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| salah Tai Len pertanjaan ra 4 
Oktober jad. perhatian sepenuhuja 
mendjadi ang 1 
pemakai T 

  

   

  

   
    

dio 1 
ngutip berita dari I 
News Agen 
memberi pe: 

Laut RI. 
kepada ,,Antara” 
sekarang -   Sampai 

| ketentuan 
       

   
    

      
   
     
    

   

    

    

mengadakan 1 
mena Ka kita jang dapat melarang diada- 
wyn Liyod pada kannja manuvre dilautan terbuka, 
tang di Londo . Memi 
bitjara komisariat 
tan itu Firoz Khan sesudah me-| 
ngadakan — pertemuan dengan| Reaksi pemimpin? partai, Lloyd tak men 3 Ditanja mengenai soal tsb. ke- pernjataan dan « tua PB NU, K.H. Dachlan, dan 

jen PNI A.B. Manuaba, me 
SS bahwa apabila berita? 

donesia, oleh kapal2 perang 

  

    i Eren en 
djukkan aa Garis 
Jang Sama 

pembentukan fedietasi 
5 Pemimpin Han Barat 3 

Int 3 wa suatu politik 
ropa akan kebutuhan itu. Dia mem. peringatkan, bahwa Eropa telah kehilangan jeena 

lapangan ekonomi dan politik dunia dan kini dalam 
bahaja akan 

      

   
is 

keadaan 
kehilangan pimpinan dilapangan kebudajaan. 

Demikian kata Adenauer waktu mengachiri kundjungannja 
selama dua hari di Belgia didepan suatu sidang konpereasi 
besar kaum katolik di Brussci. Adenauer katakan, bahwa 
pembentukan federasi Eropa ita bukannja suatu utopi. (cha: :    meeebuhadaaaabasaubahatabaha 

     

     

shlan Ibrahim 4x M ai 
Kemana Aa Tega PT 
SIDANG KABINET Selasa malam telah menerima ba'k 

  

RUU-Veteran dengan suara bulat, demikian keterangan Men- kari 
teri Ncgara Urusan Veteran in Ibrahim kepada ,, Antara.” 
Menteri menerangkan bahwa an adanja RUU-Veteran     

  

ini tidak dimaksudkan kita mendirikan suatu klas baru dalam 
masjarakat. Hanja kita harus dapat menempatkan veteran 
sebagai pedjuang dan penegak kemerdekaan pada tempat jg. 
sewadjarnja, dengan tidak melupakan djasa seluruh rakjat 
jang djaga ikut berdjuang utk. kemerdekaan pi. 

Mengenai hubungan dgn. ren- teri “menerangkan, dapat kita 
tjana UU- Veteran jang pernah | lihat ri isi Mukadimah-nja, ia- 
dibikin oleh Panitia Kerdja RUU |lah pertama, bahwa pemerintah 
Wadjib Bela” Umum dari" Staf berkewadjiban memberikan pens 
Umum Angkatan Darat, Menteri hargaan kepada "mereka jg telah 
menerangkan, bahwa hasil dari Iberdiuang dengan mengangkat 
panitia ini djuga mendjadi-pedo- |sendjata untuk menegakkan dar 
man dengan ditambah beberapa | mempert: ahankan: negara R.I: 
perluasan disana-sini. pa dan kedua, bahwa tenaga mere 

Dan mengenai djiwa darilka dapat dipergunakan dalarr 
RUU-Veteran. sek ini, aa rangka pembangunan dan perta- 

Ta 1 NAN 

  

    

  

    

  

      

        

    

  

A3 

leh. Panitia uan Bani 
'Bab, .maka RUU-Vete- 
ng ini hanja terdiri 
ialah Bab 1. Menge 

, jang disebut, Nek kani: Bab HI. Me 
ngenai kedudukan , Biro Veteran: 

DINAS Sosial Daerah Mena: | Bab Menge 
do telah asa an bennya 
tjangan peraturan tentang pem- pen- 

basm'an pelatjuran dikota Mena- 
Go terdiri atas 13 nana sudah 
termasuk sangsinja. Peraturan 
itu melarang adanja tempat2 
latjuran di Menado atau 6 
lelaki atau perempuan jang . 
njediskan diri kepada umum 
untuk melakukan zina aa 
bul. Siapapun : : , 
didekat atau di tempat jg 
tan dari djalan, Na an 
djuk atau Ann Nan ag 
Cengan perkata: 
da-tanda atau en” 
maksudnja mengedjak L 
zina atau. perbuatan tiabul. 

Siapapun jang karena 
lakunja menimbulkan 1, 
bahwa ia itu pelatjur, tik ak 

  

    

  

   
   
   

        

    

    

   

  

   

nai kena djilbin 
Mengenai -per- 

  

  

    

   

  

     

5 » telah mengirim- 
protes keras kepad- 

1 tentang keru- 
liper| suhan2 jang terdjadi d 

bolehkan berhenti, mondar-man: ine , Ba era stek 
dir, baik mempergunak : 2 Islam India terhadap 
raan maupun tidak dimuka atau buku, bertite »Religeous leader” 
didekat rumah, penginapan, "pa ( din Bb jang mereka 
senggarahan, rumah makan, asra Mit “sebagai penghianan ter 
ma, balai2 perteitjan Dp hadap Nabi Mohammad. 
pat2 rapat. sumber jang berkuasa di Pa- 

, 1 . “bahwa aa sea 
j ta n-| big hubungan atkan pemerin J 

Dinas Sosial Daer: 2 yaaa 1 suatu perdjandjian, 
Nj. Rompis-Supit 

Aa Ka mnertatah tersebut 

meneran 1 nan dari golongan 
kepada ,,Antara“, bahwa 
rah Menado pelatjuran bata 12 ape Pakistan, | 
gitu acuut seperti 1 awardy, djuga mempersiap- 
nurut penjelidikan djumlah : 

  

  

      

     

    

  

    

   
       

a itu mek hal itu beta 
Kepala Staf Penera oleh mereka 

pernah suatu pelanggaran terhadap wila 
, jah dan kedaulatan Republik In 

tidak' donesia. Manuaba akan menanja 
dalam undang2j kan kepada 

"hartinja diluar daerah maritim In 

| Pemerintah Indonesia. 

|nai ini Kepala Staf Penerangan 

Isud itu, dan bahwa: Angk: Laut 

'#memberitahukan lebih dulu 
   

   
   
maksud ' mengadakan: manuvre, Ranijana u-U Veteran | 

: Tak Dirik: Maan “bhw. menarati! 
“hukum internasional jang 

|dihitung dari pantai sewaktu air 

untuk merobah  batas2 tiga mil 

“diketahui, ukuran 

'djauh satu tembakan meriam, jc 

rupakan suatu negara kenulauan. 

ada jang akan mena- 

   

ja 1 
dari Kementerian Luar: Ne. 

maka kedjadian itu 
dipandang sebagai 

Pemerintah, sampai| mempun 
Paakaan kebenaran berita2 'me- 
ngenai manuvre itu. K,H. Dach| 
lan menjatakan, kalau kabar, itu 
benar, maka Pemerintah Indonel- 
sia harus memprotesnja dengan| 

pun andaikata pihak negara? 
Seato terlebih kal: meminta idjinf ' 
untuk . mengadakan latihan pe- 
rang-berangan dilaut Djawa,- -perj 
mintaan idjin jang demikian itu-' 
pun harus ditolak. 
Djurubitjara Kementerian Luar 
egeri, A. Mononutu, atas per- 

tanjaan ,,Antara” menerangkan: 
»Hal itu mendapat perhatian se- 
penuhnja dari Kementerian Luar 
Negeri". Ia tidak bersedia mem- 
berikan djawaban atas pertanja- 
an-pertanjaan selandjutnja. 3 

Tidak ada larangan, 
Sebagaimana diketahui, dalam| 

bulan Nopember 1955 “ di Laut 
"Djawa pernah terdjadi dilakukan 
manuvre2 serupa “oleh Angkatan 

tan — .Inggeris, “dengan tidak 
|lebih dulu meminta idjin kepada 

Ditanja oleh ,,Antara”, menge 

Angkatan Laut R.I. ketika itu me 
nerangkan, bhw pihak Indonesia| 
tidak diberitahukan tentang mak 

asing itupun tidak” diharuskan 
ke- 

pada pihak Indonesia tentang 

'karena latihan2 itu “dilakukan dil 
lautan terbuka, .djadi diluar dae 
rah maritim Indonesia. 

kita 
'Warisi dari pemerintahan Hindia 

“Belanda, daerah maritim Indone 
sia meliputi daerah laut 3 mil, 

surut. ' Dalam hubungan ini -di- 
djelaskan, bhw pihak Indonesia 

i' sedang mempertimbangkan 

ini, karena tidak sesuai lagi dgn| 
keadaan modern sekarang. 

Diterangkannja, bhw Amerika 
Serikat misalnja telah menetap- 
kan daerah maritimnja 'sepan- 
djang 21 .mil, sedangkan Sovjet 
Unie mengambil ukuran »sedjauh 
satu tembakan meriam”. Seperti 

jang dipakai 
zaman dahulu untuk menetapkar 
batas2 daerah maritim ialah se-' 

pada waktu itu dapat mentjapa! 
djarak tiga mil sadja, sedangkan 
sekarang, meriam2- Amerika Seri 
kat dan URSS misalnja dapat 
mentjapai djarak 21 mil. 

Lebih djauh “Staf Penerangan 
| naga Laut . menerangkan, 
bahwa menurut hukum.. interna 
“'ondl Laut Djawa merupakan! 
”lalu-lintas — pelajaran internasio 
mal” (internationale — doorvaart) 
sehingga Laut Dijawa, diluar bo 
tas 3 mil tsb. diatas, merupakan | 
"lautan terbuka” jo dapat diper| 
gunakan “oleh tiap2 negara um 
tuk pelajaran. kapal2 dagang 
maupun kapal2 perang. Dengan 
demikian kita tidak berhak utk. 
misalnja, melarang Angkatan 
Laut Amerika Serikat — Pakis- 
tan — Inggris mengadakan lati 
ha, perano2an dilautaw terbuka 
di Laut Djawa, demikian menu 
rut keterangan Staf Penerangan 
Angkatan Laut. 
Dalam hubungan ini dapat di 

tiatat. bhw Panitia Hukum PBB 
bernah  merentjanakan sebuah 
konvensi internasional, jg. mene 
tapkan, bahwa daerah maritim! 
sesuatu negeri tidak boleh lebih 
dari 8 mil dari pantai. Tetapi 
sampai sekarang rentiana tsb. 
helum “dirativikasi - oleh Sidana 

a, m 
pemimpin. partai besar dengan , 

an tidak tudjun, dai 

menjatakan : ,,Hal ini 

tegas: Menurut Manuaba, sekali! TJ 

Laut Amerika Serikat — Pakis-/ 

4 
— "BULAN? 

of Standards, sedang memeriksa 

ita | 

Duta besar India Arthur Lall, 
ketua persekutuan 24 negara A-A 
anggota PBB untuk bulan ini, 
mengumumkan sesudah perseku- 
tuan tsb. bersidang “ pada hari 
Selasa bahwa- oleh sedjumlah 
anggota persekutuan itu telah di 
tanda-tangani seputjuk surat ke- 
pada sekretaris djenderal PBB jc 
meminta dimasukkannja masalah 
Aldjazairiah dalam atjara pem- 
bitjaraan Madjelis Umum PBB, 
dan surat itu akan segera disam 
|paikan kepada sekretaris djende- 
'ral PBB. Arthur Lall berdasar- 
kan instruksi “persekutuan tsb. 
tidak: mau mendjelaskan djumlah: 
negara anggota persekutuan atau| 
menjebut negara2 anggota per: 
sekutuan jang —telah menanda- 
tangani surat tsb. 

“Lall feskgi menerangkan Aa 
tidak semua neg#ra anggota per 
sekutuan - telah diwakili dalam 
sidang pada hari Selasa itu dan 
wakil2 beberapa negara anggota 
persekutuan masih harus menung 
gu instruksi dari pemerintah me 
reka masing2. : 

' Kalangan jang mengetahui dil: 
New York dalam pada itu mene 
rangkan bahwa jang sudah me- 
nanda-tangani surat kepada se- 
kretaris djenderal PBB itu ialah 
wakil2 Afghanistan, Burma, Cey 
ion, Mesir, Indonesia, Iran, Irak, 
Jordania, Libanon, Libya, Pakis 
tan, Filipina, Saudi Arabia, Sy-| 
ria, dan Yaman. 5 

India dan Muang Thai tidak 

ka dr. Allek V. /Astin, direktur 

dilepaskan tahun depan di Amerika 
imempunjai garis tengah 20 inchi. Jang tampak “sebagai "sungut” 

alah antenne2 pesawat pemantjar, jang akan memantjarkan 
tanda radio setjara otomatis jang akan dapat 

« sesudah 2 ini dilepaskan. 

Blok Asia-AfrikaMin- : 
ta P.B.B. Bitjarakan 

. Aldjazairiah 
NEGARA2 ASIA-AFRIKA anggota PBB pada hari 

Selasa kemaren dulu mengambil keputusan di New York utk. 
mengadjukan lagi masalah Aldjazairiah kepada Madjelis 
Umum PBB. Putusan sedemikian dari 

“ingatkan bahwa " Konperensi. Besi 

    
       

   

  

     

  

     

    an bar 
American Nasional Hindia 

sebuah "bulan buatan” 'jg akan 
Serikat. Satelit buatan ini 

  

  

negara2 A—A dalam | 
tahun jl. telah menjebabkan keluarnja wakil Perantjis dari 
persidangan Madjelis Umum PBB dan wakil Peranfjis tetap ' 
tak menghadiri sidang2 sampai madjelis tsb. mengambil pu- 
'tusan tidak membitjarakan masalah Aldjazairiah. 

Pada “tanggal 12 April 1956 
16. negara anggota persekutuan j 
A-A di PBB jaitu Afghanistan, 
Burma, Ceylon, Mesir, India, In 
donesia, Iran, Irak, Jordania, Li, 
banon, Libya, Pakistan, Filipina, 
Saudi Arabia, Syria dan Yaman 
telah mengadjukan protes tetha- 
'dap keadaan genting di Aldjazai 
riah jang berketjenderungan mem 
bahajakan . pemeliharaan perda- 
maian dan keamanan internasio- 
nal kepada Dewan Keamanan. 
PBB. Dalam protes itu tidak di 

mengambil sesuatu tindakan, 
tapi -kepada dewan tsb... diper: 

  

dung dalam bulan April 1955 
telah menjokong tuntutan "rakjat 
Aldjazairiah akan hak -menentu- 
kan nasib sendiri dan kemerde- 
'kaan. Dalam protes tsb. telah di 
kemukakan bahwa negara2 A-A 
menjetudjui masalah Aldjazairiah 
tak dibitiarakan ' dalam persida- 
ngan Madj. Umum PBB dalam 
tahun jl- ' mengingat tindakan2 
konstruktif baru 'iang dilakukan 
oleh Perantjis mengenai masalah 
Tunisia dan Marokko, tetapi Pe 
tantjis kemudian  terniata menga 
baikan sikap mendamaikan dri 
negara2. A-A - karena perbaikan 
keadaan terniata tak ada. Per- 
njataan protes ini akan ditambah' 
kan pada surat kepada sek. djen. 
PBB tersebut. (Antara-UP).   menanda-tangani 

itu karena tak ada instruksi dari 
pemerintah mereka. Wakil2 Tur . 
ki, Liibonia, Laos, dan Ethiopia 

'tak hadlir dalam sidang tsb: Ne 
pal tak mempunjai wakil di New 
York. Kambodja bersikap netral 
dalam masalah 'Aldjazairiah. Dje 
pang jang belum. diterima men- 
djadi anggota PBB, adalah ang- 
gota dari persekutuan tsb. tetapi 
tidak turut serta - dalam semua 
sidang dari persekutuan A-A di 
PBB. Seperti diketahui Madj. 
Umum PBB 
dang 12 Nov. ja.d. Diperoleh 

adakan usaha . supaja sebanjak 

dalam sidang|. 

akan mulai bersi-f 

keterangan bahwa kini. masih dif 

Parlemen 
Supaja Ikut Pikirkan Usaha Perlutjutan 

|. Sendjata 
KETUA PARLEMEN Indonesia Mr. Sartono telah me- 

incrima surat beserta seruan Sovjet Tertinggi URSS tentang 
jang telah diterrma baik oleh sidang 

perlutjutan sendjata, 
bersama dari Dewan Uni 
tnggi URSS pada tanggal 16 
Gjuga ditudjukan. kepada parlemen2 diseluruh dunia. Dalam 
surat itu dirjatakan harapan Sovjet Tertinggi URSS, bahwa 
dari pihak Dewan Perwakilan Rakjat Indonesia akan diberikan 
perhatian terhadap soal jang 

ditambahkan, Dapat bahwa mungkin dari negara2 anggota|soal isb. kini masih dalam: nem 
persekutuan turut menanda-ta- bitjaraan Seksi J Guar negeri) iz 
ngani surat tsb. hingga kini Iran menjampaikan 

'Japorannja kepada rapat pleno 
Usaha an A-A| DPR. " 
hingga. kini 

Panitia -atjara persidangan Ma 
dielis Umum PBB dalam tahun 
il   Umum PBB. Sementara itu ba- 

niak negeri telah menentukan 
aturan sendiri2. 

Sampai hari Rebo kemaren pi 
hak resmi Indonesia belum dapat 
memberikan keterangan ' sampai 
dimana Pemerintah Indonesia me 
lakukan usaha dalam hal ini, 
menyingat bahwa Indonesia me- 

aed Pan 

  

rus segera diperhatikan. 
“Nota protes Pakistan tadi, de- 

mikian sumber tadi menambah- 
kannja, telah minta kepada peme 
'rintah India untuk melenjapkan 
sebab2 dari kerusuhan2 tsb., ka' 
rena keadaan di India jang de-i 
mikian itu dapat menjebabkan   

    
  

| seputjuk Surat kepada per- 

tjur2 di Menado. hanja lk. aa. .menteri India, Nehru, ten- 
orang. (Antara). : masaalah jang sama jang ha 

  

.agitasi di Pakistan“. Demikian 
Reuter. (Antara). 

  
“salah 

pembitjaraan. Tetapi 14 negara 
Asia-Afrika kemudian mengemu- 
kakan masalah tsb. kepada Ma 
dielis- Umum PBB dan 
dalam usaha mereka dengan ada 
nja -persetudjuan  madjelis tsb. 
berdasarkan perbandingan suara 
28 lawan 27 dan 4 suara abstain. 
A.S. menjokong kuat rerbanta- 
han Perantjis bahwa PBB tak 
kompeten membitjarakan. masalah 
“Aldiazairiah karena Aldjazairiah 
berdasarkan undang2 dasar  Pe- 

kan Lagian dari negara-induk Pe 
rantjis.  Achirnja berkat usaha 
India jang bermaksud mentjegaF| 

semula menolak memasukkan| : 
'masalah Aldjazairiah dlm atjaral 

berhasil | 

kabarkan, bahwa pada 
Djum'at ibl. Simbar beserta ana' 

Isi surat itu antara lain merja| 

i Simbar : 
Lari Lagi 
Kembali Masuk 8 

hutan 
BERITA jang didapat ,,Anta- 

ra”  menjatakan, bahwa hari 
Minggu jbl. Simbar untuk ketiga 
kalinja telah melarikan diri ke 
dalam hutan Buntok, kabupaten | bi: 
Barito. Belum diketahui apakah 
larinja Simbar beserta sendjata | 

rantjis sudah sedjak lama merupaj atau dengan anak buahnja. 
Sebagaimana pernah ,,Antara” 

malam   perdebatan masalah Aldjazairiak 
supaja keadaan tidak bertambah 
meruntjing, Madjelis Umum PBB 
dalam tahun id. mengambil ke- 
putusar tidak 'membitjarakan ma 

tsb. 

Inggris AE »Hasil'nja" Di Kalimantan 
PEMERINTAHAN k oni Ing Ketika itu banjak kota sebagian |g 

gris: — Kalimantan Utara Ga He hantjur atau sama sekali 

lam laporannja utk tahun 1955) hantjur, sedangkan banjak pendu 
Ya Iduk jang menderita, demikian ka 

Kam aa 2 Te Pa It laporan itu seterusnja. Dinjata 
tahun  sesudal perang nia lebih - djauh, bahwa sampai 
untuk pembangunan. didaerah. itu,| 1955 » tahun , jang memuaskan | 
ig mempunjai luas sebesar “ 388 dalam hal “kemadjuan2 ekonomi 
Mil persegi, kini ternjata berha- dan sosial .pembangunan kemba- 
sil. Dikatakan selandjutnja bal di banjak tempat telah selesai 
wa kemadjuan baik terdapat da-! atau madju pesat, demikian la- 
lam memperbaiki kebinasaan ja! poran itu, 
dahsjat” jang diderita paean ini 
selama perang dunia 1 

   

  

    

  

   

  

  1g Ekspor eat kaju dan hasil2 

Jepang 1 menundjukkan angka mening 

Penduduk daerah ini tumbuh| 
Sek, dan menurut taksiran, pa- 
da 1955 ,terdapat 377.324, tetapi 
Sementara itu terdapat  penuru- 
Inan dalam djumlah suku ,,MU- 
RUT', salah satu suku pendu- 
duk asli jang paling achir meng 
hilangkan kebiasaan makan da- 
ging manusia. Tjatatan tjatjah 
djiwa tahun 1951, mereka ini ber 
djumlah 18.724 orang terbanding 
dgn 24444 orang - pada. tahun 
1931. Walaupun terpengaruh per 
adaban jg madju, namun bangsa 
Murut ini masih hidup  setjaral   

|rang2 terdjadi 

srimitif sekali, dan kini terda- 
pat dihulu sungai Padas serta- di 
daerah pegunungan jang sukar 
ditjapai dekat perbatasan Indone- 
sia dan Serawak.  Diterangkan 
selandjutnja dalam laporan itu 
bahwa film2 bermutu rendah di 
sana populer, kedjahatan  dja- 

dan pelanggaran 
hukum oleh pemuda tidak sebe- 

ta- rapa. Djumlah pandu pada 
hun, 1951 ada 755 orang d 
da 1955 

ono ENGEN NA 
uaa dpan Wetapen 

   
    
     

   

      

     

  

buahnja telah meng'ati prgggilan 
di Buntok. Dengan demikian 
baru dua hari sadja Simbar ta'at, 
ia melarikan diri pula. 

Larinja  Simbar jang pertama 
kedalam hutan, ialah sesudah ia 
'menjerah ketika mengadakan pem 
berontakan di Buntok pada dua 
tahun jang lalu, jang mengaki- 
batkan tewasnja beberapa  ang- 
gota polisi dan penduduk serta 
mendatangkan kerugian harta 

benda kepunjaan pemerintah dan 

penduduk karena dibakar — dan 
dirampok oleh Simbar. 

Untuk kedua kalinja ialah ba- 
ru2 ini, dimana sedjumlah' ang: 
gota OKK (Organisasi Keamanan 
Kampung) dapat dihasut oleh 

Simbar dibawanja lari kedalam 
hutan 

Adha jang ketiga 'kalinja ini, 
    

  

Kama Keka- 

diterima dibumi 3 

minta supaja Dewan Keamanan (s. 

Seruan Russia Pada 

'|dipisahkan dari keluarga mereka 

Hal itu dikatakan merupakan be 

(serta mengalihkan perhatian ms 

   

          

   
karta Raya sedjak bulan Ag 

.proscs-verbalnj ja sad ja. 

nak-Kanakan" 
Komentar Lubis Me- 
ngenai Panggilannja 

000 Ke Indonesia 

MENURUT United Press, pe- 
mimpin redaksi harian ,,Indone. 
Sia Raya,” Mochtar Lubis, dan 
pemimpin redaksi harian ,,Pedo- 
man,” Rosihan Anwar, pada hari 
'Selasa telah membenarkan di 
“punen, bahwa pihak CPM telah 
memerintahkan kepada mereka 
supaja kembali ke Indonesia un- 
tuk keperluan pemeriksaan, akan 
tetapi mereka dalam pada itu 
menjatakan, bahwa pihak polis 
militer di. Djakarta harus me. 
punggu karena mereka akan me- 
ngundjungi Israel dulu. 

|. Seperti diketahu.. kedua orang 
| wartawan tsb. kini sedang ber- 
'ada di Zurich untuk menghadiri 
pertemuan pertama antara redak- 
tur2 Indonesia dan Belanda janc 
diselenggarakan oleh Lembaga 

Pers Internasional (I.P.I.). Me- 
rska menjatakan, bahwa -mereka 
2iah diperintahkan pulang “ utk. 
nan pemeriksaan karena 

mereka dituduh melanggar suatu 
| dekrit jang melarang ketjaman2 

terhadap pemerintah: Mereka 
tidak mau memberikan komen- 
tsr lebih landjut tentang soal 
tsb., akan tetapi Mochtar Lubis 
menjatakan, bahwa ,,semuani:z 
ini adalah kekanak-kanakan“. De 
mikian United Press, jang selan- 
Gjutnja mengabarkan, bahwa ber- 

dengan rekan2 mereka, 
Malik dan S. Tasrif, me 

ka telah diundang untuk me 
'ngadakan  perdjalanan keliling 
selama 10 hari di Israel oleh 
panitia L.P.I. Israel. 

.Kami adalah orang2 pers In- 
Conesia vertama iang pernah di 
undang ke Israel“, kata Lubis, 
kami ingin mengadakan  kun- 

Ciungan itu den kamistidak akan 

melepaskannja. Menurut  rentja 

na kami akan tiba kembali di In 

  

   
    

denesia kira2 pada tanggal 10 
Cktober jang akan datang, dan 

pihak tentara di Indonesia telah 
diberitahu tentang hal ini mela 
lui legasi Indonesia di Bern”. 
Sebelum memulai perdjalanan 

n'a.ke Israel, 4 orang wartzwar 

tb. pada hari Kemis ini akan 
rencundiunsi Den Haag dulu 
Demikian United Press. (Antara). 

Indonesia 

Sedunia 

Dewan Bangsa2 Sovjet Ter- 
Djuli jang lalu. Seruan tsb. 

penting ita. 

takan, bihwa perlombaan pe: 
sendjataan, penumpukan sendja: 
ta2 penghantjur seperti bom A 
dan H, masih terus berdjalar 
dan bahwa djutaan rakjat masih 

dan masih memanggul sendjata. 

ban jg sangat berat bagi rakjat2 

reka dari usaha2 pembangunan. 
D'samping itu memberikan rasa 
tid:k amar, pada mereka, Serie 
rasa takut akan Tea perang 
baru. - 

Meminta seruan itu adalah ke 
| wadjiban Sutji dari parlemen2 

dan .pemerintah2 diseluruh du- 
nia. ig bertanggung djawab terha 
dap nasib rakiat dan negara2 
mereka untuk mendjalankan usa 
ha2 menghentikan perlombaan 
persendjat:an. - Usaha2 tsb, ig 

isa diterima oleh semua nega 

TA 

Pen MR: Pardo: 

SAN pda NN TA Tn UN 

    

BN AAA ni Da, Ny AAN aa io NY 

  

HUN KE VII No. 184 
Pp 

HARGA LENGGANAN: 
DLM. KOTA: ,Suara Merdeka” (dengan materai) 
Suara Merdeka”/,,/Minggu Ini” Rp. 13,— 

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

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

ETJERAN: ,,Suara Merdeka” Rp. 0,75. 

2 Rp. 13,— 
4 Rp. 3:— 5 Rp. 16,— 

— Rp. 14,— 
4 Rp: 3— & Rp. 17,— 

Minggu Ini” Rp. 1,— 

  

Lie Hok Thay & De Ouelju Ga- 
sak Tiga Djuta Rupiah 
— Perkaranja IA «bea Dan ya Di 

. Serahkaa Ke Kedjaksaan 
WARTAWAN »ANTARA” mendapat kabar, bahwa perbuatan korupsi jang menurut 

tuduhan dilakukan atau menjangkut diri Lie Hok Thay dan Piet De Ouelju — keduanja dari 
pimpinan Pertjetakan Negara — dan jg. akan @'perkarakan dimuka pengadilan, seluruhnja 
meliputi djumlah uang Ik. Rp. 3.000,000,—, antara lain sekitar pekerdjaan tjetak-mentje- 
tak kartu2 untuk pemilihan2 umum DPR dan Konstituante dsb. -nja. 
luan mengenai tuduhan tersebut terhadap diri kedua orang itu jang dilakukan polisi Dia- 

Pemeriksaan pendahu 

ustus jang lalu, menurut keterangan2 selandjutnja, dewasa ini 
: “praktis boleh dikatakan telah selesai dilakukan, ketjuali tinggal lagi merampungkan bundel 

Diperoleh keterangan, bahwaj” 
perkara kedu, orang itu, dalam 
minggu ini djuga direntjanakan 
akan diserahkan setjara resmi 
oleh pihak Kepolisian Djakarta 

| Raya kepada pihak  Kedjaksaan 
Pengadilan Negeri dikota Dja- 
karta guna dibawa kemuka persi 
dangan. 

Sedjalan dengan  penjerahan 
verkara dari kedua orang itu ke 
pada pihak Kedjaksaan, pihak 
polisi dikota Diakarta kabarnja 
akan mengeluarkan suatu ketera 
ngan (Gtatement) resmi mengenai 
egala sesuatu sekitar proses Lie 

Hok Thay dan De Ouelju, ser:a 
pemeriks aan2 pendahulua 
'ama ini dilakukan polisi 
dan diri kedua Or'no itu. 
Kedua orang itu sampai saat 

'ni diketahui masih berada da 

ig se 
terha 

lam tahanan sementara dan di 
..moatkan dirum:h  pendjara 
Tjipinang. 

Ir. Han Swie Tik sesu- 
dah pertengahan Okto- 
ber. 

Mengenai perkara Ir. Han 
Swie Tik kontra Kapten Dr. 
Harjono, dari pihak Kedjaksaan 
Djakarta “Antara” mendapat ka 
bar, bahwa pemeriksaan perkara 
tsb. dimuka pengadi lan, direntja 
nakan baru akan dilakukan set 
lah liwat pertengahan bulan Ok 
tober jg akan datang. 

Hal ini antara lain 4 
sebabkan karena masih ad: 
berapa perkara besar jg dihada 2 
sepala . Kedjaksaan Djakari: 
Djaksa Jusuf Suwondho. se 
perkara Sehmidt dan tr 
'g menurut rentjana, an 
selesai berupa didiatuhkannja ke 
ontusan Hakim 'kira2 pada per- 
abi bulan Oktober ak 

   

   

ix ekan 

Catang. 
. Sebagaim'na diketahu': delsm 
emer'ksaan perkara Ir. Han 

Sw'e Tik kontra Kapten Dr. Har 
"Ono. itu, Djaksa Jusuf Suwon 
“ho sendiri ig akan bertindak se 
yagai penuntu -umum. Hakim i 
ikan mengadili perkara ini ja. 

(Antara 

    

Pengaruh Ke- 
madjuan Atom | : 
Mungkin Bisa Tjegab 

   

Awas Uang 
Palsu Rp100 
Seorang Tan Ke- 
dapatan Menjimpan 
Seharga Rp. 80.000 
KEPADA polisi Padang telah 

disampaikan tiga lembar uang 
kertas Rp. 100.— palsu jang me- 
purut keterangan, oleh djuru | « 
uang pada perusahaan Oto N.V. 
Tampubolon diterimanja dari se 
orang Tionghoa dari Sidempuan 
jang telah melakukan djual-beli 
barang alat mobil dengan peru- 
sahaan tersebut. 

Menurut djuru uang tsb., ke- 
tiga lembar uang kertas palsu 
itu terdapat dari pembajaran ig 
diterimanja dari orang Tionghoa 
tsb. sedjumlah Rp. 80. 000.— 

Kini sedang dilakukan pengu- 
sutan lebih landjut dari mana 
sumber uang kertas palsu itu 

Duika sedang disebelah kanan   Perang—K ata Toynbee 
AMLI sedjarah Inggris, Ar: 

nsid Toynbee, malam Selas 
mengatakan bahwa  kemadjuan 
dari sendjata atom mungkin akar 
merupakan fjiri bagi ,,babak jg 
bebas dari peperangan” didalan 
sedjarah dunia, karena peran 
akan memusnakan segala-galan? 
jang ingin dipertahankan ole! 
ummat manusia. 

Berbitjara pada ,,Philippinc 
Columbian Association“ di Me 
nila 'Isynbee mendasarkan per 

dapatnja itu pada hilangnja du: 
buah pandangan. 

Pertama: Setiap orang bersedi: 

untuk mengorbnkan  diiwanj: 

guna melindungi keluarganja. 
Kedua: Setiap negeri jang ber 

s2rang pertjaja, bahwa merek: 
akan menang. 

Kedua pandangan tsb., demi: 

kian kata Toynbee, sudah djela 
lenjap karena adanja sendjata2 
atom jang mungkin menghindar 

kan dunia ini dari ketakutan 
akan konflik bersendjata. 

Achirnja Toynbee katakin: 

.Djika kita dapat keluar dari 
risis terusan Suez tanpa perang, 

kita dapat berharap, bahwa 

orang kini telah menginsjafi ke 
untungan dari perdamaian”. 
(Antara-AFP). 

  

PERHIMPUNAN INDONESIA— 
AMERIKA MEMULAI KE- 

GIATAN2NJA. 

Indonesia—Amerika 
Serikat di Djakarta pada hari 
Selasa telah mengadakan rapat- 
nja jang ke-2 dan telah berhasil 

membentuk sebuah Panitia Atja 

ra jang terdiri dari H. Parker, 
H. Bradley, J. Branden, Sulae- 
man Kartasumitra dan nona Sa 
miati Alisjahbana. 

Panitia ini kini a.l. 

Himpunan 

sedang me   ra, bisa dilakukan tanpa me- 
nunggu hasil2 pekerdjaan PBB.' 
karen, adanja  keredsa,, ketega 
ngan internasional serta adanja 
hubungan2 persahabatan antara negara berdasarkan prinsip2 
koeksitensi setjara -damsi. 

KANTOR “berita Mesir Middle! 
Bast News Agency mewartakan 
pada hari Selasa dari Kairo bhw 
pemerintah Libanon kini melun- 
tjurkan “usaha mengkoordinir po 
litik minjak negara2 Arab untuk 
menggagalkan komplotan kongsi2 
minjak .asing jang menjebar be- 
nih perselisihan dikalangan ne- 
gara2 Arab penghasil minjak atau 
benalu Arab jang wilajah2nja 
dilalui oleh pipa2 minjak kongsi2 
tsb. dengan maksud mengadakan   : #ahayi 1 hari Minggu jang lalu. 

  KAS ap 

pengawasan atas sumber2 minjak 
didunia Arab. 

  

House di London pada tgi 

Jang 

Zurich. 

Pineau Serang 
Amerika 

Dianggap Politiknja 
Terhadap Suez Terlalu 

Lemah 
MENTERI luar negeri Peran 

tjis Christian Pineau dim ming: 
gu depan akan pergi ke New 
York untuk memimpin delcgas 
Perantjis dalam  pemb'tjaraa: 
masalah Terusan Suez oleh De 
wan Keamanan PBB. UP seian 
djutnja mewartakan bahwa dix 
sidang seksi luar negeri madjeli: 
rendah Perantiis pada hari Se- 
jasa di Paris Pineau telah meni: 
takan bahwa nsgara2 jang dalar 
krisis Terusan Suez  mengamk 
sikap jang Imah akan memiku' 
tanggune d'iawab djika keadaa 
mend'adi lebih dielek. 5 
Menurut Pineau negara2 itu 

al. ialah A.S. dan Italia. Ia me 
nerangkan bahwa keadaan - pa 

(Antara) | 

  

  

1 Th D.K.A. 
Rugi Rp 23 

Djuta 
Disebabkan Sabo- 
tase K.A. Di Atjeh 

Ir. MOH. EFFENDI Saleh 
Direktur Djenderal DKA jg kini 
menghadliri konperensi perhubu 
ngan di Bukittinggi, menerang- 
kan pada ,,Antara”, bila perdja- 
lanan2 kerSta-api tidak. menga- 
lami sabotase, seperti di Atjeh, 
maka pendapatan dan pengeluas 
ran DKA tiap tahunnja akan se- 
imbang. Dalam waktu sekarang 
ini sangat dibutuhkan adanja 
pengangkutan  kereta-api, baik 
untuk keperluan 
maupun untuk pengangkutan ba- 
rang seperti batu bara dan lain2, 

Achirnja mengenai kerugian ig 
dialami DKA tiap tahun dikata 
kan. bahwa tahun 1956 ini, 
DKA mengalami kerugian Rp. 
23 djuta. Kerugian tsb. “disebab 
kan sabotase di Atieh. Pemasu 
kan uang ditahun ini diharapkan 
Rp. 850 djuta sedang pengelua- 
ran Rp. 873 djuta. Demikian Ir. 

Effendj Saleh. (Antara). 

LIBYA AKAN MENGADUKAN 
KEPADA PBB DAN LIGA 

ARAB. 
Harian "Sandi Gibli” mewarta 

kan di Tripoli pada hari Selasa 
bahwa duta besar” Libya Mesir 
Sadik 'Muntasser baru2 “ini me- 
ngatakan djika Perantjis tidak 
menarik mundur pasukan2nja da 
ri Fazzan pada bulan November 
jad. seperti ditentukan dalam per 
setudjuan jang telah tertjapai an 
tara Libya dan Perantjis, maka 
Libya akan terpaksa mengadju- 
kan hal itu kepada PBB dan Liga 
Arab. 

  
Ka 

"API KONPERENSI LONDON KEDUA — i 
Pemandangan dari medja Konperensi London ke-lI jang diadakan 
baru2 ini atas inisiatip Inggris dan dihadliri oleh 18 negara guna 
menfjar: penjelesaian Suez menurut konsep Barat. Tampak ditengah 
tengah meniw Inggris Selwyn Lloyd selaku ketua delegasi Inggris, 
'sebelah kiri adalah delgasi Amrika jang diketuai oleh menlu 

adalah delegasi Australia jang di 
ketuai oleh Sir Percy Spender serta delegasi Denmark jang dike- 
tuai oleh PM Hans Christian Hansen (paling kanan). Gambar ini 
dibuat pada saat pembukaan konpcrensi tersebut di Lancaster 

19 September jang baru lalu. 

Perlu Adanja Berita: 
Objektip 

Guna Sai Hubungan Pers Antara 
Indonesia-Belanda 

PERTEMUAN PERTAMA antara redaktur2 Indonesia 
dan Belanda jang beriangsung di Zurich pada hari Selasa 
telah berachir dan kedua belah pihak telah bersepakat, bahwa 
djalan jang terbaik uniuk memperbaiki hubungan pers antara 
kedua negeri tersebut adalah ,,objektivitet”, moderasi dan sa- 
I»g membantu, demikian dikabarkan oleh United Press dari 

Seperti diketahui, pertemuan 
ig diselenggarakan oleh Lemba 
ga Pers Internasional ini dihadiri 
oleh 9 orang redaktur Belanda 
dan 10 orang redaktur Indonesia 
dan mempersoalkan bagaimana 
tjara memperbaiki pers antara ke 
dua negeri isb. 
Dalam suatu kominike  bersa 

ma, para redaktur, itu berseru 
kepada semua bagian dari pers 
Indonesia. dan Belanda supaja 
memegang  objektivitet dalam 
mengolah berita2 dan supaja me 
ngendalikan diri se:jara bidjaksa 
na dalam mengumumkan komen 
tar2 jg mungkin menimbulkan 
akibat2 ig merugikan bagi hubu 
nga, baik. 
Selandjutnja kominike itu min 

ta kepada kantor2 berit, supaja 
Tiangan melalaikan ' suara? mo- 
derat dalam menjiarkan komen- 
tar2 pers mengenai masalah2 jg 
mengandung ertentangan, dan 
meniesalkan keniataan, bahwa 
hubungan informasi antara ke 
dua negeri tsb. telah mendiadi 
berkurang sekali dalam bebera 
va tahun jg terachir ini. dan 
bahwa koresponden tetap jig be 
kerdja dengan  sepenuhnja (full 

rentjanakan ' penjelenggaraan : 1: ing kritik dalam perkembangan time correspondent) praktis te 
suatu malam tjeramah tentang) “S Terusan Siez ialah” ke Tah tidak “ada lagi. Untuk menga "Tatapradja Indonesia” bagif masaan lerusan SUeA Ia 'asi kekurangan ini, demikian orang2 Amerika jang baru datang (tika wakil Italia dalam  konpe- kominike itu mak dak 
d bagi para peminat lainnja, 2. ia at BN itu. maka para reda an esensi di London pada tanggal 2 kur telah b akat suatu malam musik Amerika ig 3 8 ersepaka mengenai 
disertai dengan pendjelasan2: 3. September il. mengatakan bahwz:: Tn ig berikut: 
penjediaan keterangan2 tentang p-oorinia akan membaiar “ be: . redaktur? Indonesia dan Be peristiwa ena tara 1 pelajaran melalui Terusan Suez naa akan dengan setiara ter- ang sedang £ 2 3 
Dee di Indonesia. Untuk (kepada pemerintah Mesir. Pr Na an dn Peka la- 
achir bulan Oktober j.a.d. himpu| heau djuga mengatakan tak san: ang epada surat2 ka 
nan tersebut merentjanakan  pe- 

njelenggaraan suatu malam Hal- si bahwa pemilihan presiden ' di   ween, jaitu suatu pesta kanak2 
jang chusus terdapat di Ta 
dan yang belum dikenal di Indo- 

Libangn Mebajaha Persatukan 
Politik Minjak Negara” 

A.S. dalam perundingan di Lor 
don berpengaruh besar. (Antara 
Renter). 

bar dinegeri jg lain: 
2. harus diadakan pertukaran 

wartawan2 untuk keperluan trsi- 
ning d2. informasi: 

3x redaktur? akan memberikan 
bantuan pfofess'onal kepada se- 
mua Wartawan ig datane berkun 
diuna dsri necerj ig lain 
masing2 un'uk mendiamin visa 
menoshubungi vemerinfah mereka 

  
4 b masins2 un'uk mendiamin pisa 
ra atau fasiliset2. Iain atas  desar 

timbal-balik: 
Menurut berita dari Beirut Li-| Libanon sendiri tidak menghz 3. para redaktur tsb. akan men 

banon telah mengambil putusan silkan minjak, tetapi kongsi Ar(« Ha bent ap dari  organisasi2 
2 1 4 TCres " £ a menjelenggarakan suatu konpe- bian) Am(erican) (Oil) (Co(m-| mer emone! Idenin cineceri Ine rensi negara2 Arab untuk Ka pany) dan kongsi Irag Petroleure| desak kevada pe Sneak Prapat 

Tenan Dera Data Ot an Company mempunjai pipa2 mi-| ka svais menuruaken tarif ka ega It en 1 4 , BE 4 7 1 okarane i skali Pa aa Nur vebpi aa ia njak jang melalui wilajah Liba- the ig sekareng f'ngei sekalt itu. i ara F $ L j | Aan enak arah: Sajan : 2 at sda hamihon dan jang terkenal sebagai Ta menehemkat menyalirnia njak, Sayid Sallam, pada hari i Ha : herita? an'ar. Indonesia don Ne 
Selasa telah mengadakan kontak | Trans Arabian Pipeline.  Liba-| dertang. 
dengan pembesar2 Syria tentang|ton kini djuga — masih terlibatl ' Mereka nchipnia minta pita 
penjelenggaraan — konperensi mi-|dalam pertikaian dengan kongsihkenada Tembasa Pers Internasio 
njak negara2 Arab, dan untuk |Irag Petroleum Company menge Tahi Nela mempbeladiari pers 

C memberikan keterangan tentang (nai tjukai minjak kongsi tsb. jang Tega anda Ha dalam waktu 4 sa 3 komplotan2 dan sekongkolan2 jg mengalir melalui wilajah Liba- kah Ketat pa tis An tahui. apa 
dilakukan di Libanon oleh konglnon. Demikian kantor berita IV elp: : AA aa PET g baikan dalam hubung Si-kongsi minjak asing. sir tsb, Aan HP Tununaan eni (Antara-UP), 

  

sat, (Antara). 

penumpang, 

   

    

   

    



    

   

  

   

  

   

   

    

   

   

  

   
    
   

    

   
   

    
      

    
      

     

   

  
  

Hanja Terima | aa 
a Rp 1 Milj ard PERTANDINGAN BASKETBALL 

. 
DI SEMARANG. 

Dalina Rangku Nan La Ma en na 
“ Dari Mahasiswa?2 Jg Dikirim Kes rang An in den unaineak 

Pp Pas basketball antara regu wanita da 

: h r D D ri Taiwan Seintak melawan regu luar Negeri Akan Uiambilkan Dari Daerah? Gabungan Djawa Tengah jang 
MENURUT MENTERI PPK Sarino, anggaran belan berachir dengan angka | apa pa 

uni 
da saat pertandingan dimulai Ibu 

dja uk kementeriannja dalam hubungan rentjana 5 tahun Ta Mma Ge Sosrowerdojo telah 
pemerintah, jang baru selesai dibitjarakan oleh kabinet dan melemparkan hola, ja, Megi 

tu pertandingan dimulai, ternjata .akan dimadjukan ke Parlemen hanja Rp. 1 miljard. Ini ber regu Taiwan tadi kelihatan “dapat 
arti bahwa Rp. 200 djuta setahunnja. Dengan anggaran be bergerak tjepat, hingga Jawannja 

a itu sudah tentu m tidak berdaja, sedangkan tehnik N ndja itu sudah ustahil dapat dilaksanakan tjita2 ting mereka ada lebih tingsi, Sebelum 
gi dari Kementerian PPK karena dibandingkan sadja dengan pertandingan tersebut dimulai ter 
biaja untuk S. R. tahun 1956 meliputi Rp. 1,6 miljard walau febih dahulu diadakan pertandi- 

gan pendahuluan antara “regu 
pun djumlah ini dibebankan kepada Kementerian Dalam Ne Pr NN 

    

  

      

  

ea “geri. regu Pai Hwa Melon sari jang 

kan 
'achir — tu emenang 

dakan erhubun Aattuy rentjana tsb... | f berachir 39-12 un 
nana Werhupng 3 trip-timbal-balik kesenian antar- dn tuan rumah. Pertandingan pa 
di Mel- | Kementerian P.P.K. berniat kalau 5 Tk da sore ini jang “direntjanakan 

nggi (bisa mengemukakan facts sampai Indonesia. Ini dimaksudkan “un- dibatalkan, karena regu  Seintak 
1 berapa djauh usaha jang dapat di tuk meng-stimuleer kebudajaan2 tadi bertolak ke Bandung untuk 
Saa dalan 5 tahun nanti, Untuk | didaerah2, Pre beberapa  pertanding- f 

u dalam waktu singkat ini akan Djika trip-timbal-balik — antar- Ps DJUAKA TJATUR | 

'dikirim ke daerah2 pegawai2-nja (kebudajaan-Indonesia ini — telah WANITA SEDUNIA TH. 1956. 
5 1 selesai aka rentianani 2 Tentang tournament . tjatur an Tuntuk men ngadakan opname ten. Iselesai, maka rentjananja akan tar 3 diago tjatur wanita terbaik 

    

  

  

   

   

  

     

   
    

   

      

K 

: X 5 5 s 3 » £ 

kabar stam 5 “Itang apa jang kira-kira hidup|direruskan mendjadi  triptimbal- untuk memperebutkan  kedjuara- $ 
Te A 4 Pusat 3 pendidik j 5 : Pe “Ydalam masjarakat dalam - hubu- (balik-antar-Asia. an tjatur wanita sedunia tahun h 

5 Soha arang ifu mendapat ton: | TN TP ngan dengan pendidikan, penga- 1956, jang berlangsung di Mos- 5 
: €DL selama Asrama ma- Ns 9 : 3 “tai Ana eka ! Si 9 h ... Kow, lebih djauh Tass mengabar e 

F $ “perumahan sendiri dan 1 Ke RAAN, KEDU ajaan jang bisa jarat" guru besar asing kan, bahwa Rubtsova telah berha 
F sebe Rp. 260. I—— — 5 dimasukkan dalam rangka rentja sangat berat. sil merebut kedjuaraan dunia itu, 

| 1 g sar Rp. 260,— oleh pe antak" 3 - Sa C “Ina 5 tahun. Kemudian Menteri. mengurai: Petaan Nana Lan $ : nee " 1 ar F 5 Pa Or 1 Se : E ' 
dinas selama 5 tahun serelam 1 |jang telah lama ditjita tak : i udiud. 2 si 4 Pertama2 dimulai dengan unit| kan ' perkembangan: Perguruan Ma bada sel” Kege 

     
        

  

keamanan, 1925 No. 210 jo Bijblad Tn | kabupaten jaitu apakah jang bisal Tinggi. Dikemukakannja bahwa ' pari 16 pertandingan jang ia 
dibangun dalam kabupaten2, ke-|5 universitas bagi pemerintah su- lakukan, Rubtsoya — berhasil me- 

$ | LN Ra ra : : Ui Da : g Ka & 10 .bidji VW 
njataka semena ta “(Imudian dalam tingkat  propinsi| dah tjukup berat, sehingga dira- Ngumpulkan “0 Nemporoteh  kome- &, 

E 

      

   
dewata "A3 Mg 

      

    

  

   
      
      
    

       

           

| engingat p: 
angkat, oppa Pe- memberikan dj 5 1 n se jutnj i $ sa ka le erat lagi Mn 5 jamina: Na ri : ja selandjutnja ketingkat pusat.|sakan terlalu berat lagi untuk angan dengan score bk — 24 

. : “1 - keamanan dalam neg Sewaktu Menlu Can a da Berkundjung 'Facts 'ini menurut Menteri perlul membuka universitas jang ke-VI. dari “Rudenko dan dengan score 
sa E2/! La nd. gelagatnja usaha konsen Beng a sekali, mengingat bahwa dengan| Hampir seluruh kesulitan tertum 44 — 34 dari Bykova, djuara 

s — #harapkan usaha tsb. didjalankan Ke: Moskow " » |demikian. kita betul2 dapat be-|buk pada soal guru? besar. Pada ke e da ketiga peser 
PP es An aa : jang bisa memberikan “Ikerdja dengan planning tertentu.| waktu ini diantara 25Y5 dari 600 ta Es ebrak setelah tournament 

 B dan pada daun bike 4 1 3 : "DALAM HUBUNGAN dengan reaksi2 terhadap Per IMisalnja bagi daerah perikanan|orang guru besar adalah guru tjatur itu berachir adalah seha- 
.sedikit-dikitnja 7 dengan |— — — Kita harus me 1gerti: r : ajataan Bersama Moskow antara Menteri2 Luar. Negeri Re Itidak perlu dibuka SMA tetapi| besar bangsa asing. gai berikut : 5 - : : 3 5 1 Pa BA Ta ac j : : : S5 1, Rubtsova dengan djumlah 10 : ctentuan, mata-peladjaran exacta se golakan jang Ag Ir mengenai terus 1em” “Ioublik Indonesia dan Uni Sovjet itu, didapat keterangan bah Isebaiknja Sekolah Landjutan Per-| Sjarat2 jang diminta mereka pidji kemenangan Kena Ta pertan 

: kurang-kurangnja 7. : berikan beban berat uar Tik begit la b atu| bukan sadja i akomoda- di Tt d aj : $ Ja wakt t N eri. nada Pearson . (kanan, egitu pula agi Suatul bukan sadja mengenai akomoda- dingan: 2. Bykova engan djum 

Umur setin wa. ad, u Menteri LL: legeri.. Cai 'daerah pertanian sangat efficient|si, melainkan djuga 'soal keten- lah 914 bidji kemenangan dari 16 

     

satu toktg. : 

   
      

  

  

    

            

    

        

  

      
       

    
        
    
   
    
       

          

      
      
    

       

       
“5 Belum kawin Imengundjungi Uni Sovjet dalam bulan :Oktober 1955 telah AIE2 Obika Sekolah Landju na 5 ten erangan Oh pudekko" aa 

4 Ka 5 jika" uka Sekola andjutan| teramannja di Indonesia. - Djuga £$ Na ornamen 3 

Oi MAAN bersama menggali Nm d.buat djuga sebuah Joint Statement jang memuat ,,mafters Pertanian. Dan ini semua didja-| dalam soal gadji setelah dikalku- Sa Aa an SN NT 3 
'hadapi pergolakan dunia a nu “dd ' - 2 of major international significance al: Tg 1 $ lankan setjara integral. lasi, ternjata guru. besar asing 6 : : 2 Es 

| Iperdamaian serta keamanan dalam r agai bekal menudju | 1) -penjelesaian masalah2 de s. G HE Tn Penempatan atase2 kebulakan mendapatkan gadji sampai! DUNIA OLAHRAGA SINGKAT, 

  

pembangunan dan kedia 
SEPAKBOLA. Dalam. pertandi- 5 

segala kesulitan dala 
3 dajaan. lebih kurang Rp, 10:000.—, Se- ngan internasional di Moskow ha . ngan tjara2 damai. : 

. Pn DEIU Dalam. menguraikan masalah|dangkan guru besar bangsa kita ri Minggu jhl. Hongaria berha- 
K ebukaran Hebas sebudajaan jang djuga termasuk Hal hanja meliputi ' djumlah Sil | mengalahkan kes. nasional 

f 2) memudahkan penjelesai an 
“ Idisarmament selekas mungki 

      

     

    

    

  

  

  

  

      

  

    

(dengan .tangan sendiri dan di- Pn ag Ten lai sh Tee tindakan? | Ta 1 ni 'alam lingkungan  kementerian-| Rp. 3.000.— Mengenai kesulitan2 Ta Papan AL aa, 
tai. Ni ata - : an 2 9 Mou NA Di 5 D: akarta aja, Menteri menerangkan, bah-| guru besar, Menteri menerangkan, oleh ' kiri luar Zeibor sewaktu 

na, turunan diklat daftar angka udjian-penghabisan. . La par ota! FA 5 ai Bea kemungkinan 2 & T 8 ya kini kementeriannja sedang|bahwa sampai sekarang ada - di pertandingan tadi baru berlang- 
2 b. turunan rapor. bai II S.MLA. jang disjahkan oleh ama 3 |tuk mengadakan perdjandiian. perfa Seorangg ewas — 15 menjiapkan 9 orang atase kebulantara mereka jang memegang £ Tang en on aga Gisaksikan 

Direktur. S.M.A: $ 'ATIARA PERTUNDJUKAN dagangan. Ban nan Musnah ! sam |iajaan jaitu 3 orang utk daerahjatau lebih mata peladjaran, se-| ArLegrIk. Ha. Visser, djago 
surat keterangan dokter AKROBATIK RRT. “Sy menghapuskan hal2 jang me 2 Ambil Solombo, 4 orang didaerah Erol hingga tjara memberi kuliah ataullontjat djauh Belanda dalam ba 
surat keterai polisi/pamong-pradja. 5 rintangi perdagangan internasio- Rp. 1 juta MDA 1) Timur dan Barat dan 2 orane| mengupas suatu ilmu pengetahuan Hai AAN pe bag 
akte atau sw Ginga kelahiran atau asal usul. Menjambung berita tentang ke inal pada umumnja, : 'ainnja dikirim kedaerah? Asia. |tidak mendalam lagi. Guna me-fnia jang dilangsungkan di Buka 
surat .riwajat hidup. datangannja missi Akrobatik. Peti 6) kerdja-sama dilapangan il- |. UNTUK kedua kalinja dalam | ANA Tea “sngurangi kesulitan2 guru besarlres ps Senin il F berhasil me 

         

    

         

    
   
    

   

    

    

   

  

   

     
   

   
    

     

      
    

   
   

   

    

   

   
       

    

  

   

  

    
    
   
   

      

    

  

   
        

   
   
     

   
   

   
    

     
   
   

    
   
   

      

   
    

    
    
   
   
   

     

  

   

   
    

    
     

  

   

  

   
     
   

    
   

     

  

   

    
   

  

    

       
   
   
   

  

   

      

   

  

   
   

      

    
    

  

    
      
   

  

    

      

  

   
   

  

   

    

    
    

    

    

  

    
   

    

      

    
    
    
    
   
   

   

          
   
    

        
          

   

Ta, ah Hata 
pala ndidik: king (RRT) jang sudah mengun, Ba beberapa hari jl. . mu dan tehnik antara Uni Sov-|2 hari berturut2 ini, dikota Dja-|, Penempatan atase2 ini sesuai pihak Kementerian PPK ber-Inumbangkan rekor lontjat aja- Miiarimkag Sean In la Pe an P.T.T, di Bandung, djungi 17 Negara di Eropa dan muat gambar scooter jang diper |jer dan Canada. Selasa 3 dengan program kabinet, jakni |" Piha ementerian Pan Panah Pm an an 

Dil. Ambon Na, 1s. 1 edang mengadakan tournee m “dengan peti serta ie Ikarta pada hari siang kem usaha mendidik kader dosen. 
k k bah T endanan Ea empertun- ngkayi, Geng: leh djawatan pos 7) memberikan kesempatan Un Itati terbit kebakaran besar, kal Oenggerakkan hubungan kebuda uh 7,98m, Rekor lama atas nama 

Pegawar negeri harus 2 lampir an surat-keterangan, bah- (di Indonesia untuk memps £ dipesan o tuk kundiungan2 resmi maupun |- , M.' Long. (Djerman) jang  ditja- 

  

   
    

             

     

      

  

   
   

  a2 aerah tsb. Mah ig keluar n ang 2 - jajukkan seni akrobat jang berni gi Amerika Serikat untuk keper ini menimpa daerah Kampung jaan dgn negara2 didaerah ahasiswa ig elbai dlm. th. 1987 tertjatat 7,90- 

aa an seken okwgakkngnn Sak an Tk Aefobatik juan Benaana an ma Aa ee Na Sawah Lana Kebon Saiur, Ang-| Tentsng kesenian Misentjana ikan geri 4075 akan diambil sa Gravoski, atlit Polandia alm. 
Kue s5 «N kabark: bahwa missi A' y. im) ix i , : Ta PS 3 s7 i 
3. Surat permintaan jang tidak "memenuhi sjarat2 tersebut KRT akan tiba di Semarang dar eneg AA waktu jang singkat | ga jang baik atas dasar perdamaj |ken, Djakarta Kota. Sebagaimana sada tahun 1957 akan diadaka dari daerah. Hajauh £, Naa aa Men an 

idak diperhatikan. Surabaja pada tgl. 28 eptember djuga akan mengimport Vespa an. diketahui, sebelum itu, jakni pada Dalam membitjarakan masa Perbaiki rekor nasional Polandi 
iadakan surat-menjurat. | Had. di Setanaya “alonpai “g Aa |Roda Tiga. Kendar Pen naa | Dengan demikian ternjata, bah |hari Senin, terbit kebakaran besar kh Undang? Perguruan Tinggi, “ dan djago  Sovjet Feedosiev 

5 “ 1 Anak Ata 2 ar IL Gu Dgaga tag kia Mag 'inel. NN (chassis | Wa pernjataan bersama Ruslan dikampung Menteng Sukabumi. 23 Di t Ki Menteri selandjutnia menjatakan png bee Tantang Mena 5 Sa 
Waktu pendaftaran ditutup enda tgl. 31 Oktober. 1956. “dll. instansi San da Jen -voorruit). Chasis untuk Vespa | Ablulgani-Gromvko itu sekali-se |: Api jang mengamuk pada hari uta 1— bahwa kini ia sudah siap dgn. perlombaan lari 200m. puteri di | 

sore Harinja mengadakan kundju fberoda tiga ini di Indonesia da kaji tidak berarti telah mening- |Selasa siang ditengah2 udara se- Undang2 Perguruan Tinggi jang menangkan oleh djago lari Po- 
ngan perkenalan ana Gubernur an mendjadi all. auto- id teriknja serta diwaktu keras b I dil akan diadjukan “ke landia | Lerczak dengan tjatatan P3 

1 Djawa Tengah mpat kediam |jette untuk penumpang, pickup 4 'kan politik bebas kita, apala|dang E - ini Nara.ka ta n 2 aa . Pa ata Iwaktu 28,8 dt. (Rekor dunia ter ki 
' an di djl. Sultan Agung (Watu- 'delivery-van — untuk “angkut |gi dikataksn Indonesia telah manja angin bertiup. jakni kira-kira tjatat 23,9 at). : : 

i kerna Bodo). Tai, 20 ea ena aa barang2 UI dan djuga bisa di vuk perangkap Uni Sovjet, se-fpada djam 14.30, menurut kete-| Tersebar Diseluruh” PPK waktu ini ' Kementerian vo1ieybali. Hari Minggu 
dipersembahkan kepa n jadikan stationwagen untuk ke- Naaah an Canada jang dianggap jangan sementara jang diperoleh : merentjanakan akan mengi (jp1. dilapangan SGA Kanisius Se- 

san H Oo F E Djawa Tengah pertundju jperluan keluarga dll. T b Eat 5. blok dari pihak polisi, telah menjebab-| Dunia Dim Tahun |rim 120 orang mahasiswa guna |imarang dilangsungkan  pertandi- 2 
Aga AN "Ssi Akrobatik t di gedung | Menurut sdr. Kho Siong Hoey se agai salah satu negara h ng RETAK bapak beladjar diluar negeri atas tawa'ngan volley antara murid SMP1 | 
'1/305 Semarang Sekolah Pelajaran Semg. Tel. 30 pemimpin N.V. "Suraco” jg Men Parat tidak segan? utk 4 kan hangusnja: Lk. Pas 1955 Jl. ran2 bantuan dari luar negeri. — SMP Deminicio Savio jg hasil2 La 3 1 OKTOBER. dibuka Sept. mengadakan tundjukan Jajadi agen dari Vespa Roda Ti. an | Taint State -Ipenduduk didua kampung, jakni : YAA F3 Dikatakan. bahwa 4099 daripa. Wa bag. A 2—1 utk SMP-I dan 

p'oeg. buk: di gedung Kesenian di Bodjong | untuk Djawa Tengah, sebuah . di kampung2 Sawah Lio dan! DENGAN dihadliri oleh Men danja akan diambil dari maha, Pes: B 2—0 utk. SMP-I. Pertan- 

    

      

    

        

   

   

  

6 dj. 17.00. Hari beladjar SE- yada waktu pagi djam 18,30 dan |hengkel carroserie di Semarang .,,matters of major 3 ional | teri Muda Perekonomian Umbas, |“ $ : 2 ANA- dingan tsb. diselenggarakan oleh 
Ta tsb. Pangkal Rp. 15— i dj. 19,30 untuk para (telah menjanggupkan untuk mem significance” dengan 1 Ana Kebon Sajur, serta mengakibatkan NNnau Cugirn “beberapa atu. siswa?2 didaerah2, 4076 Tainnia 

bl. Diktat gratis. Hanja tersedia 2 IKUt jbuat chassis tersebut. menurut 'c nikian keteran itu beberapa ribu djiwa. kehilangan| United Bible Societies dari Sa" Perguruan? Tinggi dipusat tuk menentukan djuara kota. Se- 2 J L asional R. |kehendak sipemilik dengan model | gan itu. tempat tinggal. san dan 2070 sisania dari kemen'eri marang. 
Saga : 

SEPTEMBER semua penuh dim. RT, rombongan missi tersebut model jang terbaru. Kendaraan | Mengenai soal .njanjian bersa Lg beberapa negara dan para unda- | sn-kementerian. Ini Adalah aa erus kibat kebak be- adjaran sangat terdjamin, sb... jang terdiri dari AT Se dianta ftadi memiliki motor dari 150 ce, ma”, keterangan itu memperin, Bea bendalap Lk. ngan Senin malam di-aula Seko- Ihs jans pertama dan untuk per 

g. selalu gemilang. Utk. esis ON d: jang dan - kekuatan-kuda” serta kon- sai Diakarta '. : 
Ta Yan dan. dikati pula Istruksi rangkanja berbeda de- kan ,jdjangan dilupakan Pena Rp. 2.— djuta, sedang daerah jg Pn ep login, aa Peta, Galon. Wala mengimbangi ' Soumokil 

Inspeksi Pendidikan Djasmani un     

  

  

lisan. Kursus tertulis masih oleh -seoran: Konsul RRT (ngan ter” biasa dari 150 ce. |eitik Indonesia yang bebas dan 5 

PN se ea bole Ma mar Detak ot ad beri ora "ag bar matt un Le 8 Kou keetea Anetatura San | MEN menahan bah papa ri: abatan In- Ikan, kokoh dan stabil, serta mem g ittee i praktis In onesia kebandji , 
methode is. tie pa RE dan Pp taktis. s Djakarta |punjai 5 versnelling termasuk 1 supaja djiwa Bandung jang telah Pada peristiwa kebakaran be- |Bible Societies. waran2 ban'uas ' dari ndjiran 4 £ ea 

   

      

    

   

“Uang kursus untuk KILAT : 
Aa Dj 

Rp. 15,— p. bl. Hanja tinggal | 'ungangan. Iomah jebusas injak. Tanndur. dipelens |diseban Oki rakjat kita seda: sar didaerah Angkee Duri itu, me) Berturut2 mengadakan sam-|ri. seperti tawsran beasiswa dan Ir. MANUSAMA, salah se- sikidan Sems. ae Ikapi dengan accu-starter dan Inat munckin disetudjui pula oleh (nurut keterangan polisi. terdapat -butannja dalam resepsi ini, Prof. (lain? sebagaini lan ”R. 
1 r si ini, : ja. Kita harus was |orang pentolan M.S.” jg kini 5. dan Naa atau ”“pestetwa: | Selirutr dunia 13 seorang pemuda berumur . kira2ipr, T.S.G. Mulia, C. K. Jacob | pada terhadan tawaran? bantu (berada di Nederland membantah 

kn ate tsuni, Me/ Presiden United Bible Societies itu din h 9,30 'gen Vespa” itu dapat mengang| Xstersngan. tsb achirnja djuga 16 tahun. bernama M3 residen Unite £ an 'tu @3n harus perhatikan la |berita2 jang mengatakan bah ja ba Kut dengan “mudah barang? sebel moniatakan. bukan tidak mung | ninggal dunia akibat terbakar ser dan Dr. W.J. Platt ketua Badanjtar belakang dari tawarand dan pemimpin “RMS” Mr. Dr Tang. t dilapangan rat 300 Kg dan ajika didjadikan|,:, bahwa seladdittnja dikemu. |ta 3 Orang lainnia mendavat hvipekerdja dari United Bible So-|bantuan beasiswa tsb. ( Antara) Fmolil telah mati. Manusaw. 
-jaitu pada dj. autolette atau stationwagen dapat 'ka2, jang semuanja kemudian Or raieties. 3 Tae Be | Untuk pertun memuat & orang dewasa dibela- Sian hari ada maksud dari pihak | angkut kerumah sekit umum pu Prof Dr nerangkan, bahwa menurut kabar 

  

  

« Mulia sebagai tuan 

   
   

  uut kartjis dapat di kang atau 6 anak2 dan seorang (kit, untuk mengadakan “ suatu kabar ja diterim d : sat. : ae 5 | ig ania dari Seram, 
2x esai apa Pabean - yg Sena KL oo treoty of friendship dgn Washing| - Sebagian besar bangunan? jg pangan Mewah uga Ban TJIREBON Soumokil masih hidup. (Antara) 

- da pelbagai toko di Semarang, loco Djakarta, karena diimport ton atas dasar djiwa Bandung ter musnah dimakan api, terdiri da aa 2 IL Nae pa bi Ban anatag 
seperti TT ien, Bodjong, dalam bentuk "chassis maka ter- sebut (Antara). ti rumah2 pondokan jane terbi embangan #mbaga Alkita n- SANATORIUM SEDAWANGI DI 

Rek va You She Sa Nan masuk golongan TPI 5096. He antak kin dari brhan2 jang mudah di-|donesia, jang tadinja dipegang| Besar na Tea aa 
ung ua Tsung Hui, oko mendjamin servicenja, maka .on- 3 t i - g sek o 2 wangi Tjire- 

Djaya, Kranggan Timur, R. M. derdii2 lengkap djuga didatang- Bt aa Ep aa pai bangsa Pe an aa bon jang telah pernah diserang 
Mirasa, American Salon, THHK, kan, demikian a.l. keterangan 2 ““m angu sudah diserahkan kepada bangsa dan dibakar oleh gerombolan sam 
CES dll. tempat lagi. Pemungu- Kho Siong Hoey. Lebih landjut #5, Isenerti warung den sebagainia.' indonesia sendiri, jang kemudian pai dua kali, pada malam Djum- 
tan baja tadi hanja dititik berat pembatja  disilahkan .membatja ' Sebab2 kebakaran belum dike Eee mendiadi anggota Un ol jl. diserang lagi, tetapi ka- an Na A70 Ta Sal u 

tahui, tapi menurut keterangan? |," c edan PO rena tjepatnja alat2 Negara ber Kan untuk meringankan biaja jg iklannja jang dimuat: hari ini di 

   

  

    dikeluarkan Panitia 4- Rp. 200,000 lain bagian. j : f f selandjutnia. ani jang menerbit- “ed Bible Societies. : gerak, gerombolan menderita ba 
Saat" ita — pertundjukan di na SIARAN RADIO R. L. Itan bahaia kebakaran besar ii Mr. G.P. Khouw dari Lembaga eng Ian Sen Dan ane KEPALA F.B.I. A. DULLES 

ion dj. 00 untuk Tritun: : : : Zi Pe aa Ya i " AKS ini disinja Y $ J itung SEMARANG, 28 Sept. 1956: 'mula2 berassI dari rumah ians|Alkitab Indonesia jang  djuga lir mulai pk. 19.00 dan Kerana yA Dera 
gal. Tgl. 4 Okt. atjara fakultatief - KONPERENSI KESEIATAN, . Djam 06.25. Pp :Albar. 06.30 
dan tgl. 5 setelah berpamitan pa Inspektur Kesehatan Prop. Dja' 'Pengadjian. 06. Os Melati. 

|didiami oleh seorang bernama mendjadi anggota Panitia Penje- puran jang berlangsung kemudi Kepala Dinas Ra 
da Gubernur dan Wali Kota Se- wa Tengah Dr. Mangundiningrat' 97,10 'Rajuan Ping Astono. 07,30 | Harun: penielidikan masih terusj enggara konferensi ini da- an mulai pk. 20.00 sampai 

22.00 hasia Amerika Serikat (FBI), be 

  

  
  

: 2 : serta beberapa orang stafnja, marang mengadakan pertemuan menerangkan, bahwa tgl. 22 dan Gamelan Pancha Suara. 13,15 Nja dilakukan. ae 5 am pertjakapan dengan ,,Anta- Dena At Oeteon aa nan lasa siang djam 15,05 Natan Hn 
perpisahan dengan panitia” dan 23 Sept. jl. « di Tawangmangu, njian Tunggal. 13350. H, Nase|. Daersh jang mencalami -brha)..« menerangkan, bahwa kom Kerkonan dipihak alat2 Negara. dilapangan terhang Kemajoran de Lembaga Persahabatan Indonesia Solo, telah dilangsungkan konpe pa. 14,10 Gema Siang. 17,00 Genlia api itu. termasuk daerah ke- HN pat MemaA ngan menumpang pesawat terbang       
Tiongkok dan kemudian menudju rensi dinas antara Dokter2 Kare ding? Dol 5 ferensi ini akan diadakan di Ban suki ruangan2 ' Sanatorium dan « £ 

Koba Menaya wa ke Jogja. Se sidenan dan Dokter2 Kota dari “Pisno, IS Dar ina Men ng Pe tung dan akan dimulai petang bagi dea ai Mah ra Sa Na am aa (USAm,. Pn 
di Pa ge pe Hang ea Pa Aa an an 219, Ha ena Se al AT | "anti sampai tanggal. 2 Oktober, jang sempat dibawa lari ketika NAN PAN terbang tampak 
an pula di Sole dil. tempat lagi tt dari Mk ementasiak “Kesehatan 25 Naa Mon Sa 'Unicef Bambu Peserta2 konferensi ini melip Ka Pelan mutu “dari Kementerian Tya Nan 2 In enrA Mae an lan Gn 2 spa sei gelan. Mataram (anajutan). 2200| serwskilan2 geredja/badan2 Pa ga Tanba fa K3 1 aa seri. Kepada Antara A. Mononu 

can Kesehatan a ag. Ke Penutup. aa iki 5 2 5 Uu. tidak. bersedia mene EL baru akan meninggalkan Indone. sedjahteraan Ibu dan Anak, Ba SURAKARTA, 28 Sept. Kang Ui Brantas Fram- ”rbit A'kitab dari negara2 In an . Grang. Sementara itu apa maksud kegatanpdn Mela 

LA sia. Patut dikabarkan, bahwa mis gian-bagian ' Pemberantasan Pe-  Djam .06.15 Pe jian. 06.301 lia, Australia, Inggeris, USA, 'esok harinja kira2 24 km. dari Se 'KBI ke Indonesia sekarang ini. 

    

    

   

    

    

  

   

   

  

    
  

    

  

    

  

     
    
      

     
   

  

         

   
     

    
     
    

    

     

    

  

     
   
           

       

si Akrobatik itu “dimana-mana '3jakit Kusta, Penjakit Mata, Pc Lagu2 Minangkabau. 06.45 Suara Skotlandia, Birma, Djepang, Ko- Sawangi, jaitu di Bobos, telah: Pembesar asing itu datang bau. 5 p s, a 
2. Rp. 15— banana buka Teen aa Ben nata aa aa Maa 2 EA Orkes Ha- | -busia sa, Belanda, Hongkong - dan PA en Ra Panja un Nepanan dan Singapura, can 

karena pertundjukan2 jang disa- at basa al. 'Konperensi me ka Gembi Ke an 2s n “ Singapore pihak | alat2 Negara ' setempat. D 1 Pe aan nat ani 6 
djikan memang menarik. Ad hekank: bitarauanja — Inei Murat Warta Se ena DANA Dani untak Dantiran 5 : '»$ Tembak menembak di Bobos itu DN ai adalah adik dari John j 
meluk dari pada kuhdjanwan kaga Niat Kakan den berati. yee Waria. 4 bei Tana: aa (UNICEF), bila disahkar | ,. Mengenai penjebaran Alkitab hanja seperempat ..djam lamanja. Maan Tn 34 
tadi adalah untuk merealisir per | Pen sanalah ani menaaihah uda Varih DK Ta dita (0 oleh Dewan Eksekutif, akan me. diseluruh dunia, diterangkan oleh Belum diketahui berapa besar Ket Deng Men an kaan tek: 

Rp. 15,— sahabatan antara Indonesia dan Ma-usaha kesehatan didaerah2 dg nengan Gadon. Injediakan dana sebesar $ 739. 000 Mr. Khouw, bahwa dalam tahun aa See dang Uatuh akibat (ri Amerika Serikat. an : Ta (riara2 12 jang Pa 18,30 Klenengan | 2 - Ibagi : “pemberantasan  penjakit (1955 penjebaran Alkitab telah Pen Tn SN g 

: 5 Da si PKPN (Pusat Koo Ti Ha I Ag 5 TN ln ramai patek) di Indonesia. | mentjapai sampai 23. djuta buku 
29 SEPT. HARI P.T.T. | 2 rama Indonesia. 21,1 itu di HR, KN 3 

, perasi Pegawai Negeri) Djawa Bingkisan Malam. Pa Sandiwa. igunakan untuk (lebih. Dan angka ini lebih madju 

Bertepatan — dengan djatuhnja Tengah diterima berita, bahwa ra Radio. 23.00 Penutu | enno obat2 penicillin serta | dari pada tahun sebelumnja jang! # 2 $ 
Rp. 15,— Na, s 'belakangan ini beberapa anggau JOGJAKARTA, 28 Sept “1956: perlengkapan2 Jain untuk apa Hae : Pn : F5 

,Hari PTT” pada tgi. 27 Sept. ranja dan tjabang?nja telah me- at 06.10 Pembhtjaan A if hania mentiana — irc2 20 djutaf Wetaargkessaan ia EA 
2 depan di Semarang menurut ren- jam jaan Al »Suatu rentjana pem- 1 

: kab akan dibagi?kan Njatakan tidak suka menerima 06.35 Njanjian Omme serantasan teanabi buku. (Antara). 
Me ka ada tiana “ka Nana dat ba tu, beras dari luar negeri jalah dat D6A5 Orkes Desi Arnas. Eri penjakit usia jg Henkaakoanenasesa Rp. 15,— |tandadjasa “kepa Ni ee Hata Burma. Sebabnja karena kwalitet tikan Piano. 07,39 “Rajuan esar didunia.” Demikian me REMBANG P darah | Pe ana Den Pemberian tan Nja dianggap sangat djelek. Utk Perindu. 13,15 Naa Wanita. nurut suatu Japoran UNICEF Indon. Siap Ki- | : | Ng 0 Ke Ann anna Jai adalah jg mentjukupi Dermintaan serta pe 14,10 Gema Siang, 17,00 Nja an mengenai kemadjuan2 jang ditja. an | maNNAM Naam . , ,dadjasa sedemikian ini a 1g nolakan tersebut pihak  PKPN Sore. “1740” peronjong' 1 . painja din 2 Asia 1 '(B.K.LS.D, KETJAMATAN Pp 

pertama kali dalam sed Inn ser Djawa Tengah terpaksa mengam 18,15 Dunia Olah Raga. H2 KERTUA 5 m uru KEBAKARAN DIDESA WORO. BOLINGGO. UR 
0,75 |T-. Pos, Telepon Tan a eeraP) fil beras dari dalam negeri. Me ladjaran Njanji. 19,40 Sian aa Laporan dini selandintnja me-| Denah men" Dab 

aa Na Abennan ane pa Hua bulannja PKPN” b jang pap Daan Pn 15. Seriosa Ma ingatakan, bahwa UNICEF telah Untuk Membantu Bea Aan en Pa | kantor ketjamatan baru? ini tor 
Tari PKPN' Djawa Tengah Hidangan Malam. 21,15 eluark banjak. n 'lah diselenggarak 

15,— alam hubungan dengan Hari , ulannja , 2 £ an uang se anja ki- Kragan Rembang Timur baru? gEgarakan rapat pem- 
7 | menerima alokasi beras dari JU lan Pak Besiut. 21:30 Ujon2. at ra Tan 100.000 di 25 negara Malaya ini telah terdjadi kebakaran jang bentukan pengurus Badan Koor 

ap tersebut mulai tgl. 27 hing (BM: sebarriak "200 “ton jang setiap 'nosuko. 22,15 Ujon2 Mon 
'ga 29 Sept... di Solo akan diada -kilogramnja seharga Rp. 2,50 dan Laga 24.00 Penutup, Ao Ta i daerah di Asia sedjak Dana| M.  HUTASOIT, Sekretaris mengakibatkan kerugian 4 rumah dinasi Lembaga Sosial “Desa: Ke- 
kan pertandingan finale tjabang: didjual kepada anggauta Rp. 2,60. DJAKARTA, 28 Sept. 

tjamatan Purbolinggo, jang diha   $ : is rakjat dengan taksiran kerugian 
15,— olahraga PTT seluruh Djawa Te EF. ita dibentuk pada  ta-| Djenderal Kem. P.P.K., setibanja Rp.15:000,—  M dliri oleh pengurus? Lembaga 1 “Sedang. beras dari dalam negeri D 06.10 P “07, 1" i Si i 3 eeh Mega ba ngah seperti sepakbola, Pingpong, ANE setiap kilonja s0 3 9 Diam, 06.10 Pengadiian, ' ak “3 ppt, di Singapura hari Selasa mene- kebakaran tersebut disebabkan “dal Desas seketjamatan dan ke 

  

angkan, bahwa Indonesia berse- karena  kelengah “ pala2 instansi niveau ketjamatan v at dari penggunaan da' rangkan, TE aduk Ang an seorang” 'Pen- Hadlir 'pula Kepala Kanso Kab. “die dia untuk mengirimkan guru2 itu jang sedang me iletakkan pada usaha2 peme ngambil api ditetangganja. Run Hurholinggo | jang ' memberikan araan dgan Ari 1 jang se: Be ke Lang Lan u tuhan api jg tsk aiketahutnja Naa an: Sak). jang 
t ri federasi ini mendjadi merde- eda alam tjara nengandung, tetapi  disam ge j ep ag ua jang mendjadikan bimbing organisasi LD. Aa 

tennis, volley, pridge, JA tA, al... 8,— Dalam hat Partandinian serakbo FP: 310 Na an mia 
1 Ba aejaaa aan Jasa, horse | KORPS MUSIK KEPOLISIAN Pilihan Pendengar. 18,30 Kam 2 Muda dan Musik. "19,30 “Orkes na Pekan “olah Ban Ba 8 | Korps Musik "Kepolisian Negara Studio Djakarta, 20,10 Koor Sinar 

   

    
     

   
      

        

   

          

        

Rp. 15,—- IDjateng dibawah pimpinan Pem sembilan. 21,00 Sandiwara Radio. U kampanje2 c $ : : emelih. 
Pe jak Bola Hu nasa Trip ok Ea TT J. Sa 2215 Orkes Gambus. 23,00 "Pan 1 membanje” menentang ' Hutasoit, jang dalam perdjala-' PN bet ANA | 

Rp. 15 PEXPARI TIB. sa KENA nu Dada tak 2 Sent, PE Beat, 28 S 1 t perh Ban Giga Pan ran ke Kuala Lumpur untuk me- GERAKAN Benahi SOSIALIS dapat dibentuk ana Pan 2 “jakan mengadakan konsert di koe ept. 1956: 4 s .Jjang besar. ua- da 5 di | RI L.S.D.. dengan susuna b Ibel Djam 0610 Pengad Tu Haa ngadakan kundjungan disana se- , n. sbb: 
Rp. 15,— Dari Panitia Kamen tak Pan era an : jang Ng Njanjian NO nani Dig Yeah Ne na telah diguna- minggu lamania atas undangan ' Seperti dilain daerah, ae ki hei Neon j Ig Neanjantg, “Ta En ena PARI (Persatuan EX. Perwira MENOLAK RENTJANA “puBxrc Silvester. 13,10 Suara Rose Mary p araan orang2 pemerintah federal, menerangkan ni di Rembang belum lama berse Penulis - mTakrib Mangkowire. 
Rp. 15— menurut instruksi dari Pusat j Menurut rentjana jang akan di ' Siang. 17,00 Penghantar Minum 

dan jang setelah diadakan mee- 'sejenggarakan Laga Sa Sar T3 17,30 Siaran A-P. 18,90 Fa 
ting of minds “dengan beberapa hubungan mengenai status DKA 3 
EX. Perwira di Semg., maka ber didjadikan ' Public Corporation, 8 
hasillah membentuk panitia se- maka pada rapatnja Dewan Ha- 

Rp. 15,— mentara | Pexpari Tjabang Dia- rian DPAT SBKA Pertj. Semg. 
wa-Tengah dengan an “RE- jang diadakan pada tgl..22 Sept. 
ngurus “sbb3- " Ketua/Wak “DX. 791. telah memutuskan : menolak | 
Letkol, Mirza Sidharta dan EX. aan rentjana MPHB tersebut: 1 E In 3 $ d R d bentukannja  hadlir. pula utus 

Rp. 5,— Kol.» Lag Iskandar Penulis 4 : ebo Sula golak Su ah aan dari, Daerah Karesidenan, Sar. DJU AN A 
$ MSUMBAN AN BAGI p MI. usinsasmijarso : sumo' dan IX. Ltd: Iskandar “ja “Pekan Fundraising PMI 1956 PE usaha pihak berwa- bersifat itip itu achirnja telahjreda dari tanggal? 20, 21 dan 22 anna. ah Dn 

, £ SU jusman “Bendahara px. M mulai tgl, 17 sampai tgl. 24 Sept. Makasar untuk menjele- merumuskan atu rnjataan 3 “ T 
Rp. 5s— Kiri Aluwi Ps atmoda 0- 1956 telah ' menerima bantuan|Saikan peristiwa mahasiswa kon- sama aa Na BA Kel Na PURWODADI | aka 

R.I.) minta dikabarkan, bahwa, 5 CORPORATION “Clooney dll. 14,10 Pusparagam dan baii. Disamping itu kepada pers dilapangan terbang, lang telah lahir G.P.S. dengan djo, Bendahari : Sumedi Tjipto 
n N 2 2 susunan pengurus sbb: Ketua: sudarmo, "P : 3, eh Ha Tn meli- (bahwa ia akan  membitjarakan Moh. Charis Soleh, Wakil: Las. budi Is. Neta, Reda", memperbaiki keada | soal2 pendidikan dgn pembesar2 tari, Penulis I: Danoe, Penulis- Tjiptorahardjo. $ anak2 di Asia, De pendidikan Malaya. Ta Ba Mia: Keuangan: | Adapun anggauta2 dari Badan Adintara) “Demikian Reuter, (Antara) Lae Ben Yaa Pansi dan tersebut adalah terdiri dari setu a : 7 £ angan/Pendi ruh anggauta pengurus L.S.D. dikan: Soedardjo, 'Is Noeri, dan dalam wilajah ketjamatan Purbo Ba seksi Olahraga: Basri. Pada pem linggo, 

    

   

   

Kol Soetirto dan EX. , $ bun Perusahaan — Film Nege j KAA en Padat Wirogan broto Ng Be aon ramai seba Pa ai Tn pihak bertekad Dat aa berse-Itertutup dan didjaga oleh polisi, | “soo ta ini sedang Mengadakan 
Alamat ekretariat sementara 2 P iada- dia untuk m » i Baja S3 erdjasama. dengan Djawata , 

Len Rp 250 ji “Dr. Tiipto 81. Telp. 2089. 1. SOBNARIO MAMrOSENDyO: Ikan suatu pertemuan antara Resi WI Ba Dn ae aa Segala jang berhambutan dan mej, KANTOR SOSIAH DAN, hutahan "untuk melu fae 
cem, luka Semarang, 2.10 AKAN KE LUAR NEGERI. |den Abdurrazak Dg Pat Naa ptember jbl.Ingalami kerusakan belum lagi di PEMBANGUNAN, tentang seluk-beluk. apa jang da . Le Na ea Ae ai Pa g Kn an ituj — b. Semua pihak berusahalatur kembali. Kini asrama sosial "Sono Ru- pat diperbuat daripada kaju aja 1 (Adapun bekas Ne tuajuan R. Soenarjo Martosendjojo minta laku wa ubernur, Komandan meredakan suasana jang timbul mekso'' sedang "merawat 74 orang ti itu, maka pada hari Senen ji, 

Be “Rp 0.50 daripada Persatuan Ex. Perwira dikabarkan, berhubung ia akan Pangkalan Makasar Overste Mat sebagai akibat dari peristiwa itu, Mengenai benar-tidaknja berita Atuk ireannue an kembali Celah memerikan datang di Peru F 
ke masjarakat dalam djurusan sahaan Perkapal 37 Eugene Mebyain Maa ae Manan 2 sa Pe 139 Babat" ANN Nara 1 aa K Bean diusahakan Supaja|harian “Sulawesi Bergolak” dan pertanian, perdagangan dan per untuk mengambil Palm knna" “bo 

kan berdirinja Negara Rep. Indo an Telepon Semarang selama ial kuta, Goud wak gan dalai mpo jang singkat ketiga soal siapa jang harus bertanggung Puruhan. berapa huah perahu? berikut de 
, SL Ma sg 3 An ig ngan tjara2 membuatnja, 
or Sosia, urwodadi tela er- Patut ditambahke “bahw » di terbitkan an Makasar tjetakan Makasar menurut kete- hatsil menempatkan 2 keluarga KebabiibA Eno Nang Maen an F n lagi dalam ba- rangan pihak resmi kepada Anta- di. Mulungan, 5 keluarga didesa kabarnja  bukannja ditudjukan 

Ssi Peng akan ditentukan nanti menu- san pn Aa Ma gan aka aa Da on jang membu Sd : 2 : 55/56 itempatkan pula at itu perahu, tetapi chusus - 0 hasil2 pengusutan lebih djauh keluarga di Sugihmanik dan 5 tuk meriwajatkan Ron fatah kada (Antara) keluarga di Kapung. cdjati itu, : : 

        

    

  

43 : . Pertjetakan harian da b | Untuk luar kota nesia, Memelihara tjita2 UU Ve di Luar Negeri pimpinan diserah 5 : terhenti penerbitan-| djawab atas kerusakan2 pada Per" 
bo Mena h teran dan UU lain jang berhuhu kan kepada Penilik Tehnik Tele | Makasar, GPII dan beberapa pem nja pa 8 Kia $ : 4 

, ngan “dengan Ex. anggauta Ang komunikasi Tingkat I jalah sdr. (besar sipil dan militer  lainnja. | da 
« | katan Perang: - Memelihara dan R. Soeprapto Martohardjono, Ke Tetapi pertemuan itu tidak diha-| 2 

TAEN G t membela semangat y stus pada Instansi jang berkepenting dli eh wipe TA 
ta 1945 sesuai dengar se t te an hendaknja berhubungan dgn Siri oleh pihak pimpinan Ak 

aa Maa ni riraan, " Pimpinan baru tersebut, wesi Bergolak”. Jeram “jang 
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Seato « Mulai 'B 
rang2anViLautDja 
BERHUBUNGAN d 

nocuvre angkatan peran 

bernama ,,Albatross” ja 
dimulai dan akan m NA, 
tu Lk. sebulan lamanja 
ngapura diwarfakan h 
bahwa  kapal2 per 

Dan dan Austr: 
elah membongkar : 

lajar meninggalkan 
di Darwin dengan 

  

   
   

Utara. Sedangkan 2 
kapal2 perang ' Pakis 
tan, dan sebuah kapal N. Zea- 
land, menudju djurusan Tenggara 
untuk menggabungkan diri dgn. 
jang berangkat dari Darwin. f 

Pertemuan diduga akan terdja-| 
di pagi2 hari Selasa selandjutnja 
diadakan manoeuvre “ melaluih 
Laut Djawa — Laut: Tiongkok 
Selatan — Teluk Muangthai —$ 
selandjutnja melewati djalan2 pe-|   
  Isjaran antara — Bangkok dan 

Hongkong. 

Scmua kesatuan2 SEATO ikut 
serta terketjuali Prantjis. Dika- 
barkan selandjutnja bhw ' pesa- 
wat2 terbang. RAF (A- U. Ing- 
gris) untuk Timur Djauh, terma 
suk pesawat2 pantjargas penem 
pur, pelempar bom“ dan kapal2 
terbang akan menggabungkan di 
ri dgn manoeuvre kapal2 pe- 
rang itu pada hari Kamis, kemu 
dian, pesawat? terbang common 
wealth — Muangthai serta Ame- 
rika Serikat akan mengikutinja 

  
Menuntut Agar 

PWI Dja-Teng Sesal 
kan Tjara Pengambi- 
jan Rekan//A.iSujudi 

Peraturan KSAD Di 
tjabut Selekas Mungkin 

MENJAMBUNG BERITA kita kemarin mengenai pen- 
dengaran keterangan oleh CPM. terhadap diri pemimpin redak 
si koran minggu ,,Sunday: Bulletin” Semarang sdr. Agus Su 

PESAWAT TERBANG 
."MENJUSUI” 

Pesawat terbang induk "Trade- 
wind” type Convair R3Y-2 ini 
sedang “menjusui” 4 buah pesa- 
wat penempur jet sambil terbang 
tinggi di-awang-awang. Pesawat 
"Tradewind” disajapnja 'mempu- 

(Krisis”Suez“Bisa Me- 

- 

: Inggris Tolak Guga- 
tan Mesir Pada|/De- 
wan Keamanan PBB 

Diadjukannja” Masalah Suez Ke PBB Meru- 
pakan Kekalahan Diplomatik — Kata Reynaud 
— Mesir Adakan Latihan Perang2an Dahsjat 

DJURU BITJARA kementerian luar negeri Inggris menja 
takan di Loadon pada hari Selasa bahwa pemerintah Inggris 
sudah tentu tidak dapat menjetudjui pernjataan Mesir bahwa 
sikap Inggris dalam masalah Terusan Suez dapat dianggap se 
bagai antjaman terhadap perdamaian, Djuru bitjara memberi 

, pernjataan tsb. dalam komentarnja terhadap pengaduan jang 
kepada Dewan Keamanan PBB telah diadjukan oleh Mesir 

pada hari Senen jbi. 

Australia 

» Klabakan" 

njulitkan Kebutuhan 
Minjaknja | 

P.M.- AUSTRALIA Robert 
Menzies menegaskan dim sidang 
parlemen Australia di Canberra 
pada hari Selasa bahwa usaha 
mentjari sumber2 minjak alter- 
nafif adalah sangat penting meng 
ingat keadaan Terusan Suez dan 
keadaan. Timur "Tengah. Kesuli- 
tan2 jang kini dihadapi bertalian 
dengan pertikaian Terusan Suez   njai tjukup persediaan bahan ba- 

kar untuk 8 pesawat iet penem- 
pur dan gambar diatas diambil 
sewaktu pesawat tsb. mengadakan 

pertjobaan diatas San Diego. 

Aksi Peladjar2 
  seorang anggota parlemen Austra 

menandaskan kebutuhan meme- 
tjahkan masalah minjak Australia, 
demikian Menzies. 

Menzies memberi pernjataannja 

Isb, sebagai djawaban pertanjaan 

ia dari partai pemerintah: Ang- 
gota tsb. jaitu William Wentworth 

manocuvre selandjutnja jg akan 
termasuk pemboman terhadap ka 
pal2 bukan kapal selam — sera 
ngan pendjeladjah -atas suatu kon 

judi, lebih landjut menurut keterangan sdr. Agus Sujudi, pe 
meriksaan terhadap dirinja dilakukan selama Ik. 5 djam terus 
menerus, sedang proses perbal jang ditandatanganinja hanja 2 
halaman sadja. Pendengaran keterangan dilakukan oleh 3 

meminta hendaknja Menzies' me- 
ajusun rentjana untuk memadju 
san usaha. mentjari sumber mi- 
ajak dalalm  wilajah Australia, 

Singapura «| 
Kini Berkemah Dise- 

     

Dalam pengaduan itu: Mesir 
meminta diadakannja sidang De 
wan Keamanan dgn segera utk 

membitjarakan tindakan2 terha- 
dap Mesir jg diambil oleh nega 
ra-negara tertentu, terutama Ing 

gris dan Perantjis, tindakan? ma 
na merupakan antjaman bagi per 
damaian dan keamanan. interna- 
Sional dan, merupakan pelangga- 
ran Piagam PBB. 

Reuter selandjutnja - mewarta- 
kan dari Paris bahwa ketua sek 
si keuangan parlemen  Perantjis 
Paul Reynaud pada hari Senen 
ibl. telah menerangkan kepada 
pers bahwa ia menganggap pu- 
tusan pemerintah Inggris dan Pe 

  

Njuga De- 
ngan Tjeko- 

slowakia' 
Akan Dikeluarkan 
Joint Statement 

SIARAN Radio Praha jang di 
tangkap di Wina hari Selasa me 
ngatakan, bahwa hari itu akan 
dikeluarkan sebuah  pernjataan 
bersama Indonesia-Tjekoslowakia 
berhubung dengan kundjungan 
resmi presiden Soekarno ke Tje- 
koslowakia, 

Lebih djauh dikabarkan, bahwa 
pagi harinja presiden Soekarno 
telah mengundjungi museum na- 
sional Praha jang berada di Ista 
na Hradshin. 

Selain dari itu menurut rentja 
na presiden masih akan melihat 
lihat ibukota Praha dan sekitar- 
nja, demikian siaran tsb. (UP) 

Utk Brantas 
“Smokkel 
Perlu Ada Perwakilan 
Dagang Di Kalimantan 

Inggris 
SATU2NJA dijalan untuk me- 

ngatasi penjelundupan kopra dari 

  

  rantjis mengadjukan pertikaian 
Terusan Suez kepada Dewan Kea 

manan PBB sebagai suatu keka- 
.ahan diplomatik. 

Kita tak hidup dalam zaman 
serang Krimea dan Inggris dan 
Perantjis harus membikin Eropa 
bersatu seperti Nasser membikin 
bersatu negara2 Arab, demikian 
Reynaud. 

Eden sibuk. 
Sementara itu perdana mente voi dan perang darat, laut danf 

udara, dimana pesawat2 terbang 
berpangkalan di kapalinduk A. L.- 
Australia akan melatih  mema- 
sang randjau2 diselat2 Singapu- 
ra dan Djohor (Antara). 

ngani surat panggilan. 

Mengenai tjara pengambilan 
terhadap dirinja. sdr. Agus Su- 
udi. mengatakan, bahwa . pada 
Senen sore djam 17.05 telah da 

tang dirumahnja di Lampersari 
19. Semarang 3. orang anggauta 
CPM dengan kendaraan “ jeep 
dan. bersendjata.- Dua orang di- 

antara mereka melakukan pendja 
3aan diluar rumah, dan seorang 
lainnja masuk kerumah utk me 
ajampaikan surat panggilan dari 

Komandan CPM Detasemen Gar 
nisun 45 Semarang. Dalam su- 

selandiutnja bahwa . pemerintah|-at panggilan itu diterangkan bah La Bea one aya mangan din pemerian 
losok negeri. Dalam bulan Naa 2 Asus Sung 30 
ig lalu, station tsb. je terletak di XPM bertindak atas dasar perin 
Moskow dam Idin?. mentjatat tah dari Panglima TT IV seba- adanja pertjobaan sendjata hi- gai pelaksana SOB. Sedang CPM 

Istilah »Ekonomi Nasio- 
& - & 

naf" Sering Di-tjatut 
Siauw Giok)Tjhan! Bentangkan 'Perkembangan 

Baperki Selama Ini 
DALAM MALAM peringatan ulang tahun ke-II Baperki 

tjabang Surakarta jang- berlangsung Djan''at malam jang lalu. 
di 0 Kusumojadan Solo, Ketua Umum Baperki Siauw 
Giok Tjhan telah memberikan uraian mengenai: perkembang- 
an Baperki, masalah Dwi Kewarganegaraan, tentang ekonomi 
nasional, dan tentang pengangkatan wakil2 golongan ketjil 

  

URSS DAPAT MENTJATAT 
PERLEDAKAN ATOM 

URSS kini dapat membuat 
alat seismograph, jg akan dapat 
mentjatat adanja setiap pertjoba 
an sendjata atom atau hidrogin 
didunia ini, demikian diwartakan 
oleh suratkabar - Tentara URSS 
“Bintang Merah”.  Diterangkan   
  

dalam DPR. 

Dinjatakan antara lain bahwa. Menurut Baperki. mereka jang 
selama dua tahun berdirinja, Ba, dalam pemilihan umum jang lalu 
perki makin lama makin keliha telah ikut aktif memilih, jaitu te- 
tan madju. Kini Bsperki mem-flah melakukan suatu tindakan ke 
punjai 177 tjabang dengan lebih Warganegaraan, maka mereka itu 
kurang 59.060 orang anggota, jg tidak Aa ptnjal kewarganegara- 

tidak sadja terdiri dari wargane aa lain dari pada kewarganega- 

gara Indonesia keturunan Tiong|raan Indonesia, suatu hal jang 
h akan tetapi djuga wargane sesuai pula dengan kebiasaan hu 

Indtonesia-keteriaan” “ISI kum. internasional. Oleh karena- 

Ke j intah harus menjatakan dan warganegara Indonesia jang| 7” Pemerin 
disebut “asli. Bahkan achir2 - ini dengam tegas, bahwa mereka jg. 

3 2 Ta 2 telah ikut “aktif memilih dalam 
tidak sedikit pula. warganegara pemili kata “kal 
Indonesia keturunan Eropa telah Bening Jalu adalah “warganegara Indonesia. Dan se- 
menggabungkan kepada Baperki. Pn : : Sudah itu harus dengan tegas di 
Melihat keadaan masjarakat de njatakan pula siapa2 jang masih 
wasa Mi Organisasi masa - sema- V . 1 masa “ Sema-| mempunjai kewarganegaraan rang 
tam Baperki masih dipandang) kap. 
perlu, guna mempertjepat ter- 
bentuknja suatu bangsa (nation) 
jang homogeen, jang sama dalam 
pengabdiannja terhadap tanah air 
Indonesia, tetapi jang bukan mesi 
ti sama didalam bentuk muka- 
na, naminja. dan sebagainja. 

gai 

Dalam hal ini Baperki meminta 
perhatian dari pemerintah, bhw. 
banjak diantara keturunan Tiong 
hoa jang telah menolak kewarga 
negaraan Indonesia, karena- kesa 

'Hahan penerangan dari pihak jg. 
— Fberwadjib. 

Kewarganegaraan. 
Dinjatakan oleh Siauw, bahwa 

masalah Dwi Kewarganegaraan 
bukanlah ditimbulkan oleh warga 
negara Indonesia keturunan Ti- 
onghoa, akan tetapi adalah aki- 
bat dari hukum internasional jg. 
mengakui hak tiap2 negara utk. 
menentukan kewarganegaraan ma 
sing2. Keadaan sematjam itu bu 
kanlah  mendjadi monopoli ke- 
turunan “Tionghoa sadja, - akan 
tetapi banjak tjontoh2 jang tersl 
dapat dinegeri2 lain. Aa 

Kini pemerintah: telah merentja 
nakan suatu RUU untuk menjele 

Ekonomi nasional. 
Berbitjara tentang ekonomi. na 

sional, Siauw katakan, bhw isti- 
lah ekonomi nasional” itu sering 
ditjatut oleh orang2 jg member! 
interpretasi se-enak2nja sendiri 
untuk kepentingan sendiri atau 

ngannja sendiri. Sedangkan 
kitapun masih belum .mem 

berikan definisi 'jang tegas apa 
jang sebenarnja dimaksudkan dgn 
istilah ekonomi nasional dan sam 
pai dimana batas2nja. 

“Menurut Siauw, ekonomi na- 
sional adalah ekonomi jang mem 

saikan: soul Dwi kewas 3 pertinggi kemakmuran dan ting 

an. Dalam perdjandjian Dos Ka kate hidup takjat banjak.  Pembi 
warganegaraan antara RRT dan Yara mengadjak untuk bersama- 
RL, oleh RRT..telah diserahkan Sama membangun dan bekerdja 
kepada R.I untuk menentukan "tuk mempertinggi kemakmu- 
sendiri siapa diantara keturunan Yan rakjat dan bukan untuk sa- 
Tionghoa jang mempunjai hanja ling bertengkar mengenai siapa 
kewarganegaraan Indonesia dan jang asli“ dan jang ,.tidak asli”. 
siapa jang masih mempunjai ke- Baperki menentang tiap  perbe 
warganegaraan rangkap. | “daan perlakuan jang didasarkan 

Djadi menurut Baperki, peme atas peragaan Sati gada BAN 

rintah harus dengan tegas menja Oleh karena itu, mempertinggi 

takan siapa2 jang hanja mempu Kemampuan membeli dari rakjat 

njai kewarganegaraan Indonesia adalah proteksi jang terbaik bagi 

dan siapa jang mempunjai ke- pengusaha nasional, dan bukan 

  

orang anggauta CPM, diantaranja seorang jang menandata- 

bertindak sebagai ' pembantu 
Djaksa Tentara pada Pengadilan 
Tentara. 

Mengenai tjara pengambilan 
tsb. sdr.. Agus Sujudi  mempu- 
njai kesan, bahwa: tindakan: se- 
matjam itu seolah2 dirinja diang 
gap sebagai koruptor atau penga 
au jang ditangkap oleh alat ne 
gara, apalagi waktunja pada wak 
tu orang2 berada dirumah sehing 
ga banjak orang jang melihat ke 
uka dirinja dibawa dengan jeep 
oleh anggauta CPM jang bersen 
djata. Seperti pernah kita kabar 
kan, sdr. Agus Sujudi didengar 
keserangan2nja berkenaan... den 
termuatnja sebuah Ka Kan. 
lam »Sunday. Bulletin” tgl, 23 
September jang: dianggap melang 
gar Peraturan KSAD"no. PKM/ 001/9/ 1956.” La 

Putusan rapat segi-tiga 
koma PA: 
ertalian dengan masalah tsb., 

rapat Segi-tiga PWI Semarang, 
Solo dan Jogja “ jang. diadakan 
hari Selasa di Solo jang djuga 
membitjarakan soal peristiwa jg 
menimpa dirinja sdr. Agus Su- 
judi itu mengambil keputusan 
sbb.: 1. Menjesalkan tjara peng- 
ambilan dan pemeriksaan - oleh 
CPM Smg... 2. Menuntut agar 
peristiwa. pengambilan. dan peme 
riksaan seperti tsb. diatas “tidak 
terulang kembali. 3. Menuntut 
agar pengambilan terhadap diri 
seseorang .oleh alat? kekuasaan 
negara dilakukan sesuai ' dengan 
sifat dakwaan -dan funksi kedudu 
kan. dari orang jang diambilnja 
dalam masjarakat. 

Putusan ini akan disampaikan 
al. kepada Panglima T.T. IV 
oleh suatu delegasi jang terdiri 
dari Ketua2 PWI Semarang, 
Jogja dan Solo. : 

Mengenai Peraturan K.S. 
II, 

Djawa-Tengah tadi setelah men- 
dengar dan membahas kemungki- 
nan2 serta akibat? dari Peraturan 
KSAD: no. PKM/001/9/1956 jg 
dikeluarkan tgl. 14 September 56 
memutuskan sbb.: ta Ba 

1. Menuntut supaja peraturan 
tsb. - ditjabut kembali setekas 
mungkin sesuai dengan tuntutan 
PWI Pusat: 2. Mengandjurkan 
kepada rekan2 seluruh .anggauta 
PWI hendaknja: lebih . mendjaga 
code dan  ethik djurnalistik: 3 
Menganggap bahwa KUHP jane 
sudah ada, sudah" tjakup: untuk 
menuntut setiap penduduk di In- 
donesia jang dianggap melakukar 
insinuasi, fitnahan, hasutan dan 
lain?: 4. Menjesalkan tjara Men- 
teri Penerangan Sudibjo- dalam 
mengutarakan pendapatnja terha- 
dap. Peraturan KSAD tersebut: 5. 
Mendesak kepada Pemerintah 
dan Parlemen supaja selekas2-nja 
mengeluarkan: Undang2 pers. 

  Lena 

sional jang disebut ,,asli“ ' terha 
dap pengusaha nasional» ',,bukan 
asli”.. Demikian . Siauw. Giok 
Yjhan. ' : Ban 

Pengangkatan wakil2 go 
longan ketjil. 

Mengenai .ini:Baperki.. meng- 
hendaki, agar pengangkatan wa- 
kil2 golongan ketjil dalam DPR 
dilakukan dengan memenuhi ke- 
inginan2 golongan ketjil, dan dja 
ngan hanja utk memenuhi nafsu 
partai2. jang kini. sedang .meme- 
gang pemerintahan. $ 

Apabila 
menjimpang dari itu, maka akan 
timbul gugatan terhadap pemerin 
tah, baik melalui Parlemen mau 
pun melalui Pengadilan Negeri, 
karena tindakan tersebut menja- 
lahi Undang2. Demikian Siauw. 

Pertemuan tersebut antara lain 
dihadliri oleh wakil2 instansi, par 
tai2/organisasi setempat.  Djuga 
utusan dari Baperki Djawa Te-   warganegaraan rangkap. lah proteksi. bagi pengusaha na 

— Instansi' Resmi Tak 
ngah. (Antara). 

Berdaja 
Menghadapi Manipulasi Beras 

PEMERINTAH bermaksud, 8.557.700 ton padi sawah: panen 
hendak menambah djumlah beraslpadi gogo tahun ini ditaksir akan 
jang akan di-impor sehingga men mentjapai 246.700 ton, sedang 

djadi 500.000 sampai 600.000 tonftahun jang lalu 288.700 ton. 
jang meliputi kl. Rp. 1,5 miljardf Hasil panen per'hektar ditaksir 
untuk musim patjeklik jang akan| 22,33 kwintal tahun ini dan 21,80 
datang. intal tahun jang lalu.    

   

Disamping itu ada pengumu-| watan Pertanian Rakjat  Djawa 
man resmi jang menjatakan, bah-f Barat, Sujud menerangkan, bah- 
wa menurut "taksiran Djuni” jglwa untuk mendjaga supaja harga 
dilakukan oleh pemerintah, makalberas stabil dimasa patjeklik bu- 
hasil panen di Djawa dan Ma-|kan sadja harus diusahakan impor 
dura untuk sata tahun ini ak: ras jang tjukup, tapi djuga 

Ri hh nperkuat  kontrole terhadap 
n2 pemegang . .stamver- 

beras 'dan terhadap 

     
    

      

nnja, bahwa sekarang 
2 jang mempunjai uang 

         

Atas pertanjaan, Kepala Dja- | 

. pulasi, 
Ka tam-ver unning” itu. stan 2 2 z ber 

banjak jang menanamkan modal- 
nja pada padi. Tiap tahun selalu 
dikatakan orang adanja manipu- 
lasi2 dari para spekulan, tapi 
anehnja ialah mengapa sedikit 
sekali terdjadinja perkara2 ten- 
tang manipulasi2 itu jang diadju- 
kan kemuka pengadilan negeri, 

| € 
| Menurut pendapat Sujud, per- 
“buatan pelanggaran mengenai ba- 
han makanan sepenting . -seperti 
beras sebetulnja harus - menarik 

  

kolah2nja 

POLISI Singapura mengabar- 
kan bhw beberapa ratus peladjar 
Tionghoa di Singapura, jang se 
perti dikabarkan perhimpunannja 
oleh pemerintah disana dinjata- 
kan terlarang, pagi2 hari Selasa 
berkemah dihalaman2 3 buah se- 
kolah menengah T'hoa (The Chi 
nese High School, Chung Cheng 
High School dan Yoke Ong H.S. 
Mereka membawa serta persedia 
an istimewa pakaian serta maka- 
nan. 

Pedjabat polisi jang bertugas 
mengawasi di Chung Cheng H.S., 
jang 3 orang gurunja ditangkap 

-|ketika hari Rabu. j.l.. berhubung 
melanggar undang2, demikian po 

lisi, menerangkan bahwa rupa- 
nja peladjar2 itu akan berkemah 
utk beberapa hari lamanja disa 

na. Walaupun kendaraan2 patro   
Dalam pada'itu rapat PWI 

pemerintah bertindak 

li polisi telah mengepung Seko- 
lah Menengah T'Hoa  Singapu- 
ra, fetapi peladjar2”datang berun- 
tan djuga dgn'naik sepeda, bis 
taksi dll. Peladjar2 itu tak mau 
memberi keterangan : mengapa 
mereka menduduki sekolah2 itu. 

Mereka djuga memutuskan un 
tuk membentuk ",,Panitya Pelin- 
dung Hak2 Kemanusiaan Pela- 
djar” jang akan memperdjuang 
kan pentjabuta,, kembali. keputu 
san pemerintahnja itu. Mereka 
berapat bersama dengan peladjar 
peladjar dari 5 sekolah . .mene- 
ngah lainnja, jang kesemuanja di 
taksir ada 6.000 orang jang se- 
landjutnja mengadakan protes ke 

nengingat bhw.sumber2  sema- 
“am itu akan tak begitu mudah 
kena suatu tindakan dari musuh. 

Selandjutnja Menzies menjata 
kan djika PBB tidak dapat me 
ngadakan sesuatu tindaka, jang 
effektif dalam krisis Terusan 
Suez karen, adanja rintangan da 
ri Uni Sovjet, maka negara2 pe 
makai Terusan.Suez harus siap 
mengadakan sanksi2 ekonomi ter 
hadap Mesir. 
Menzies mengemukakan  me- 

ngingat kepentingan Austalia, Te 
rusan Suez jang tetap terbuka 
adalah sangat perlu bagi kemak 
muran Inggris dan terusan tsb. lang tertutup akan memberi pu 
kulan besar pada kekuatan pusat 
Commonwealth Inggris dan akar 
melumpuhkan pasar terbesar-dan 
pemberi persediaan jang terbesar 
bagi Australia. 

Menzies selandjutnja mengata- 
kan, barwa' Asin Tenggara lebih 
lagi tergantung nasibnja dari Te 
rusan. Syez. Politik — penolakan 
atas nama kedaulatan jang dila kukar oleh presiden Mesir Nas ser “tidak -bertudjuan memb: negara2 jang, - turut ente asser se karang dibi olehnja, demi kian Menzies. 

Seterusnja R Menzies, menjata 
kan bahwa, karena krisis terusan 
Suez, maka perkembangan alter- 
natif untuk minjak Timur Tengah 
mendjadi sangat penting sekali ba 
Gi Anstralia..dan negeri2-Jain 

Menzies mendjawab pertanjaan? 
mengenai dipertjepatnja mentjari 
miniak di “Australia. 5 

Kata Menzies selandjutnja bah 
wa banjak uang telah dipakai dan   pada pemerintah. Tetapi mereka 

sedjak semula tertib. ' demikian 
direktur itu -selandiutnia. 

(Antara-Reuter) 

Chen Yi meneruskan, ,,adalah 

Industri sosialis jang makmur 

URSS, 
Dalam komentarnja jang me- 

ngenai hubungan RRT dengan 
Uni Sovjet, dikatakan oleh mar- 
sekal Chen: Yi, bahwa ' rakjat 
Tiongkok memandang hubungan 
antara kedua negara itu sebagai 
Suatu tugas kewadjiban jang sa- 
ngat penting. Demikian pula ker- 
dja-sama dengan negara2 demo- 
krasi rakjat lainnja. 

Dikatakan selandjutnja, bahwa 
dalam perdjandjian persahabatan 
dan saling bantu membantu anta- 
ra RRT dan URSS itulah teren- 
dapkan hubungan jg kuat antara 
RRT dan Uni Sovje:. Dalam per 
djandjian itulah didasarkan dja- 

Marylin Mon- 
"Toe ,Rewel” 

Habungannja DgntSir 
Laurence Oliver, Mulai 

Tegang 
DUNIA film Inggeris bertanja 

tanja tentang ,,Adakah terdjadi 
pertjektjokan. antara . Marilyn 
Monroe dengan Sir - Laurence 
Olivier?” Djurubitjara kedua. bin 
tang film tsb. mengatakan ,,ti- 
dak”, tetapi Donalds Zec. penulis 
rubrik film dari harian ,,Daily 
Mirror” mengatakan bahwa ada 
terdapat ,,suasana tegang” antara 
kedua. bintang film jang bermain 

  

cess”, 
Zec menjatakan bahwa pasa- 

ngan jg unik ini tidak berdjalan 
selantjar ig diharapkan semula. 
Dikatakan bahwa Marilyn Men- 
oe tidak begitu hendak menurut 
arena ia berpendapat bahwa Sir 

Laurence Olivier terlalu -banjak 
berhenti. 

Jerry Juroe, seorang ahli publi 
kasi tentang film mengatakan, 
bahwa sama sekali tidak terda- 
pat kesukaran dan ia menduga 

'Ibahwa kabar angin itu berasal 
dari AS. Menurut Juroe kabar 
Isb. adalah tak benar, tetapi me 
nambahkan bahwa memang se- 
lalu terdapat perbedaan2 terten 
tu. Juroe mengatakan bahwa ia   perhatian umum. Kenjataan hanja 

      
   

   

  

   
   

mika,    
  

buatan film dimana bintang fili 
: Latina “la moga 

pendapat dalam 

ar (Reuter). 
  

    

KRT Inginkan Koeksis- 
tensi Damai Don A.S. 
Dalam Sengketa Irian Barat RRT Tetap 

Berada Dipihak Indonesia 
WAKIL PM RRT, Marsekal Chen Yi, hari Selasa menga 

takan, bahwa RRT inginkan ko-eksistensi dalam damai dgn 
setiap negara, demikian menurut siaran radio Peking. Ia kata 
kan, politik ko-eksistensi setjara damai RRT tidak menge 
fjualikan sesuatu negara, bahkan tidak terhadap Amerika Se 
rkat”. Dasar daripada politik damai luarnegerinja, demikian 

sana internasional jg penuh damai untuk membangun negara 

Tentang hubungan RRT -' 

dalam film ,,The Sleeping Prin- 

belum pernah melihat suatu pem 

ri Inggeris, Anthony Eden, hari 
Selasa memanggil bersidang men 
teri2 ,,krisis Suez” gun, menju- 
Sun strategi jang terachir menge 
nai sidang Dewan Keamanan jg 
akan bersidang hari Kemis dan 
mengenai perundingan2 dengan 
pemimpin2 Prantjis. 

Eden dan menteri luarnegeri 
Selwyn Lloyd hari Rebo  ter- 
bang ke Paris untuk mempererat 
hubungan Inggris-Prantjis jang 
sudah renggang 'itu dan jang ter 
antjam akan petjah itu akibat ha 
sil jang buruk daripada konfe- 
rensi London tentang terusan 
Suez. 

Sikap Norwegia. 
AFP mewartakan kemudian bah 

wa dalam sidang seksi luar negeri 
parlemen Norwegia di Oslo pada 
malam Selasa menteri luar negeri 
Norwegia Halvard Lange menjata 
kan bahwa pembitjaraan masalah 
Terusan Suez oleh PBB adalah 
perlu dan maka dari itu negara2 
Skandinavia memusatkan usaha 
mereka kearah itu. 

Saja telah merasa heran bahwa 
masalah Terusan Suez. begitu tje 
pat disetudjui untuk diadjukan ke 
pada PBB, tetapi saja selalu jakin 
bahwa tindakan itu achirnja akan 

  

Tjatatan Perdjalanan 

Hak 

  

(II) — Pak Semaun 
Rindu tariah Air — Lagu Njiur Melambai 
Dim Bahasa Rus Sangat Popiler —,Lontong 
Istimewa Dibungkus Mori — Lihat Lari ,Be: 

ranting Keliling Moskow 
PAK SEMAUN jang kini berada di Moskow, adalah 

anak Modfokerto, puteranja haltechef Gununggangsir Bangil. 

Usianja kini 57 tahun. Ajahnja, Prawiroatmodgo, sudah me- 
ninggal. Dia sudah punja isteri seorang wanita Rusia berna 

ma njonjah Valentina Ilitsnina Semaun. Anaknja ig pria ber 

usia 28 tahun, bernama RONO dan sudah punja 2 anak. 

Anaknja satu lagi wanita, bernama Jelena Semaun usianja 9 

tahun. 
Sudah. tiba kawat di Moskow 

ditudjukan kepada Presiden kita 

dari sdr Deos selaku ketua pa- 

nitia pendukung Semaun, isinja: 

supaja Bung Karno tidak lupa 

membawa Semaun pulang ke In- 

donesia. 

Memang 

Rusia bisa 
sekarang ini  Sovjet 
melepaskan” Semaun 

utk pulang, tetapi tentu ini tidak 
semudah seperti orang .bajang- 

kan. Keluarganja ada. Urusannja 

rusnahtangga ada. Paspor harus 

ada. Pendeknja peraturan? mesti   Sulawesi ke Kalimantan Inggeris, 
jang achir2 ini tampak mendjadi- 
djadi ialah pembukaan perwakil- 
an-.dagang RI di Tawao, Kaliman 
tan Inggeris. Demikian keterang 
an residen - Kalimantan Timur 
Adji Pangeran Tumenggung Pra- 
noto dalam pertjakapannja de-' 
ngan Antara. 

Menurut pendapat Pranoto, de 
ngan diadakannja perwakilan da 
gang RI itu di Tawao, berpuluh2 
djuta rupiah jang tiap tahun ka 
rena penjelundupan kopra itu hi 
lang sadja, akan dapat dipungut 
oleh Djawatan Bea Tjukai. 

Tapi, demikian Pranoto  me- 
landjutkan “keterangannja, soal 

perwakilan dagang ini, jang su- 

dah sedjak lama diperbintjangkan 
dengan pemerintah pusat, ke- 

mungkinannja untuk dibuka sam 

pai “sekarang ini belum  djuga 
mendjadi kenjataan. Apa sebab- 
nja, Pranoto sendiri  menjata- 
kan tidak tahu. Residen Kali- 
mantan Timur sendiri sudah per 
nah menjatakan kesediaannja un 

tuk langsung memperbintjangkan 

masalah perwakilan dagang ini 

dengan pemerintah Inggeris di 

Kalimantan Utara, bila memang 

dikehendaki oleh pusat, tetapi 

djuga kesediaan ini sampai seka 

rang tidak mendapat perhatian. 

Padahal, bila perwakilan dagang 

dilalui, bagi siapapun. 
Prinsipnja Bung Karno setudju 

sekali, malahan Rak Semaun. su 
dah berdjumpa sendiri dgn Bung 

Karno di Kremlin. Dan keingi- 

nan pak Semaun sendiri untuk 

pulang, memang menjala laksa- 

na api Merapi. Seperti hendak 
meletus2 sadja. 

Pak Semaun sedjak th. '45 be 

kerdja pada Radio Moscow. Du- 
lu ikut men ,,diktor", sekarang 

tidak. Diktor adalah Penjiar. 

Semoga Semaun dapat segera me 

njaksikan Modjokerto Merdeka. 
Indonesia. 

Rajuan pulau Kelapa ini asal 

namanja sebuah lagu jang mer- 

du. Orang mengenal lagi sebagai 

lagu ,,Njiur melambai?. Di Sov 

jet ini dinamakan Indonesia". 

Lagu ini dimainkan dimana2, di 

restoran2, dinjanjikan dlm baha 
sa Rus. Bahkan djuga “untuk... 

dansa. Orang suka sekali berdan 

sa, djuga didjalan. Sebah- dima- 

na-mana memang dipasang penge 

ras-pengeras suara jang menjiar- 

kan lagu2 dari Radio Moskow, 

  

pungut, tetapi alat2 negara, 

utama Kepolisian Perairan. jang 

sampai kini ternjata  memerlu- 

kan sekali alat2 pengangkutan di 

ter   RI ini dibuka di Tawao. tidak 
sadja djutaan rupiah jang tiap 

tahun hilang akan dapat di- 

air untuk gerak tjepat. dapat di 
tjukupi kekurangan2nja itu. 

Demikian Pranoto. (Antara). 

    diambil. Disamping itu suatu pe 
njelesaian jang datang dari PBB 
akan lebih mudah diterima baik 
oleh Mesir. Demikian Lange. 

c Turki merasa puas. 

Sekretaris djenderal kemente- 

rian Juar negeri Turki Nuri Bir 
ghi sementara itu mengatakan   banjak pekerdjaan' baik ditjurah- 

kan untuk mentjari minjak di Aus 
tralia dan New Guinea. (Antara- 
Renter). 

bahwa RRT menginginkan sua 

dan bahagia”. 

minan jg tak dapat terpetjahkan 
untuk pertahanan perdamaian di 
Timur Djauh dan Dunia. £ 

Sokong perdjuangan Ia- 
wan kolonialisme. 

Mengenai politik RRT terha- 
dap negara2 Arab, Chen menga 
takan ,,Rakjat RRT dengan, pe 
nuh bulat menjokong semua per 
djuangan untuk” memenangkan 
dan mempertahankan kemerde- 
kaan nasional setiap bangsa”. 

Ditegaskan, semua rakjat me- 
njokong. perdjoangan rakat Me- 
sir dan negara2. Arab lainn:a me 
lawan kolonialisme. RRT, kata 
nja menambahkan, selalu  de- 
ngan tegas2 berdiri dipihak bang 
Sa jang tertindas, baik perdjuang 
an India supaja dikembalikannja 
Goa, perdjuangart Indonesia un 

Barat, perdjuangan Mesir dalam 
nasionalisasi kongsi terusan Suez 
ataupun lain2 perdjuangan untuk 
mempretahankan kemerdekaan”, 
(Antara) yA 

  

Pada hari Senin Uni Sovjet me 
njampaikan memorandum baru 
Ikepada Amerika Serikat “tentang 
penggunaan tenaga atoom untuk 
maksud2 damai. Memorandum ter 
sebut disampaikan kepada. mente 

tuk mendapatkan kembali Yrian | 

pada hari Selasa di London bah 
wa putusan Inggris dan Peran- 

tjis mengadjukan pertikaian Te- 

rusan Suez kepada PBB adalah 
sangat pantas dan tepat waktu- 
nja. i 

Birghi memberi pernjataan 'ini 
ketika hendak berangkat kemba- 
li ke Istanbul dengan menum- 

pang pesawat terbang sesudah da 

jam minggu jif mewakili Turki 
dalam persidangan negara2 pe- 
makai Terusan Suez jang dise- 
lenggarakan oleh negara2 Barat. 

Birghi selandjutnja mengatakan! 
bhw pemerintah Turki mempu- 
njai setiap alasan utk merasa 
puas dgn hasil2 terachir dari kon 
perensi negara2 pemakai Terusan 
Suez di London tsb. Putusan2 te 
lah diambil dalam keselarasan 
den azas2 Piagam PBB. Demi- 
kian Birghi. 

Menon giat sekali di 
London. 

Dalam pada itu Krishna Me- 
non, duta keliling India, hari Se 
lasa telah mengadakan pembitja- 
raan2 dengan Earl of Home, se- 
kretaris urusan Commonwealth. 
Menon tiba di London hari 

Minggu dari Kairo setelah me- 
ngadakan pembitjaraan2 dengan 
presiden Nasser mengenai soal 
terusan Suez. Dengan menteri 
luar-negeri Selwyn Lloyd ia dju- 
ga telah mengadakan pertemuan. 
2 ia akan bertemu pula dgn 

en. 

Da Mono Mangan V Yr. mengada- 
ikan latihan  besar2an 

: hari Senen j.l. 
Sementara itu latihan angka- 

tan darat dan udara Mesir jang 
dilukiskan - sebagai ,,demonstrasi 
terbesar digurun pasir sediak pe- 
yang dunia kedua j1.” telah ber- 
langsung pada hari Senen jl. 

Latihan itu bermaksud untuk 
melatih kendaraan2 bersendjata 
bekerdjasama infantri 
dan kesatsan2 angkatan udara.   ri muda luar negeri Amerika Se 

'rikat, Herbert Hoover, oleh konse 
ler kedutaan besar Sovjet, Sergei 
Striganov, waktu kundjungannja 
selama 15 menit kepada kemen- 
|terian "luar negeri Amerika.   

  

Latihan itu- dihadiri pula oleh 
djenderal Abdul Hakim, pangli- 
.ma besar angkatan darat Mesir. 

aR enter). "suatu delegasi kekonperen 
Tagana Mama aanaanaaa aa    

   
' "DEWASA INI pihak polisi disung sampai. Rebas Di 
'Tuban sedang giat melakukan Djakarta menurut  rentjana akan 

pembersihan terhadap pegadaian2 dilangsun gres CTN se 

gelap jang berkembang didaerah luruh Indone apada tel, 20 ( 

tsb. Beberapa orang jang tertu- pai dengan 23 Oktober 1 Tn 

duh mempraktekkan gadai2 gelap gres akan merundingkan segala 
telah tertangkap. — Sedjak Agus 
tus sampai achir Nopember j.a.d. 
pemerintah Kabupaten Surabaja 
menjelenggarakan perbaikan dja- 
lan-djalan sepandjang 25 km de- 
ngan menelan biaja Rp. 500.000. 
i— Telah banjak jang ditjapai me 
Ingenai perbaikan gadji, djaminan 
'sosial dll. untuk para buruh per- 
Itjetakan, tetapi perbaikan2 itu 
'kini tidak tjotjok lagi dengan ke 
ibutuhan buruh. Demikian wk. 
Dewan Nasional S.B. Pertjetakan 
Nasional dalam resepsi kongres 

— Saptu petang jl. konperensi 
jjaytan dalam lingkungan Ke- 

matra telah dibuka dgn 1 
resepsi di Bukittinggi, dengan 
Idihadliri al. oleh Menteri Per- 
hubungan, . Konperensi borlang- 

4 

SBPI malam Minggu jl. di Jogja. ' 

menterian Perhubungan di Su- 
Suatu ' 

persoalan dalam penjelesaian 
masalah CTN pada, chususnja dan 
pembangunan negara pada umum 
nja. — Kl 100 orang anggauta 
gerombolan bersendjata telah me 
njerobot  Babakanmuntjang, desa 
Rantjakole distrik Tjiparaj (Ban 
dung) sarhpai membunuh 2 orang 
penduduk. Mara, djuga. .meng- 
garong hartabenda Pa 
membakar Ta erugian di 

1141020.— — Persatuan 
Kaum “Tehnik  Meneng | tjab. Ka Kebal      

    

  

  

ja 

1s “si 

pan 

  

korupsi. Pembitjaraan mengen 

Selandjutnja djuga RUU pertam 
bangan dan RUU tambang mi- 
njak mendjadi bahan pembitja- 

raan dalam sidang ini. Djuga si- 

tuasi sekitar peraturan KSAD 

mengenai pers telah dibitjarakan 
a.l. dalam hubungan PWI pusat 
untuk menarik kembali per- 
aturan ini, tetapi tidak diperoleh 
keterangan bagaimana keputusan 

pemerintah dalam hal ini. 
Selesai sidang dikeluarkan ko 

munike jang bunjinja sbbi: 
Dalam sidangnja pada hari Se 

las, malam tgl. 25 September 
1956 dewan menteri telah mene 
rima baik suatu rentjana undang 
undang jang penting dan - jang 
bersifat ,,pokok” jaitu rantjang 
an undang? veteran. 

Seperti dikatakan dalam kete 
ranga, pemerintah mengenai pro 
gram kabinet dalam rapat pleno 
terbuka parlemen pada tgi.. 9 
April 1956 maka masalah ,,bekas 
pedjoang kemerdekaan” adalah 
suatu soal nasional, jang mesti 
mendapat perhatian jang chusus. 

Dengan adanja RRU veteran 
tsb. diatas, pemerintah mengha- 
rapkan dapat diletakkan batu per 
tama utk penjelesaian soal pe- 
djoang ini setjara integral. 

Selain dari pada itu RUU ve 
teran itu tidak hanja bermaksud 
menjalurkan tenaga veteran ke- 
arah usaha2 produktif, sehingga 
dgn demikian dapat dipandang 
termasuk ' rentjana pembangunan 
dilapangan perekonomian, melain 
kan dapat dipandang pula terma 
suk rangkaian usaha2 untuk me 
njempurnakan perundangan2 di- 
lapangan pertahanan, sebagaima 
na ditjita-tjitakan dalam program 
kabinet. 

Selain dari pada itu pemerin- 
tah memutuskan utk mengutus 
suatu delegasi kekonperensi re- 
gional FAO di Bandung pada 
bulan Oktober 1956, jang dike 

Kabinet Bitjarakan 
Tuntutan PWI Utk Tja- 
but, Peraturan KSAD 
Pemerintah!Setudjui'Rentjana Undang? 

Veteran 
DEWAN MENTERI dalam sidangnja Selasa malam jg 

berlangsung sampai djam 02.30 telah menerima baik RUU ve 
teran. Menurut keterangan jang diperoleh dalam sidang tsb, 
djuga telah dimulai dengan pembitjaraan mengenai RUU anti 

masih dalam tingkat penindjauan. 
al RUU ini belum selesai dan 

Asia mengenai ,,occupational 

health of industrial workers and 
farmers“ di Djepang mulai tgl. 
20 Oktober sampai tgl. 3 -No- 

Jang terindah ialah. waktu Ii 

donesia" ini dinjanjikan oleh se 
orang pemudi, - dalam ' bahasa 

Rus, kemudian dalam bahasa In- 

donesia, didepan : Bung Karno. 

Beliau sangat terharu “dan. lama 

bertjakap2 dengan penjanji murid 

sekolah “itu. Dan di: iringi oleh 

Balalaika alat musik Rusia. Dan 

jang menjalin sjairnja kedalam 

bahasa Rus isi adalah sdr. Har- 

tono dari Kedutaan Indonesia di 

Moskow. 

Restoran Praga, 
Praga itu sama dng Praha. 

Presiden mengadakan ' djamuan 
pesta makan Negara untuk per- 
pisahan. Dibidangkannja lontong 
komplit, sate ajam nasi dan lauk- 
pauknja. Krupuk udang “ tentu 
tidak ketinggalan. Hidangan asli 
Indonesia. Koki2-nja puteri2 kita 
dari Kedutaan, 3 orang djumlah- 
nja. Restoran Praga ini terbesar 
di Moskow, bertingkat 4 dan lima 
salon disediakan untuk “kita. Sdr 
tentu bertanja, apakah “di Mos- 
kow . aga daun pisang untuk 
bungkus lontong? Memang tidak 
ada, lontong itu dibikin dng bung 
kus. “tjita”, mori, tipis, “seperti 
tule klambu. Ada djuga akalnja 
puteri2 kita itu. 

TA 
Gubernur Winarno, 

Pak Winarno menjatakan ke- 
sannja kepada kami, bahwa se- 
muanja luar. biasa” “Ada 'ita 
rasa hati ke hati, sedang  rakjat 
dan Presiden kita seperti" rakjat- 
nja sendiri, seperti: “Presidennja 
sendiri. Rakjatnja meskipun mela- 
lui revolusi dan perang berulang, 
semangatnja tetap” ada. “Mereka 
bekerdja keras. Ternjata Sovjet 
Rusia hebat kebudajaannja, “ini! 
rupanja mulai dulu. Tetapi kalau 
dulu itu kebudajaan untuk keme- 
gahan kulternja belaka, “kini kes 
megahan itu untuk kepentitigan 
makjatnja. 

Mr. Sumanang, 
Sampai sekarang ini, begitu 

kesan Mr. Sumanang, Sovjet Ru 
Sis ini masih ter, incognita, ar 
tinja belum dikenal atau kalau 
keliru dikenainja. Rakjatnja 'sa- 
ngat joviaal, hartelijk, ramahytas 
mah da, seperti saudara sendi 
ri, dan bangsa ini suatu bangsa 
jang mempunjai kebudajaan sen 
diri. Kebudajaan ini sampai seka 
rang terpelihara. Itu kesan dalam 
tempo pendek setjara pendek. " 
Perhatia, saja pribadi saja tn- 
djukan kepada tjara dan pelaksa 
naannja me,,negara” kan semua 
industri2, pabrik2,  dilnja ita, 
Meskipun mereka sudah 40 'fa- 
hun merdeka, mendjadi republik, 
toh sampai sekarang mereka te 
rus bekerdja keras, teguh disiplm- 
nja, Dan ini ternjata dari kota 
Stalingrad jang meskipun mende 
rit,. hebat dalam djaman pepera 
ngan terachir ini, toh dalam tem" 
po pendek kota itu sudah berdi 
ri kembali lebih moder, dan ma 
dju, sehingga pantas kalau orang 
membanggakan, 

Dan, untuk Indonesia jang ba   pember 1956 di Djepang, jang 
diketuai oleh Dr. T. Karimud- 
din. : 

Selandjutnja dewan menteri te- 
lah mengrima baik suatu rantja- 
ngan peraturan pemerintah ten- 
tang "tambahan peraturan peme- 
rintah tentang tjukai tembakau 
(Stbl. 1932 no. 560). 

Berkenaan dengan persiapan2 
untuk sidang  konstituante  kabi- 
net a.l. memutuskan membentuk 
suatu. panitia ad hoc jang terdiri 
dari wakil perdana menteri II 
Idham Chalid, menteri kehakiman 
prof. Muljatno dan menteri ke- 
uangan mr. Jusuf Wibisono dan 
jang diberi tugas merantjang per 
aturan tentang kedudukan ketua, 
wakil ketua dan anggota konsti- 
tuante, untuk menambah undang2 
pemilihan umum dengan ketentu- 
an, bahwa " konstituante. sudah 
dapat. dilantik apabila  djumlah 
anggotanja jang terpilih sudah 
mentjapai. angka 400, serta untuk 
menambah anggota panitia peme 
riksa surat2 kepertjajaan keang- 
gotaan konstituante dgn 4 orang, 
jakni . mr. 'Muhammad Yamin, 
Siauw Giok Tjhan, mr. Lukman 
Wiriadinata dan Achmad Sukar- 
mawidjaja. 

Berkemaan dengan  rantjangan 
undang2 tentang pemberantasan 
korupsi jang baru . disampaikan 
oleh. menteri kehakiman kepada 
kabinet dapatlah “diberi tahukan 
bahwa RUU tsb. akan dibitjara- 
kan dalam sidang j.a.d. oleh de- 
wan menteri. 

Selain dari “pada 'itu dalam 
sidang j-a.d. akan  dibitjarakan 
djuga RUU. pertambangan, jang 
dipandang penting pula sehingga 
pembitjaraar mengenai hal itu 
akan memakan waktu jang agak   tuai oleh menteri pertanian dan   
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si. se-     
  

2 orang mahasiswa dari Indone- 
sia jakni Sutadi dan R. Harmay. 
Mereka akan mempergunakan 
waktunja di Sanatorium itu utk 
beristirahat dan menerima pera- 
watan selama kira-kira 4 bulan. 
— Sedjak kira-kira 2 bulan jl. 
Sumidjan Kepala Djawatan Per- 
industrian Djawa Timur jg sudah 
ditahan polisi karena tuduhan 
korupsi, telah dirawat di RSUP 
Karangmendjangan untuk di-ope- 
rasi matanja jang sebelah kanan. 
— Konperensi Pemuda Demokrat 
Indonesia seluruh Djawa - Timur 
telah mengeluarkan pernjataan 
solidaritetnja terhadap  rakjat/pu 
tera Aldjazair jg telah berdjoang 
merebut kemerdekaan tanah air- 

belenggu pendjadjahan 
'(Perantjis. Tiga . buah motor 

lam mutiara dari suatu mas 
apai Amerika jang didjalankan 

 tenaga2 orang Djepang dan 
ionesia, kini sedang. berlabuh 

lipelabuhan Ambon menunggu ke 
apan untuk NA -ber- 

.ke Doko, — 

  
  

  

   

lama, 
Demikian komunike tsb. 

"Na       

   

      

   

Isajang dari luar negeri, Pertjo- 
baan sendjata2 atom Inggris jang 
direntjanakan di Maralinga,. Aus- 
tralia Selatan, menurut kabar2 jg 
didapat hari Senen jl. ada dalam 
keadaan "'bahaja”, setelah menga 
lami kemunduran selama 2 ming- 
gu. — P.M, Birma U Ba Swe hari 
Minggu jl. mengatakan bahwa ia 
mempunjai harapan besar  soal2 
tapalbatas antara Birma dan 
RRT akan dipetjahkan setjara 
damai. — Menteri Keuangan Ing 
gris Harold Me.Millan jang telah 
sampai di Washington, diduga 
dalam beberapa hari j.a.de ini 
akan membitjarakan pukulan kri 
sis Terusan Suez terhadap perda- 
Igangan dunia dalam pertemuan2 
nja dengan pemimpin2 pemerin- 
tah AS. — Laksamana Felix 
Stump panglima besar — angkatan 
perang A.S. di Timur Djauh me- 

ru lahir sebagai Negara Merdea 
ka ini, semestinja ' membangun 
dan bekerdja lebih “keras lagi, 

: Lari beranting, 
Kebetulan kita dapat menjaksi 

kan suatu peristiwa olahraga, 
Pemuda pemudi kota mengada 

kan perlombaan Iari bersambung 
atau estafet, memutari kota utk. 3 
merebut piala Walikota. 

Di Moskow ada djalan besar 
putar kota. Djadi kalau kita be 
rangkat dari 1 sudut terus ber. 
djalan mengikuti djalan besar itu 
akan kembali lagi 'kesudut per- 
mulaan. Luasnja kira2 tisa kaki 
Merdeka Barat depan RRT itu, 
Pada waktu ada perlombaan itu, 
djalan ditutup,  'polisi2 beratus? 
berdjadjar dipinggir djalan, ber 
puluh2 lagi keliling. dgn sepeda 
motornja. Ditengah djalan itu di 
pasang bendera2 matjam2 entah 
tand, apa. Boleh djadi sebagai 
penundjuk djalan, Memang ada 
tulisannja, tetapi kita tidak dapat 
membatja sama sekali, “karena 
huruf2nja berlainan, dengan hu- 
ruf Latin biasa itu. Penontonnja 
berdjam2. menunggu dan berdje 
djal disepandjang djalan. “Tya 
muda, pria wanita, tentera, polisi. 
Padahal hawa dingin, Ada jang 
menunggu sambil berdansa. Utk 
membuang waktu. 

Dengan menjaksikan itu kita 
mendapat kesan bahwa memang 
olahraga ini rupanja madju dan 
populer sekali, termasuk kebutu: 
han primer. 

PKT Setudju 
Pemb. Kelahiran 
SEKRETARIS I Panitya Pe 

kerdjaan Wanita dari C,C, Partai 
Komunis Tiongkok, Tsai Chang, 
dalam sidang konggres Senin ibl 
telah mengritik beberapa organi- 
sasi penting jang tertentu jang 
kurang menghargai peran wanita, 
baik dilapangan revolusi maupun 
pembangunan. Tsai Chang meng 
gambarkan nasib wanita di Tiong 
kok dan peran mereka dalam 
masjarakat, Dikemukakannja bah 
wa gedjala2 jang tertentu ig tcr- 
dapat dimasjarakat wanita 'Tiong 
kok itu adalah sisa2 dari keadaan 
sosial dan sedjarah, 

  

Tsai Chang mengatakan bahwa 
Partai Komunis Tiongkok menje: 
tudjui dilakukannja pembatasan 
kelahiran (dalam arti birth com. 
trol). 

Dikatakannja bahwa dengan 
mempraktekkan pembatasan kela- 
hiran, maka akan timbullah ke 
adaan jang "sangat baik” Wagi   nerangkan, - bahwa keadaan “di 

Timur “Djauh dewasa, Ini lebih 
stabil daripada dalan bulan No- 
pember j.l. ketika ia mengundju- 

ini beritangi “Taiwan, 

kesehatan '. wanita, pengasuhan 
anak, “kehidupan  rumah-tangga 
dan kemakmuran nasional, 5 

(Antara-Hsin Hua). 
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Gris - Indra - “Raya: 10,—1h— I 

"GR anDis 1 la ide Goa (17 th) h 
EXTRA: SAB. ae: 28 

(CinemaScope) 

("ORI Oo Ne 44512. 15 tar 6 th) 
: (CinemaScope) | 

Tyrone Power - Kim Novak 
THE EDDY DUCHIN STORY 

(Color by Technicolor) 

| INI DAN BESOK MALAM : 
PREXU 5 De 7 th) 

     

   

    

    
    

   

  

    

     
   

  

   
   

            

   

     
    
   
   

  

   
   
    

   

  

Permuda Kemb | 

Setelah bersalin 
40 Hari 

    3 kesehatan bertambah', 

tok dan sehat betul. 

telah Nionia minum : 

Keluaran 
NJONJA MENEER 
Semarang. 

— ema , Teip. 

  

   SAINS 
Njonja GOUW Djamu 

. Sorga Istri. 

2 “ Paling baek untuk mentjer- 
)iy minkan kombali sebagai pe- 

e nganten baru. 
- DEPOK 20 Tek. Di 

  

  

Toko Diaya, Ka Wetan, 
Toko Buku Hen Sin, Gang. Pinggir. 
Toko Jung, Bodjong 22. 
Rumah Makan ,,Mirasa”, Ma ra 
Perkumpulan ,,Ta Chung. She”, : 

Fa: Gie Seng, Gang Warung. . 

Toko Buku ,,Darma”, Intake On at 
GRI, SOBSI. NE aU 

Se Un 2 PAN, PENERIMAAN AKROBATIK PEKING. 2 

ANRI 

LE LA La 

Seluruh tubuh berasa lebih ring- 
kas dan enteng, tjahaja muka ke- 
lihatan lebih muda dan gembira, 

dan anak 
jang mungil ita, mendjadi mon- 

Semua ini ' 
Njionja dapat membuktikan, |se- 

— Jamu HABIS BERSALIN 

|oapat beh di Pedamaran 50 — Et 
- 909, dan AGEN | 
TAGEN BISELURUH TEMPAT 

2. ut 

. Se LAN 

     
   

  

Jen, Sebandaran 9. 

Hoo, Gang Warung. . 
Gwan, Petudungan. 
Sui, Pekodjan. 

besa 
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PERHATIAN ! SUDAH BISA BELI Aa SINGA API? LB Isr Kama KALENG. 
KWALITEIT LUAR Naah: BAIK, HARGA PER DOZ. Rp. 18,— 

  

PERTANDINGAN. 

Bnoteibati Besar 
antara x 

SEINTAK BASKETBALL GIRLS T EAM dari Taiwan 
Ton tra 

REGU2 BASKETBALL di Djawa Tengah 
Jang sedianja bermain tel 26 September. 1956 “dibatalkan. 
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piutang N. V. SERBADJADI 
20 AUGUSTUS 1956, adalah men- 

Meepa djawab) tuan B. B. ek 

N 1 Serbadj adi 

“ne Kosong! 
aka No. 162. Listerik dan air 

“pemilik alamat : : 
Pe Gg. 1 Sa 253 Semarang, 
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MALAM 

PREMIERE 

BESAR! 
"G RIS? 

5.00 7.009:00 

(@. 13 Ah) 

Si AA Pk 14 "3 

PA. 7 

Funwe SAUCERS HAYE 
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Saban Sore 

djam 3.00. 

TA x” 

515715 945 : 

Extra: : 

Saban Sore S 

djam315 

Pesan tempat: 3 

PERAGA 

10 KTA 
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DONALD CURTIS 

(Story d7 CURT SIODMAK 
EER « Executive Producer: 

JERBU KEBUMI KITA 
, LONDON, PARIS, MOS- 

TI BULAN2AN PERTAMA 
DAN TJUMA        
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   heriam 5 penangkis udara dari bumi 

  

TYIONE POWER 
— KIM NOVAK 

$ 8 
THE LOVE 

STORY 2 TH 

    

  

  

TDJAGATAN” INI MATAN PREMIERE 3. 09 7.00 9.00 (17 th.) 

  

Auyang Safi - Film Tiongkok 

5 2THIAN CHANG TH CHIU? 
Pe Yen 1 Ng Sa paling baru. 
INDRA” INI MALAM PREMIERE #ROXY” 
4.39 7.00 9.39 BERBARENG (17th) 6.30 -9.00 

GEETA BALI : Tag Film India 
"NEELAM PARI 

SAJJAN - SAPRU Tekst Indon. 
Film India terbesar dengan 1001 matjam Kepaiban- Kania 
Penuh tari2an, in, njanjilan dan “aksi jang hebat dan seru ! 

"ROYAL" INI MALAM PREMIERE 4.457.00 9.15 "A7 th) 
£. R. Rajkumari Film India 

”"RAJKUMARI” : 
C. R. Rajkumari : Tekst Indon. 

"GRAND” INI MALAM: D.MB. 5.09 7.00 9.00 (7th) | 

&xtra: SABAN SORE djam 3.00 (Kartu-bebas tak berlaku) 

COLUMBIA PICTURES presents Anne Pt 

Anil NIA 
SAN LEIGH 

  

  

      

  

with JOHN JUSTIN - ROLAND CULER 
Dari udjung hingga kepangkal selalu diliputi dengan batonaigana 
jang dahsjat ! 
Tabuhan dari tarian perang- suku MAO-MA0 jang tak hendak : 
mundur SN 1 Aa DAN Depe 

  

Tierita jang mengagumkan ten- 
tang seorang laki2 jang diburu 

(seperti Ta 

INI & BESOK MALAM ! 
”REX” 5.007.009.060 (17 th) 

(Widescreen) 1 

ELEANON 

POWWELA 
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« Pedagang di Djakarta 
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UNTUK PERUSAHAAN 
DITJIPTAKAN CHUSUS UNTUK MERINGANKAN BEBAN PERUSAHAAN. TUAN !! 
DIDATANGKAN CHUSUS UNTUK MENGGIRANG2:AN KELUARGA TUAN !!! 

  

  

  

Pick-Up , VESPA? 
KENDARAAN2 INI ADALAH BUATAN PABRIK ,,V ESPA" JANG TERMASJHUR DI ITALIA ! TIDAK SEDIKIT, 

- WALAUPUN DIMANA SADJA, MEREKA TELAH ME NGHASILKAN KEUNTUNGAN BAGI KAUM PENGUSAHA? 
KARENA: KUAT, HEMAT DAN PRAKTIS! 
Bet at BA 

Tr 

DAPAT DIBUAT MENDJADI : 

KETERANGAN TEKNIK D.L.L 
Motor 
Disertakan 
Muatan barang 
Muatan orang 

Konstruksi 3 

ACCU-STARTER dan 
300 Kg. (Pick-up, 

.
.
.
.
.
.
.
.
 

.0
 

MEMPUNJA I: 

PICK-UP BERARTI: 
DELIVERY-VYAN BERARTI: 
AUTOLETTE BERARTI : 

STATIONWAGEN BERARTI : 

ban @inetin dat allokasi terbatas pada : 

“ny. 

'DIDATANGKAN KE INDONESIA DA LAM BENTUK CHASSIS, DENGAN KATJA-MUKA : 
PICK- UP, 

» WAGEN JANG MUNGIL DAN MANI5, TETAPI TJUKUP KUAT UNTUK KELUARGA TUANj 
# HARGA CHASSIS HANJA CA. Rp. 17.690,— LOCO DJAKARTA. 

HARGA PASTI DIPERHITUNGKAN MENURUT HARGA PENETAPAN PEMERINTAH. 

159 cc. 5 persnelling, inci. 

bestelwagen). 

1 sopir dan 4 penumpang dewasa, (Antoleite, stationwagen) 

chusus diperkuat sebagai 

,SURACO” 
TJABANG SEMARANG : FPB. GADJAH MADA (Seteran) 5, SEMARANG. Tilpon : 2400 Djohar 

“2 Ta LP SL Te Te TP LL LO Le ag on .— 

  

DAN RUMAH TANGGA! 

  

Bestelwagen ,, VESPA” 

, 

DELIVERY-YAN, AUTOLETTE ATAU STATION- 

1 untuk mundur, 

SPEEDOMETER. 

mobil beban (vrachtwagen). 

MERINGANKAN BEBAN PERUSAHAAN TUAN! 
MEMPERLANFJAR USAHA TUAN! 
MATA PENTJARIAN:JANG MENGUNTUNGKAN TUAN ! 
MEMBAHAGIAKAN KELUARGA TUAN ! 
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HEBAT! 
PALANG MERAH 

dan PELADJAR 

' Harga Kartjis: 
2 

“Berdiri 

Toxo Hien, Bodjong 25. 

  

PERLOMBAAN 

SEPEDA BALAP BESAR 
STADION SEMARANG 

. hari MINGGU tanggal 30 September 1956 
" mulai pukul 7.30 pagi. La 

Diikuti oleh DJAGO-DJAGO SEPEDA BALAP jang terkenal 
antaranja : 

Eddy de Ronde dari Djakarta 
A.P-G. yan Gorp dari Soerabaja 

' Herry van Kempen dari Malang 
' Soehardi dari Semarang 

: Soetardi dari Solo. 3 
EXTRA: PERLOMBAAN SEPEDA DJENGKI untuk UMUM 

TRIBUNE esa 

Kartjis. mulai sekarang dapat dibeli di: 
Toko A. Gaos, Pasar Djohar No. 1. 

Juwelier Hok Sing, Bodjong 64.: 
American Salon, Pekodjan 83. 

'Rumah (Makan Mirasa, Djl. Mataram 830. 

GEMPAR ! 
MENONTON SAMBIL BERAMAL UNTUK 

INDONESIA 

“Rp. 5,— 

Rp.3 
Rp. 2,— 

Ketjil 7 

  

1 DOMPET berisi: — 
RIJBEWIJS A . 
KARTU : PENDUDUK” 
KARTU  WARGANEGARA 
PASFOTO's : 

TICKET G.LA. Gan UANG 

ak 

1 DIT alah boan D1 "R E RK 
Fi   

  
  

LAST BENAR RRRB KRI AR LN tra 

TELAH: KEHILANGAN 
(PADA TANGGAL 25/9-56 

Jang bisa kasih. kombali akan diperi HADIAH jang sangat me- 

3 - Alamat : TAN HOAT TEE - Djakarta 
d/a Pengurus Pension Rooze 

Telp. Smg. 1195, Bodjong 127/129, Semarang. 
1 KAS EKRAK KABAR BA REEKA KAK ERRB BAAK KA BRRS NA 

     

Onat Aw Pensarun Kuur 

nan Getas Mas 
Senat Mandjur untuk 
menjembuhkan Segala 

penjakit kulit dll. 

  
  Tjeritaan jang” 4g VAN JOANSON haraan kulit jang sebaik-ba- 

penuh hu- ly JANET LEIGH iknja dan harumnja jang ha- 
mortal AM Gonnie L0VIS CALHEAN lus mewangi adalah suatu ke- 

  

nikmatan pula. 

Barjalah : 

Perbotol » Suara 
  

  
Bisa beli di tokor diantero aa   Ta aa Pn 2 RP AA 
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BRIS dengan ACTAMER “ 

Anak? jang sehat dan gembira adalah kebahagiaan 

keluarga ! Setiap ibu-senantiasa berusaha untuk 

memelihara hal ini. Karena 

itu ia sangat menghargai 

Bris: bahkan djuga untuk 

' kepentingan dirinja sendiri. 

Setiap hari memakai sabun 

wangi Bris, berarti pemeli- 

Merdeka" 

   
xXx ACTAMER - 

bithionol, bahan ba- 
ru pemberantas ku- 
man-kuman, 

Sabun wangi istimewa untuk negeri panas. 

  

BR 7135“. 
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Tanggal : 24. — 27 SEPTEMBER 
4 orkes — 18 'top hits 

ROCK AROUND THE CLOCK” 
dng 

LISA GAYE — JOHNNY JOHSON 
SOLO 

    

27 TE LAW SAS US CAK 
YOU FROM RUINING cLZ 
BUT VALE DOESN'T NAVE 

As a. mm Aa 

1 DEA : 
(UP WITH YOU HERE! OLI ne aa 
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jaan Dale Evans ...... 

a kat idak dapat meng 
h terah saja, tetapi 

dengan omonganmu disini! 

    — . Engkau meretondaki ke 
ributan, 

Katjamata saja! 

            

        

  

   

  

       

  

   

  

   

banda Panin PAN Sa ea 

Vo UI y 
YOU REA TG FOR THERE N THEN Sit DOWN AK 
TROLPLE, f Nee. BRKOKEN N USG YOUR FARS 
CGASAL NY GLASSES! FOR. A gi 

“J CHANGE! 

     
   

  

       
Sae Ur! Rogers 

   . atau Piaktronia duduk- 
lah dan pergunakanlah  seka- 
rang, telingamu sebagai peng 
ganti penglihatanmu itu! 
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