peraturan? 
baru mengenai peraturan impor. 
Jang naik harganja itu terutama 
tekstil jang kasar jang biasanja 
mendapat konsumen banjak. 
(Kini berita sajang dari luar ne- 
geri. PM, RRT Chou En Lai 
hari Rebo mengatakan bahwa se 
kuat2-nja RRT akan membantu 
Mesir dalam mempertahankan ke 
daulatannja , atas Terusan .Suez, 
— , Menteri Keuangan Irak, Khan 
nah hari Rebo 'jbl.: mengatakan 
bahwa minjak Amerika tidak da- 
pat menggantikan minjak Timur 
Tengah untuk Eropa Barat. 
Di Amman diumumkan, bahwa 
kiriman alat sendjata dari Mesir 
telah mulai diterima oleh tentara 
Arab di Jordania. Sendjata ini 
adalah untuk memperkuat pasu- 
kan-pasukan nasional Jordania 
menurut persetudjuan jg tertja- 
pai dalam perundingan di Kairo 

  

  
  

   

   

ulama Mesir malam Rebo jl. te- 
lah berapat 
Azhar, 

sebuah resolusi jang menjatakan 
bahwa djihad adalah suatu kewa 
djiban, 
maupun 
Angkatan Udara Amerika Serikat 

Djepang 
dengan pesawat2 pemburu 
tjargas "Super Sabre,” jaitu pe- 
sawat F.-100, pemburu2 jg paling 
modern mulai Nopember j.a.d. — 
Dengan 

persiapan2 pemilihan umum 
akan dilangsungkan 
lan pertama 1957, Mungkin sekali 
pemilihan 
kan dalam bulan Maret 1957. — 
Pertjobaan sendjata atom Inggris 

di 

mendesakrang ini menundjukkan kenaikan baru2 ini. — Beratus-ratus alim 

jang sedianja diadakan pada hari 
Rebo di Maralinga, padang pasir 
Australia Selatan, 
karena keadaan tjuatja tak meng 
idzinkan, 

  

     

    

    

      

   
    

  

       

    

    

PULAU Alang terletak disebe 
lah pantai Timur Sumatera de 
kat Bengkalis seluruhnja didiami 
oleh orang2 Tionghoa jang beker 
dja sebagai nelajan, Pulau ini me 
rupakan ,,Pulau Taiwan” jang ti 
dak resmi. : f 

3000 Orang penduduknja se- 
mua berbangsa. Tionghoa,  Se- 
orangpun tidak. 'ada ' bangsa 
asing” lainnja, terhitung djuga 

giat India telah mulai| bangsa “Indonesia,” Dan 3.000 jang|orang ini semuania ,,Warga Ne 
triwu |gara” dari suatu ,/Ncgara” jan 

tidak mempunjai hubungan dipio 
matik dengan Republik Indone. 
sia, Semuanja adalah pengikut2 
Chiang Kai Shek, 

Demikian keterangan seoran H1 
anggota parlemen jg baru' Sadja. 
selesai menindjau kedaerah tsb, 

di Universitas Al 
Kairo, dan menjetudjui 

baik kewadjiban nasional 
keagamaan. Satuan2 

akan diperlengkapi 
pan- 

dalam 

umum tsb. dilangsung 

telah ditunda   
    

  

    



  

8 AGENDA SEMARANG 
6 UNIIRD KINEMAS GA 

    

  

.. Diam untuk pesan tempat 
“Lux” »"Grand” 3 Is 
“Rex” « “Orion” 3 

A Gris - Indra - Royak 10. 

   

  

  

     

    

xtra: PNI SORE 
S1 TE OR AN : 

(Wideser.: aa ..Jenn. Jones — Montg, Clift “INDISCRETION OF 
AN AMERI 

     

    

— TORION” 4.45 7.00 9.15 Extra: SABAN SORE dja 
... (CinemaScope f Tyrone Power — Kim 1. "The EDDY DUCHIN Story . (Celor hy Technicolor) 

INI DAN BESOK MALAN ROXYP 5-7 Gx (Ses. umur) menga WAK Diona C0 "THE LIVING DESER G0. (Color by Technicolor) 
INI MALAM PENGHABIS. 
"LUX? 500709 9.600-1 

E. Zaenah — Daru 
Awaludin — Abdul Hadi .. "BURUH BENGKEL” 

INI MALAM PENGHABISAN! GRAND” 5073 Ani 
(Widescreen) 

Paul Douglas — Eva : 113 GAMMA PEOPL 
"GRIS” 4.45 7.60 9.150(17 
1 Ini Malam Penphabisan "DYAGALAN? 6305 SA5 .  Mahipal — Malasinha — Kamal Film India ., aa 2 Tekst Indon, RIYASAT" | 

    

   

  ia 

« 

     

Pe aa Sa entaaeapemmak ROYAL" LASGASEAS (Sep 

Tah .. . 

"INDRA? Src , Djika Dokter tidak 

senat Bali Tan Bana Fa . memberikan peratur- Dil. MERAK No.3, SEMARANG 
“im India » 2 32 lain 3 kali sebari / 2112 K5 2 “ 

Tekst Ind. 'AMEER” » " Et 2 tablet T Tiap2 tablet memakat merk Ciba 

- Na emak 8. 2 ena SXXXK KKN EN KARAKAK 

     

    Tajam 11-00 
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dan menarik. Lagi pula 

tidak membuat rambut 
djadi lekar, 

  

  

    

  

    
   

ae 1 

& aah 

SL EA TA LN Sa SO R0 MT 2 LA CALL LA Tn RL LA 
£ P EN & 4 Tg 

t 5 uu Pe $ : 

  

    
   
   

Pakailah Erasmic Bril- (7? | 
| liantine diwaktu pagi. N 

| Nistjaja sampai malam 
rambut Tuan tetap rapi 

Erasmic sedap baunja dan “Y, 

Erasmic memperindah rambut Tuan. 

“na 

L NN TA TA LA A2 TU PL SL LL AL AL 
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Keistimewaan: 
Na an ee FRAME & MOTOR: 

  

5 9 

| 0202/Evi-36 

Obat jang kami andjurkan untuk 

» Amoebe Dysenterie 

se Medjan 
e Buang? air 

8132 

"ENTERO-VIOFORM 

      

   

  

VERING - MUKA 
VERING - BELAKANG 
SPEEDOMETER : 

Saudara2 dapat pesan pada: 

MK KEKEEK REK KKLKEKKKKKKI 

UCATI FOLGORE 
SUPER DE LUX 

     

  

    
   
    

     
  

” 

Terdapat didalam koplamp. 
G “ 

Perobahiin2 tsb. betul2 memuaskan para PEMAKAI, karcna terhindar dari geteran/ gontjangan2! 

Harga baru — 

Uang muka & 

. Fa. STANDARD MOTOR 

', 

| 
1 

     

   

Suatu CONSTRUKSI jang Berhasil mendjamin Kekuatan 
& Stabilitet. 

£ Telescopic & Swinging Arm.   ” 

Rp. 7.500,— (Penetapan Men. E.Z.) 
Rp. 3.5090,— 5 

DEALER RESMI : 

  

  

      
  Ih 

aa Ma MAMA 2 

Bt DATANG BULAN ? 
TERGANGGU 

Ra Sakif peranakan dsb. Datang-$ 5 
lah bijara dengan : 

NIGNJA GOUW 
Depok 29 — Tilp. 791. 

mana Nan tea mangan 

  

Mi Seperti garam dan asam jahg ber 
  

          

   

          

   

  

»Blaupunkt” 

   Tahan Seumur Hidup! 
Service Lidjamin ! 
Tersohor Vari Purbakala ! 

Keunggulan : 

n Streom hanja 25 Watt      
   
   
    

    

   

      
  

  

    
    

    

   

  

   
   

  

   

    

   

  

   
       

    

    

    

  

   
   

  

    
   

  

MA AA aa ai 
INI MALAM D. MB 

"PREXK” 5607.929.00 (17 th) 
Extra: INI SORE djam 3.09 

» BESOK PAGI djam 11.00 
Tr 

Kisah pertjintaan jan 
“mesra dan seram... 

     

    

   
    

   

  

Batjalah: 

ea ana / 

    

3 Pem: 

38 Druktocissysteem ditambah extra bandspreiding. 

@ Kwalitet Enggi, model manis, harga murah. 
Distributer 3 

Radio SUCCES
S   

    
Gadjahmada 1A (Duwet) Telf. 1995 Semarang. 

  

  

  

Alangkah sedih dan susah hatinja lelaki itu jang tida mempunjai 
tenaga laki”. Mereka merasa bahwa kekuatan semakin lama se- 
makin kurang atau hampir hilang sama sekali. Oleh karena ke- 
kuatan laki? ita bersangkut pula dengan kesebatan anggauta" 
badan lain seperti otak, djantung, urat sjaraf, buah pinggang, 
iperut, maka atjapkali menimbul Jain? penjakit seperti, takut" 

| Hijantung ber-debar”, lemah, sakit pinggang, pendek napas, kem- 
“(pong perut. Kita sediakan PIL SEXANOLK jang ditanggung man- 

| jor untuk segala matjam KELEMAHAN, beri dan menahan 
Ienaganja. 
Harga Rp:20,— per pak. 

'GONGCIDAL untuk sakit kentjing, baru atau lama Rp. 20,— 
ASTHMA CURE untuk sakit batuk, bengek danslijsma Rp. 15,— 
SEXALIN untuk wanita jang sakit kotoran tida teratur Rp. 20,— 
BARYI.TIN Minjak rambut guna menumbuhkan, pan- 

djangkan rambut, dan brentikan rontoknja rambut 
(djatuh) Dp Kiiinin 0 Ve 0 aa Aa Una 0 aa eh On 2 Du en Oa EN PIK Rp. 10,— 

DC HAIRDYE Tielap rambut untuk bikin hitam 
“rambut ditanggung tida Tuatur ..... oa Rp. 10.— 
ATOM HATIRDYE Tjelup rambut putih djadi hitam 
"3 Grms. Bp. to— S Grms. Rp. I5— 10 Grms. 

Rp. 25.— 
CLEANSING CREAM membersihkan paras muka 

(make-up) jg. susah dihilangkan dengan sabun Rp. 10.- 
| ISPROSSENCREME untuk sprossen tanda? hitam atau 
PANAS ee SKA LA SUN an ena Lae Rp, 10,— 

YYO-AIR PUDER untuk menghilangkan rambut Pep 
POFENSOL obat kuat istimewa .. A.L.idiocorooo. Rp. 30,— 
PREGNOL untuk wanita ingin dapat anak .......... Ps er 
NE AE DA ato POST neo Tekanan Wan Aan ... Rp. 10,— 

DAPAT BELI DITIAP TOKO OBAT DISFLURUH 
INDONESIA. 

Pesanan Inar harus tambah 1596 ongkos kirim. 

DC Pharma Ltd. 
Dil. PINTU AIR No. 24, 

DJAKARTA 
Agen Besar: ACHMAD KARIM, Pintu Besi 10, Djakarta. 

CEK E KUAT KAA LI AA BILA EA BK BB OEBEKIK KAKI   

  

  

  

  

MALAM 

|. PREMIERE! 

(GRAND” 

5.007.009 9.00 

Ka. 17 th) 

BESOK PAGI 

diam 11.69: 

01 
Drama per- 
fjintaan jang 
berapi-api 
htara pemu- 

“da pelatih 
uda patjuan 

dengan se- 
“Orang gadis 

ang. kehila- 
“ngan kuda 
Warisan ! 

   

    

   

   

Sa orang ! 
4 

     

            
      

  

      

     
    
    

    

        

  

      

          

             

          

daerah Barat, hanja untuk mendapatkan kuda warisan jang telah 

Pe emg PKN 

  

Suara An Djl. TERNATE No. 12 
PER aah TA 5 BANBUNG 
to 13 0 na, Ma .. £.»: Merdeka 
ME EN — 

BESOK    
   
   

LAN TOLAH 

2 M. i. 

Penantian abs 

  

     2 Ma 

TENTU PUAS!! 

  

Ta — “3 AL SL SL LA SL SL AL LL AL ALL AL LN 

  
Ta M2 LI EL IL LI LL LA IL LS 

  

”DIAGALAN” Besok Malam Premiere Besar 5.-7.9- (17 th.) 
Huang Ho - Chang Chwe Ing - Aylok (Andjing Adjaib) dim.: 

Film Tiongkok: 
, ”REN CHING EN CHIU” 5 

palipo haru: (Tekst Indonesia) 
Kisah jang sangat mengharukan tentang se-ekor andjing jang setia 
pada madjikannja melebihi pada manusia2 ! 

  

”LUX? BESOK MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (17 th.) 
Sea Extra: BESOK PAGI djam 11.09 

  

. 

  

BERWARNA 

  

Ditjari: 

TENAGA WANITA 
JANG BERIDJAZAH S.M.A. dan DAPAT MENGETIK. 

Surat lamaran dialamatkan pada No. 7/3643 harian ini. 
  

RADJA DARI SEMUA OBAT KUAT 
VIRANOL 

VIRANOL EXTRA STRONG tanggung 
sembuhkan segala matjam penjakit seperti : 
buah pinggang, djantung, urat sjaraf, otak 
(brain), lemah badan, ini pil menambah 
darah, sungsum dan manik. Baik buat 
orang jang bekerdja di kantor, Alasan pe- 
ajakit: badan lekas tjapai, makanan tidak 
hantjur, sering marah2, kepala pusing, 
entjok, linulinu, muka putjet, kaki tangan 
dingin, sering sesemutan, mata kurang te- 

. dari badan. 

  rang, penjakit pikiran (zenuw), tidak bisa 
tidur (dalam tidur sering takut2), sakit | 
pinggang, djantung berdebar2, buat itu kita ' 
bikin PIL VIRANOL jang tanggung 1007, 
berhasil. 
Harga satu botol 

KASMIR HAIR TONIC Or 

Rambut banjak dan Pandjang sebagai satu 
Ketjantikan buat kaum Wanita. Kasmir 
Hair Tonic Oil bikin pandjang rambut, 
kuatkan urat2 rambut supaja djangan run- 
tuk. Bikin tumbuh rambut djadi banjak dan 
tebal baik buat orang jang baru baik dari 
sakit panas, dan baik sekali buat Perem- 
puan jang baru bersalin, baik buat orang 
jang suka pusing kepala. Kasmir Hair To- 
mc Oil bikin dingin sama kepala, basmi- 

  

.....u..caw. 

  kan Tetombe dan bikin tambah hitam, harap 
kaum Wanita selalu gunakan Kasmir Hair 
Tonic Oil: 
Harga satu botol .....oo..... 

  

KASMIR POMADE SUPER 
OUALITY 

Menghitamkan rambut putih tahan run- 
tuk dan kuatkan akar2 rambut, Guna- 
kanlah selamanja Kasmir Pomade supaja 
rambut putih djadi hitam perlahan2 dan 
tidak merusakkan pakaian, tidak luntur. 

  

Harga 1 botol 

1 SALAP TJANTIK ISTIMEWA 
Bikin hilangkan hitaman dimuka, panu,       kukul, Djerawat dan kekolotan. Salap 
TJANTIK MUKA dan bikin tjantik 
muka, bikin litjin kulit dan djuga tidak 
kena penjakit dimuka. 
Harga 1 botol ............ 
Kasmir Face Cream ...... Rp. 19,— 
OBAT2 dapat dikirim sesudah menerima 
ai dengan Pos tambah Ongkos Kirim 

Oo. 
3 

Tabib MAWN, Tamblong 
Telp. 4941 Bandung 

Djuga dapat dibeli disemua Toko2 Obat diseluruh Indonesia. Di SEMARANG: Universal Stores, Bodjong 6B: Eng Tay Ho, 
An 101, Toko Obat Shanghai dan Toko Singapore, Pasar joharj Eng Djien Ho, Pekodjan 85, Ngo Hok Tong, Gg. Ping- 
gir 1, Zindabad a 

Gada Ditonie Na 0 Glanesongan 77, Solop Toko Obat A.A,   PPA COLUMBIA PICTURE 5 
SA 
PE 

  

Karena serum andjing hutan jang mengalir dalam peredaran da- 
rahpidiysnngan .... mendadak sontak ia djadi ganas dan buas ! 
dia berdjiwa............ binatang......... Ka . 
Segala sesuatu jang terlintas dimatanja, tak pandang binatang 
maupun MANUSIA. ........... tak kenal kedjam tak tahu dosa.. 

.... semua djadi korban mangsanja !!! ...c.... 

Sekalipun dia terkurung dalam ruang berpagar BERRE LA 
dan walaupun peluru menembus dadanja............ namun dia 
tetap seperti sedia kala............ achirnja dia menebus dosa 
dengan njawanja !!! 

SEDJAK SEMULA HINGGA ACHIRNJA TERLIMPAH AKAN   
DARMAWISATA KE...iie0an 

KUMAH MAKAN 

hrdonegaran 14 Jogjakarta 
“ (sebelah timur Pekan Raja) 

SANGGUP MELAJANI PESANAN ! 

PN AA TA TA AA TA AA TA TA na TA Ahh 0 TI 

KETEGANGAN ADEGAN2 JANG MENGERIKAN !!!! 
  

Sage Ta IIA ML SO TE A0 1 Gil 

ang, 
“ML La TE MUA IN 

  

TERIMA LAGI MODEL BARU 

  

GOSOKLAH......DAN 

KAMU HILANG! 
Menjembuhkan dada, kerongkongan “ & 

dan hidung dengan obat mudjarabini & 

     

  

        

    

BEKERDJA DENGAN 
2 TJARA 

DJIKA menderita pilek keras, 
gosoklah Vicks VapoRub dida- 
da, kerongkongan dan pung- 
kung bila mau tidur malam. 

SEGERA dada merasa senang 
dan panas oleh salep mandjur 
ini. Obat ini bekerdja melalui 
kulit dan melenjapkan pilek 

rongkongan Segera hidung ter- 
buka. Kerongkongan merasa 
senang dan batuk hilang. 

SEPANDJANG MALAM Vapo- 
Rub terus-menerus membe- 
rantas pilek hidung, kerong- 
kongan dan dada pada saat 
itu djuga. Esok paginja pilek 
sembuh! Tjobalah! 

DJUGA BAIK UNTUK sakit 
kepala, luka? ketjil, kaki lesu, 

PADA SAAT ITU DJUGA dini. SOL sakit, gigitan serangga, 

    

  

sap hawa jang kuat'dan segar Mean £ Pa - dari obat ini g (KS SKA 2 
Hawa Ini adalahobat kuat un- Se NA tuk pilek dihidung dan ke. Vapokus «X £ 

  

  

    
UNTUK WANITA LAKI 

SUDAH DI-UDJI RIBUAN ORANG OBAT AMIROSOL: 

TABLET AMIROSOL. 
Amirosol istimewa bisa timbulkan satu tenaga jang luar biasa, 
lelaki dan wanita maupun tua. atau muda. 

AMIROSOL artinja: Soal kekajaan. 
Bukan kekajaan harta, tetapi kekajaan kesehatan badan. Itulah 
lebih berharga. Kalau sudah "hilang satu tenaga bisa timbulkan 
rupa? penjakit, seperti: sakit nier, hati berdebar?', kurang darah 

d.LI. tidak mempunjai kesenangan hidup. 
Bila makan obat Amirosol bisa memuaskan dan mentjegah segala 

rupa? penjakit jang merusakkan badannja. 
IMPOTINT TABLET buat orang Lelaki harga .... Rp. 30,— 
AMERDAGE Sig DER EA aan harga .... Rp. 25,— 
AMIRODOL untuk sakit keputihan (Pektai) ...... Rp.25— . 
AMIRO OLIE obat chusus untuk kepentingan 
OR TEA aa Ou Aka Ta Ne Mma sia Rp. 20,— 

TERANG BULAN obat hilangkan kukul 
(djerawat) dan bikin bersih muka .............. Rp. 25,— 
TJATJAP RAMBUT pandjang dan gemuk harga Rp. 15,— 
SALE AI MEBEEEN AL ba AA TN maja Rp. 50,— 
HILANGKAN RAMBUT ......o.iococ oo Rp. 10,— 
KRITINGKAN RAMBUT ...... cc... Rp. 25,— 
SAKIT BATUK. (Amiro Siroop) .............. Rp. 25,— 

Ongkos kirim 154. 
“Terbikin oleh : 

TABIB AMIRODIN. 
KUSUMOJUDAN 95 — SOLO. 

ZOND0ER OPERATIE 
Tanggung bisa bikin baik, Sakit Ambeien (wasir), | orang laki? 
,.mati-angin”, kurang libido dan lain-lain. Kalau minta baik de- 

ngan garansi boleh datang di Kami punja rumah, ongkos? boleh 

berdamai. 
Agen: 1 | Ngupasan 12, Jogjakarta. 

KASIM DADA Kp. Melaju 30, Semarang. 
HOK AN Patjinan, Magelang. 
ENG TAY HOO Pekodjan 101, Semarang. 
Toko Obat ENG TJE HOO Djl. Nanking 17, Madiun. 
Toko TJAP KENDI Klaten. 
Toko RADJA BALI Djl. Kaju Tangan, Malang. 

Toko Obat PO NING TONG Djl. Pemotongan 9, Salatiga. 
UNIVERSAL STORES Bodjong 6 B, Semarang. 
EMANAT ALI Pasar Pagi 30, Tegal. 
Toko Obat ENG NJAN HO Petjinan 75, Jogja. 
Toko Obat ENG TAY HOO Petjinan 58, 's, . 
JASIN i Kepatihan, Pekalongan, 
TEK AN TONG Petjinan 81, Jogja. 
Toko BALDJUN Dji. Kepatihan 105, Pekalongan. 

TI LL RL LL ML AL LL LL LL LAN 

Mau Beli: 
SEGALA MATJEM 

Perak Rosok 
PARTY BESAR ATAU KETIJIL. 

PENAWARAN PADA: 

TOKO MAS TJAP 

UT EBRU” 
KRANGGAN BARAT 144 Telf. 2085 

SEMARANG. 

Pembagian Hadiah” 
SURAT BAHAGIA 17 AGUSTUS” 

  

  

  

Besok tg. 23 Sept. " 
hari Minggu j.a. d. 

BUKA SETENGAH HARI. 
  

Kepada para pemenang undian ,,SURAT BAHAGIA 
17 AGUSTUS” diminta dengan hormat, hendaknja suka 

memperlukan datang di toko kami nanti : 

Pada tg. 23 SEPTEMBER 1956. 
Djam 10.90 pagi. . 

Dengan membawa ,,SURAT BAHAGIA 17 AGUS- 

TUS” jang menang dalam undian, untuk menerima HA- 
DIAH JANG KAMI SEDIAKAN. Atas kesediaan mana 
sebelumnja kami menghaturkan diperbanjak terima kasih. 

Semarang, 21 September 1956 
Hormat kami, 

DIREKSI 

Toko »HIENS & Co       
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ALAMAT: 

      

    

menggembirakan ! 
  

buran jang penuh berisi dan 

    
s 

DITJARI 
1. R. AJU ENDROASMORO 
2. R. AJU SOEPRAPTO 

Ibu dan Saudara dari almarhum R.M. Kartono, supaja selekas- 
lekasnja berhubungan dengan Tn. S. REKSODIDJOJO, Mergang- 

san lor I/272, Jogja, soal pemindahan djenazah almarhum R. Sat- 
moto dari Gombong ke Semarang. 

Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No. 3498/111/A/171 
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  mite serta sendjata-sendjat, kita! 
— Kelihatannja kita akan men 
dapatkan 

H nangkan, pak! 

Bisa lihat di ETALAGE kami. Bodjong 25 — Semarang. 
SN Sa SL NA RN ea 0 TON, 2 UN Ta 2 UN Tn WAN TT 

SOUNDS LIKENF TitL STOP ROGERS AND SHUT UPLIM GOING | BALE, IT LOOKS LIKE THAT'S 

  

WE'RE GONNA 
HAVE SOME 
FUN, BOSS! 

THE OTHER RANCHERS 
EROM STARTING THEIR 
BLASTED TRAIL DRIVE, 
CHUCKLES! 

   
  

  

ternak mereka, Chuckles! 

hal-hal jang menje 

ILLEGAL! / MEN INTEND TO 

— Tutup mulutmu! Saja akan 
menjelidiki dulu. matjam peng 
giringan apa jang 
lanka, oleh para peternak-pe 

   TO FIND OUT WHAT 
TRAIL THE CATTLE- 

OUR TROUBLES WITH 
MELEAN'S ORE HUNTERS 
WILL BE SETTLEP 

Ly?) 

WONPER- 
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      aa      
— Caterpillar, sebelum engkau — Saja akan ' menijegah — Ears, djanganlah... melaku- Sementara itu, 
mengumpulkan pekerdja-pekerdja Rogers dan para peternak kan hal-hal jang melanggar hu — Dale, kelihatanmja kesuka- 
itu, periksalah persediaan dyna- lainnja dari penggiringan kum! | ran kita dengan pentjari bidjin 

MecLean itu dapat diselesaikan 
dengan djalan damai! 

kan “didja — Itu bagus sekali, Rogers! 

ternak itu! 8 Wae    ai Th 

  

  
  

  

  

 


