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RentjanaPembentuk- “Keris Untuk 
Presiden Tito 

  an Kons- 
tituante 

Kini Telah Sele. 
sai Disusun 

DIPEROLEH keterangan, bah | 
wa hari Kemis kemaren Panitia 
Negara untuk Persiapan2 Pem-| | 
bentukan Konstituante telah me- | 

sun 
kenstituante. 

Rantjangan itu akan dirapat- 
rin lagi vada tgl. 3 Oktober to js|- 
akp» datang dan pada tgl. 4 
Ok.ober rantjangan ini dib 
kedalam rapat pleno Panitia Ne- 
gara tersebut. 
Sesudah disahkan, rantjangan 

mengenai segala sesuatu disekitar 
pembentukan konstituante itu di 
tawarkan kepada pemerintah utk | 
selandjutnja diundangkan melalui 
Peraturan Pemerintah atau Un-| 
dang2 Darurat. 
Rantjangan tersebut meliputi 

masalah? pelantikan konstituante 
jang direntjanakan akan dilantik 
tanggal 10 Nopember, tata-tertib 
persidangan konstituante, peruma 
han anggota2 konstituante, kedu- 
dukan keuangan dap lain2nja lIa- 

|. (Antara). 

  

A.S. TOLAK USUL RRT. 
Kementerian luar negeri Ameri 
ka Serikat hari Senen menerang 
kan bahwa AS menolak usu! 
RRT supaja merundingkan soal 
diperlumaknja pembatasan? da 
gang oleh Amerika Serikat terha 
dap RRT. Kementerian tadi me 
ngatakan, AS tidak bersedia me 
rundingkan soal diperbesarnja 
perdagangan AS—RRT selama 
Tiongkok masih menahan orang? 
Amerika. 

Ke Jogja 
Dan Bali 
Atjara Kundju- 

ngan Radhakrisnan 
SESUAI dengan rentjana se- 

mula, hari Kemis kemaren Wa- 
kil Presiden India, Dr. S. Radha 
krishnan, jang sedjak kemaren 
dulu mendjadi tamu negara R.I. 
s/d tanggal 30 September jang | : “Salak” ren melandjutkan perdjalanannja 
Kena" sara Bra seganae ke Jogja dengan . menumpang 
Wakil Presiden Moh. Hatta, PM | Pesawat terbang, dan  selandjut 

. nia “akan menindjau tjandi2 Ali dan ketua Parlemen, Mr. 
Sartono 
Dalam melakukan kundjung- 

an? kehormstan itu Dr. Radha- 

krishman ditemani oleh penase- 

Prambanan, Borobudur dan Men 
dut di Djawa Tengah. 

den India itu akan menudju Ba- 
li, dan tanggal 29 September lusa 

. 

Sukarno telah 

Jogja. Tampak, ketika Presiden 

y Kel edai 

segera akan mengumumkan 

sampai £ Mesir 20.009.000 
djumlah ini. Direktur Towfik 

akan diumumkan dalam waktu 

tidak mengetahui bila kapal2 pe 
ngangkut akan didatangkan atau 
apakah rentjana perbaika,, Suez 
Canal Company ig dulu sama se 
kali akan dibatalkan dan diganti 
dengan rentjana baru ini. 

  

don sekretaris pribadi Wakil Pre- 
siden India. 

Sesudah selesai mengadakan 
kundjungan? kehormatan tsb. Dr. 

Radhakrishnan hari Kemis kema 

Hari Djum'st ini Wakil Presi-   
      

      

hat Kementerian Luar Negeri, 
Mr. A. Subardjo, kepala proto- 

ae Kis 

ha 

Tidak Benar PSII Sum. 
Selatan Pisahkan Diri? 
Anwar Tjokroaminoto Bantah Berita Ada 

nja Perpetjahan Di 
PRESIDEN DEWAN PARTAI PSII, Anwar Tjokroami- 

noto atas pertanjaan » Antara” tentang adanja berita, bahwa 
PSII wilajah Sumatera Selatan memisahkan diri dari Putjuk 
Pimpinannja (lihat di halaman 
bahwa berita itu adalah sama sekali tidak benar. Dikatakan, 
bahwa sampai kemaren itu hubungan itu masih terpelihara 
baik. Menurut Anwar, dalam kongres PSII jang lalu di Sura- 
baja semua anggauta Putjuk 
wilajah dan resort telah meletakkan djabatan, dan kini baru 
Putjuk Pimpinannja jang telah 

Pembentukan? komisariat2 wi- 
lajah2 masih disiapkan dan Pu 
tjuk Pimpinan masih menunggu 
usul dari daerah untuk meng! 
angkat anggauta2 komisariat wi 
lajah tsb. 

Djuga dikatakan, bahwa hari 
Senen malam anggauta Putjuk 
Pimpinan PSI W.A. Rahman 
baru kembali dari Palembang, 
dan disana telah membitjarakan 
rentiana perdjalanan Presiden 
PSII didaerah Sumatera Selatan 
ig akan dimujai tgl. 5 Oktober. 
Mengenai pimpinan komisariat 

wilajah Sumater, Selatan itu di 
katakan, bahwa mendjelang ter- 
bentuknja komisariat wilajah jg 
baru, kini disana telah dibentuk 
komisariat wilajah peralihan di 
bawah pimpinan Rauf Alj. 

Atas pertan'aan diterangkan 
bahwa sampai sekarang di Su 
matera Selatan belum diadakan 
konperensi, padahal diseluruh Su 
matera Selatan terdapat 150 tja 

Gara' Orang Bi 
suKetuk Pintu 
Mantri Polisi Sampai 
Lepaskan Tembakan 

KARENA menjangka 'ru- 
mahnja akan digedor, mantri 

Polisi Kaloran, Temanggung 
menguntji pintu, rumahnja 
dari dalam, setelah terde- 
ngar ketokan dari luar. Oleh 
mantri polisi tersebut diadju 
kan pertanjaan siapa jang 
ada diluar, tapi selalu tidak 
mendapat djawaban.  Kare- 

na itu ia membunjikan sen- 
djata api. Meskipun  demi- 
kian, orang diluar jang di- 
sangka gerombolan itu, ma- 
sih djuga belum memberi dja 
waban, bahkan lari kebela- 
kang dan mengetok2 . pintu | 
belakang. Untuk kedua kali- 
nja sendjata api dibunjikan 
dengan maksud agar polisi 
jang bertugas  didaerahnja 
mendengar dan menangkap 
gerombolan itu. Polisi  da- 
tang dan mengepung rumah 

  

Ls 

India di-Indor.esia, Bhandari, 4 

bang. Djadi tidak mungkin ada 

| | demikian Anwar. 

|PSII hanja baru mengambil ke- 
Simpulan tentang tindakan Rus- 

| Arudji akan terus mengikuti per 
dialanan Presiden sampai selesai. 

Ielah menolak joint-statement itu. 

Ikan 
IA.S. mengenai penanaman modal 

kembali ke Djakarta, kemudian: 
1.30 September . meninggati 

n Indonesia menudju ke Bang 
kok. (Antara). 

Kalangan P.S.L.I. 

3 - Red. SM), mengatakan, 

Pimpinan beserta komisariat 

terbentuk kembali. 

suatu “keputusa, jg menjatakan 
Sumatera . Selatan memis:hkan 
diri dari Putjuk Pimpinannja. 

Mengenai diri Abiskusno dika 
(kan, bahwa Putjuk Pimpinan 
tidak mempunjai persoalan spa2 
terhadap dirinya. 

"Karena, “adanja berita2 ten- 

Sebelum meninggalkan Belgrado, ibukota 
memberikan tanda 

berupa sebuah keris bertatahkan 
serta alat? medja makan 

Mesir Siapkan Pemba- 
ngunan Terusan Suez 

Akan Dikeluarkan Biaja Lebih 20 
Pound Mesir — Menzies Ditjap Sebagai 

SALAH SEORANG direktur Badan Kekuasaan Terusan 
Suez Mesir malam Rebo mengatakan bahwa pemerintah Mesir 

penting mengenai terusan Suez jang akan meliputi beaja 

takan bahwa rentjana baru itu sangat besar kemungkinannja 

Dalam pada itu ja mengatakan: 

  

    
Jugoslavia, Presiden 

-mata kepada Presiden Tito, 
emas dan seperangkat sendok- 
iang terbuat dari perak-bakar 

Tito mengagumi keris tersebut. 

Djuto 

Australia" 

suatu rentjana perkembangan 

atau mungkin lebih daripada 
el Dib tsb. selandjutnja menga- 

15 hari lagi. 
Dapat ditambahkan bahwa pe 

merintah Mesir telah membeli 
kapal2 pengangkutan untuk ting 
kat perkembangan  selandjutnja 
daripada Suez Canzl Company 
dan kapal2 tsb. harus sudah ada 
pada tgl. I Oktober j.a.d. 

1 »Keledai Australia”. 
'Selandjutnja Reuter dari Kairo 

mengabarkan ' bahwa. perdana 
menteri Australia, R. Menzies, di 
lukiskan sebagai ,,keledai Austra 
lia .oleh harian Mesir ,,Al. Akh 
bar” jang terbit hari Rebo. 

Tulis harian tsb. selandjutnja 
bahwa Menzies dalam pernjataan 
nja pada hari Selasa. mengenai 
krisis terusan Suez tidak ber- 
bitjara sebagai perdana menteri 
jang dapat dimuliakan dan ber- 
tanggung djawab melainkan. se- 
bagai ,,keledai Australia”. 

“Sudah barang tentu 
keledai2 tidak berbitjara”, 

sekali 
tulis 

   

uk 

ini menguak, menggigit. merinta- 
ngi serta menendang? dengan ke- 
dua kaki belakangnja”. 

Seperti diketahui Menzies da- 

ian itu selandjutnja, ,.maka itu 

Pngatakan bhw keledai Ha 

| Sovjet, 

UTA S.P.S. 

(Dewan Keamanan Beri 
| Prioritet Pada Penga- 
duan Inggris-Perantjis 

— Bertalian Dengan Krisis Terusan Suez 
"DEWAN KEAMANAN PBB pada hari Rebo kemaren 

dalu bersidang di New York untuk mengambil putusan ten- 
| tang pembitjaraan masalah Terusan Suez. Ketua dewan tsb. 
untuk bulan ini Emillio Nunez Portuondo dari Cuba mem- 
buka sidang dengan mengumumkan segera telah menerima 
surat dari sekretaris djenderal PBB Dag Hammarskjocld ten- 
tang insiden baru2 ini antara tentara Israel dan pasukan2 

Jordania di Palestina, Portuendo menjatakan kechawatirannja 
85 atas perkembangan kedjadian di Palestina. 

Pem. Akan Ke 
luarkan Un 
dang2 Darurat 

DARI sekretariapg Parlemen di 

. Pemungutan suara, 
Sidang kemudian sesudah men 

dengarkan pernjataan2 dari wa- 
kil Inggris, Perantjis, A.S., Uni 

Tiongkok Kuomintang, 
Iran dan Belgia mengadakan pe 
mungutan Suara. ' 

Usul supaja pengaduan Inggris 
dan Perantjis dan pengaduan Me 
sir kepada Dewan Keamanan di 
bitjarakan bersama ditolak oleh 
sidang dgn. perbandingan suara 
S lawan 2 dan 3 suara abstain.| Per aa kabar pe ni ae 
j ika tudiu| Wuntaan pem a ketua 

Tang: membelikan. “supra. sena Parlemen, Mr, Srtono, ..telah 
alah Uni Sovjet dan Jugoslavia 
sedangkan jang abstain ialah 
Tiongkok Kuomintang, Iran dan 
Peru. 

Sidang mengambil keputusan 
untuk membitjarakan lebih dulu 
pengaduan jang telah dikemuka- 

meminta. seluruh. Yanggauta . dan 
wakil2 anggauta Penitya Permu 
sjawaratan Parlemep untuk ber- 
kumpul dan menghadiri rapat ki 
lat Panitya Permusjawaratan pa 
da tgl. 28 SeptemBer, mulai pu 
kul 19.30, guna Membitjarakan 

    

      

| 2 

Sulawesi 
Tertutap 

. "Bi 

Bagi Pesawat2 Ter 
bang Tanpa Izin 
SESUDAH daerah Djawa Ba- 

rat dan baru2 ini Afjeh, maka 
terhitung mulai tgl. 24 Septem- 
ber jbl. djuga daerah Sulawesi 
Tengah dan Selatan oleh fihak 
Angkatan Udara R.I. diniatakan 
sebagai daerah tertutup bagi se- 
mua pesawat terbang, ketjuali 
pesawat2 terbang AURI dan pe- 
sawat terbang jang mendapat izin 
dari Pemerintah. Demikian me- 
nurut keterangan resmi jang di 
beroleh ,,Antara” — hari Kemis 
siang kemarin dari Biro Penera- 
ngan Angkatan Udara R.I. di 
Djakarta. 

Dalam hubungan persoalan di 
atas Perwira Pers Biro Penerang 
an AURI Kapten Agus lebih 

diauh. menerangkan kepada ,,An-| 

tara“, bahwa daerah2 jang dinja 
itakan tertutup bagi lalu lintas 
udara itu adalah termasuk. dae- 

rah2 katjau dan didjalankan da 
lam rangka politik — keamanan 
serta kerdja sama antara "Angka 
tan Darat, AURI dalam usaha2 
pemulihan keamanan dewasa ini 
jang sedang giat dilakukan oleh 
alat2 negara. Djuga antara lain 

berhubung dengan atjapkalinja   maksud pemerintah, untuk menge 
luarkan.. beberapa" Undang2 Da 
rurat. ut 

Tidak  didjelaskan, Undang2 
Darurat mengengifhd apa sadja 
ig akan dikeltarlagn oleh peme 
rintah pada saat "Parlemen ber 
ada didalam keaduzan reces seka 
ramg ini. (Antar) 

kan oleh Inggris dan Perantjis. 
Sidang lalu ditunda sampai ming 
gu depan sesudah tertjapai kata 
sepakat menentukan tanggal si- 
dang j.a.d. dengan djalan menc 
adakan konsultasi antara wakil 
|negara2 anggota. Supaja para 
menteri luar negeri negara2 ang 
gota dapat menghadliri sidang 
ja.d. sudah disarankan sebagai 
tanggal sidang 4 atau 5 Oktober 
j-ad. 

Seperti diketahui Inggris - dan 
Perantjis mengadjukan pengaduan 
tentang keadaan jg. ditimbulkan 
oleh tindakan unilateral Mesir 
mengachiri sistim operasi internz 
sional atas Terusan Suez jang di 
katakan sudah ditegaskan dan di: 
sempurnakan oleh Konvensi ta- 
hun 1888 tentang Terusan Suez, 
sedang Mesir mengadukan tinda 
kan2 dari beberapa negara, ter- 
utama Inggris dan Perantjis, jg. 
merupakan bahaja bagi perda- 
maian dan keamanan. internasio- 
nal dan merupakan pelanggaran 
Piagam PBB jang sungguh2. 

3 

7 

"a
 

Sula 

ag
 

3 

wesi 

Jang Tampok 

sehari2 biasa disebut djantung 
Djepang hadlir sebagai 
penindjau. 

Perlu dikemukakan bhw. duta hantjur “di 

  

    

    

besar Djepang “Toshikazu Kaso penghuninja 1g separohnja sudah menggabungkan diri dgn. 
telah hadlir sebagai penindjau da gerombolan, dan -separohnja lagi mengungsi kekota2. 

-lam sidang Dewan Keamanan ter Dang raya i sebagian besar Kan lalu-lintas dan Yana gang 
: 2 x sadja k os2 

ana selandjutnja mewarta- tak terpelihara Ia tan2 NG: 2 Aa aan en ng Hdak 
Ba Taneja San aa banjak semendj ag dunia ditempatkan didaerah2 jang, dis 

. bedua te ar elum “bu Kar “tadi” 5 
pada hari Rebo -beberapa djam ma dea. dot) peltun rah itu, adalah daerah perleng- 
sebelum Dewan Keamanan meng 
adakan sidangnja tsb. ' meminta 
supaja di izinkan turut serta dim 
pembitjaraan2 Dewan Keamanan 

ngan berupa kawat tilpon hanja 
dibeberapa tempat sadja jg masih | 
dapat digunakan. Kendaraan?)   lam pidatonja telah mengatakan 

bahwa para pemakai terusan 
Suez harus siap sedia mengguna 
kan sangsi2 terhadap Mesir apa 
bila tindakan2 dalam PBB nanti 
akan terbukti tidak bermanfaat. 

Akan membahajakan. 
Dari Ottawa oleh Reuter selan 

djutnja dinjatakan bahwa presi 
den Dewan Perdagangan Inggris. 
Peter Thorneycraft, kepada per. 
telah menjatakan, buhwa ditu- 
tupnja terusan Suez dapat ber- 
arti dirarngsumnja - minjak — dan 
bensin di Inggris. 

Kata Thorneycraft itu selan- 
djutnja bahwa di Inggris sudiih 
banjak sekali  ditjurahkan fiki 
ran2 untuk - mentjari pengganti 
ria sumber2.. minjak di Timur 
Tengah itu. j 5 

Ketika ditanja apakah Inggris 
dapat mengatasi... suatu blokade 
diterusan Suez itu maka olehnja' 
didiawab  ”Sedjarah  keradjaan 
Inggris telah membuktikan bhw 
kami dapat mengatasi hampir se 
gala2nja. Tapi, setiap gangguan   tang pemisahan wilajah Sumatera 

Selatan itu, 'maka mungkin per 
djalanan saja, saja pertjepat atau 
Putjuk "Pimpinan. akan memang- 
gil wakil-wilajah tsb.”, demikian 

Ari Ate 
/Latihan Seato tekanan 'milite 

Atas pertanjaan tentang akan 
adanja latihan perang Seato di 
lautan Djawa, Anwar katakan, 
bahwa 'mungkin  setjara juridis 
berdasarkan“ peraturan maritim 
kita, mereka bisa mengadakan 
latihan itu, ' tapi: bagaimanapun 
djuga manuyre - dilautan Djawa, 
ditengah2 kepulauan Indonesia 
bisa dirasakan sebagai tekanan 
militer pada Indonesia jang me 
ngandung latar belakang politik, 
berhubung dengan dukungan kita 
terhadap Mesir dalam persoalan 
Terusan Suez. 

Oleh karena itu pemerintah ha 
rus tjepat. mengambil tindakan2 
diplomatis mengenai hal tersebut, 

Belum mengambil kepu- 
tusan mengenai isi joint 
statement. 

— Mengenai joint-statement  di- 
| katakan, bahwa PSII belum meng 
ambil kesimpulan tentang isinja. 

lan jang tidak lebih dahulu mem 
beritahukan tindakannja itu ke- 
bada pemerintah. 

Selandjutnja diterangkan, bhw. 

Djadi tidak benar bahwa PSII 

terhadap lalu-lintas Indggris me 
lalui terusan.. Suez itu akan sa- 
ngat membahajakan keadaan”. 

Akui kedaulatan Mesir. 
Dari Pyongyang dikabarkan 

oleh Hsin Hua bhw ,,semua ren 
tjana provokatif kaum pendjadjah 
jang mengekang kedarilatan ” Me- 
sir akan gagal", demikian harian 
»Redong”. 

Sebagai komentar terhadap 
konferensi London ke-2 jang ga 
gal, tulis harian itu, dikatakan 
bahwa konferensi tsb. telah me- 
bempatkan Inggris, Perantjis dan 
A.S. dalam suatu dilemma dan   keadaan bingung. Kini djalan ke- 
luarnja ialah menghentikan antia 
man-antjaman bodoh dan ramai2 
oleh kaum pendjadjah itu dan 

mengakui kedaulatan Mesir serta 
menjetudiui menjelesaikan soal 
terusan Suez setjara damai. 

Pn 
Ta 

  

g 
. Antara-Reuter) ko buku di: Padang. 
MEP” PP PPAP PP BL jp 

Pamflet Gelap “ntjam 

| pada umumnja tidak lagi menu- 
ruti peraturan2 lalu-lintas. Pe- 
numpangnja melebihi batas ke- 
mampuan mesin sendiri. Pada) 
umumnja kendaraan2 itu berdja- 
lan setjara convooi. 

Demikian antara lain laporan 
wartawan ,,Antara” jang baru 
kembali dari mengikuti perdjala 
nan rombongan Panglima KDP 
SST Kolonel Sudirman dan ang 
gota2 Parlemen Seksi Pertahanan 
ke berbagai tempat dipedalaman 

PBB tentang krisis Terusan Suez. 
Kalangan Israel menerangkan 

bahwa dalam pembitjaraan De- 
wan Keamanan itu Israel ber- 
maksud  hanja - mengemukakan 
“pangkal pikiran pusat” bahwa 
kapal2 Israel seperti kapal2 se- 
mua negara lainnja berhak me- 
lalui Terusan Suez mengingat 
konvensi dan hukum internasio- 
nal. Kalangan ini menerangkan 
selandjutnja bahwa Israel tidak 
akan turut memperbintjangkan Sae Selalah: 
masalah nasionalisasi kongsi Suez “Taporan itu selandjutnja me- 
Canal Company atau soal2 jang ngatakan, bahwa diberbagai tem- 
timbul bertalian dgn. pengaduan pat pemimpin2 rakjat dgn air ma 

i p: ta menjampaikan keluhannja ke- 

Mesir kepada Dewan Keamanan pada Panglima Sudirman selaku 

  
PBB. Komandan Daerah Pengamanan 

Sulawesi Selatan “ dan Tenggara 
Mesir diundang. mengenai penderitaan mereka. Ta 

UP selandjutnja mewartakan pi sebagian rakjat pula sudah 
menganggap keadaan ini suatu 
keadaan jang biasa dan mereka 
bersikap masa-bodoh. 
Seluruh anggota rombongan me 

Dewan Keamanan, ngakui bahwa kehantjuran dan 
kekatjauan ini sudah melampaui 
batas kemampuan untuk dirasa- 
kan sebagai manusia Indonesia 
jang harus membangun negara- 

bahwa Dewan Keamanan PBB 
djuga mengambil keputusan me 
ngundang Mesir, jg bukan ang- 
gota dari 
supaja turut serta dalam perde- 
batan masalah Terusan Suez te- 
tapi tanpa mempunjai hak suara, 
dan untuk mempertangguhkan hja. 
tindakan bertalian dengan per- Seperti pernah dikabarkan, rom 
mintaan Israel kepada “dewan bongan anggota2 Parlemen ini 

terdiri dari Moh. Noor selaku ke 
aan 25.1 . ai tua, H. Harsono Tjokroaminoto 

ari Kairo Kemudian diwarta selaku wakil ketua, Kijai H. Mis 
kan bahwa presiden Mesir Nas- bah dan K. Werdojo masing2 se- 
ser pada malam Kemis telah laku anggota. Selain itu turut da 
meminta kabiret ' Mesir bersi- . Me P3 pula, Kenalan 
fr “3 : al . G@jawatan tingkat propinsi di Ma 
lan ana ba AAN ng Ya da kassar dan beberapa perwira dari 
Sh Pena OntAN an CA sea An UU MN ai Aaron 
nan PBB tentang masalah Teru- 4 
san Sies. | Banjak tempat merupa- 

Dalam sidang itu mungkin di | . kan daerah angker. 
ambil keputusan tentang susu-! Pemandangan jang mengharu- 
nan delegasi Mesir ke perdeba- kan dan  tjukup menggetarkan 
tan tsb. (Antara-UP-Reuter) hati setiap orang, dimulai ketika 

Menahan pama | melintasi daerah Pangkadjene/Ma 
MADJALLAH "MESRA? DI- 'ros lebih kurang 30 km. sebelah 

SITA POLISI. Timur Makassar. - Daerah jan 
DPKN Padang shdjak. beberepa 4. Tg terachir merupakan daerah .mar- 

kas dari Staf Komando KDPSST. 
Sepandjang djalan jang djaraknja 
meliputi 50 km: rumah2 rakjat 
tegak merupakan rangka2 jang 
tinggal menunggu Japuknja. Se 
dang penghuninja mendirikan gu 
buk2 disepandjang tepi djalanan. 
Keadaan mereka tjukup menjedih 
kan. Keadaan jg hampir serupa 

hari j.l telah mensita 46 buah 
madjallah ''Mesra'' nomor 10 jang 
diterbitkan di Djakarta bulan 
Agustus j.l. pada empat buah to 

.. Daerah,, Angker 
Daerah Sepandjang 400 Km. Hangus Di- 
baker Gerombolan — Kerugian Ditaksir 

800 Djuta — Harja Mesdjid-Mesdjid 

HAMPIR bxLURUH daerah2 di Sulawesi Selatan me- 
ngalam! kehantjuran. Daerah jang membudjur sepandjang lebih 
kurang 400 km dari Makassar kekabupaten Luwuk dengan 
djarak jang sama kekabupaten Mandar, jang dalam istilah 

pir 6 tahun merupakan daerah angker. Rumah?2 rakjat praktis 

hanja dikota2 sadja jang ada, selain itu sebagian besar sudah 
gerombolan, dan lainnja dikosongkan oleh 

Pengatjau-Pengatjau 
Ekonomi Di Djember 
DIWAKTU belakangan ini kota Djember dibandi'ri dua 

matjam pamfiet jang ditulis dengan tinta merah diatas kertas 
putih. Pamflet tersebut ditempelkan ditembok2 dan tiang2 
listrik atau lainnja. Pamilet matjam jang pertama berisi per- 
ingatan bagi golongan Tionghoa untuk djangan mengatjau 
ekonomi. Nama2 mereka jang melakukan pengafjauan ekono 
mi dikatakan sudah ada di blackiist. Pamflet kedua berisi 
peringatan supaja kita tetap memegang teguh arfi dan isi 
proklamasi tahun 1945. Kedua pamflet2 itu sama ditandai   Demikian Anwar. (Antara). 

DALAM menganalisa penjelidi 
kementerian perdagangan   mantri polisi dan tidak la- 

ma kemudian diketemukan 
ada seorang dimuka pintu. 
Waktu ditangkap orang itu 
agak Saka bisu jang | me- 

  
     

  

     
  

    

     

  

   

     
   

   

| A.S. diluar negeri, maka Perhim 
punan Penjelidikan Perburuhan, 

LRA, menundjukkan akan tinggi 
aja taraf perluasan ekonomi A.S. 

at monopoli diluar ne 

usaha2 mereka untuk 
  

jang bersif 
lan. 

   

         

    
       

eri2 1 ine jang belum |oleh perusahaan2 A.S. mentjapai | 

oleh Pelaksana Proklamasi 1945. (Antara). 

'45.000 Djuta Dollar A.S. Ditanam Di L. N. 
Angka2 kementerian perdaga- 

agan itu menundjukkan. bahwa 
modal jang dipergunakan untuk 
usaha2 itu baik oleh partikelir| mua keuntungan penanaman mo 
mauputf oleh pemerintah berdjum! dal diluar negeri dan  berkem- 
tah hampir $ 45.000.000.000 da-|bang sangat tjepat sekali dalam 
jam tahun 1955, jakni 4 kalinja tahun 1956. 

bagian jang terpenting, demikian 
lah LRA menekankan. Mereka 
ini mendapat 84Y5 daripada se- 

| 

  

  

JItahun 1939. Keuntungan2 dan penanaman 
Aa Giaa ue modal luar negeri dalam tahun 

Penanaman modal  langsung|1955 mentjapai $ 3.380.000.000. 
' Sedjak tahun 1940 djumlah ini 

djuga terdapat antara Polewali 
dan Madjene kira2 hampir 300 
km. sebelah Utara Makassar. 
Rangka2 rumah disepandjang 

djalan itu terbenkelai sama seka 
li dan menundjukkan, bahwa 
penghuninja sudah bertahun2 me 
ninggalkan tempat kediamannja. 
Daerah jang djuga mirip keada- 
annja adalah daerah perbatasan 
kabupaten Pare-Pare dan kabupa 
ten Bone sebelah Timur Pare-Pa- 
re, jang djaraknja kira2 60 km. 
Seluruh daerah2 jang disebutkan 
tadi merupakan lalu-lintas jang 
ramai sebelum perang dan dita- 
hun2 mendjelang pengakuan ke- 
daulatan. Tetapi sekarang merupa 

tahun modal itu berkembang k.l. 
1 Yo 
Keuntungan2 akibat penanaman 

modal diluar negeri kini mendja- 
di sangat vital dalam Badan2 se 
berti itu. dan  ditjek2 dividen 
orang2 kaja, kata LRA. 

Antara 1950. dan 1955 - ke- 
untungan2 perusahaan2 A.S. “di 
luar negeri bertambah dgn 61X. 

disinjalir terdjadinja perbuatan2 
jang merugikan negara al. drop- 
ving sendjata2 oleh pesawat jang 

tidak dikenal dsb. didaerah ter 
tentu. Fihak Angkaan Udara 
R.I. telah mengirimkan nota pem 
beritahuan tentang soal itu pada 
semus negara diseluruh dunia. 
(Antara). 

Selatan 

  
Terpelihora 

Sulawesi Selatan, sudah ham- 

kapan bagi bahan makanan 
rombolan. 

Tidak heran djika dalam opera- 

se- 
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ETJERAN: ,,Suara Merdeka” Rp. 

Indonesia - Tjekoslo- 

|wakia ,,$dima-Samas 
3 Hal Telah Mempererat Persa- 
habatan Antara Kedua Negeri Tsb 

»SELAMA TINGGAL beberapa hari di Tjekoslowakia. 
saja mengetahui bahwa persahabatan antara bangs22 Tjeko- 
slowakia dan Indonesia adalah sungguh dalam dan kuat.” 
Demikian kata Presiden Sukarno dalam pidato perpisahannja 
dilapangan terbang Ryzyne di Praha, sebelum meninggalkan 
kota itu menudju ke Peking. Lebih djauh Presiden Sukarne 
berkata, bahwa kedua negara mempunjai pandangan jang sama 

HARGA LENGGANAN: 

DLM. KOTA: ,,Suara Merdeka” (dengan materai) 
»Suara Merdeka”/,,Minggu Ini” Rp. 13,— 4 Rp: 3— — Rp. 16yp— 

LUAR KOTA: ,,Suara Merdeka” (dengan materai) 
»Suara Merdeka”/,/Minggu Ini” Rp. 14,— Rp, 3'— — Rp. 17,— 

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

AE Ser ata 

Simbar Ing- 
, . . 

kari Djandji 
MENGENAI berita larinjaf 

Simbar untuk ketiga kalinja, 
tebih landjut ,,Antara” mendapat 
keterangan, bahwa setelah Sim- 
bar dan sedjumlah anak buah- 
aja menaati panggilan Pemerin- 
tah pada Kemis malam tgl. 20 
September, maka pada hari Sab- 
u tgl. 22 September ia dan se- 
ejumlah anak buahnja meminta 
in kepada Penguasa Militer se 
tempat untuk mengambil anak 
buahnja jang masih berada di: 
kampung Bundar, tidak berapa 
ajauh dari Buntok. 

Kepada Penguasa Militer  se- 
tempat, kepada pihak Kepolisian 

begitu djuga kepada pemerinta- 

han setempat Simbar  mendjan- 
4jikan akan kembali lagi pada 
Yari Minggu tanggal 23 Septem- 
ver, 

Tapi hingga tanggal 26/9, Sim 
Sar dan anak buahnja belum kem 

bali djuga ke Buntok. 
Pada hari Minggt tanggal 23 

September diluar dugaan pula, 16 
arang anak buah Simbar jang ma 

ah berada di Buntok, telah me- 
'arikan diri pula, dibawah pim- 

sinan Rumbang, jang terkenal 

sebagai wakil mutlak Simbar. La 

tinja Rumbang dan anak buah- 
nja itu kabernja setelah meneri 

ma surat dari Simbar, agar Rum 
sang dan anak buahnja jang ma 

sih tinggal lekas melarikan diri. 
Berita jang dapat dikumpulkan 

Antar “, menjatakan bahwa pa 

da hari Sabtu tanggal 22. Septem 
ber itu Simbar melarikan diri 
bersama 8 orang anak buahnja 
dengan membawa sendjata. 

Sementara itu anak buah. Sim 
br jang melarikan diri “ kemu- 
diannia, pada hari Minggu tang 

gal 23 September. dibawah pim 
vina Rumbang, ada sebanjak 16 

wang “dengan membawa 3 pu: 

Prda hari Minpsu tanggal 23 
September fihak Kepolisian telai 
ncengedakan pengodjaran  terha   si-operasi jg lampau pihak gerom 

bolan dgn sekuat tenaga berta- 
han didaerah tersebut, jang kemu 
dian mendjadi sebab pula menga 
pa daerah itu mendjadi hantjur 
sama sekali. 
Dibanjak tempat tanam2an rak- 

jat berupa pisang, kelapa dan se 
bagainja tumbuh dgn tak ada jg 
memetik buahnja. Sawah2 dalami 
djumlah ribuan hektare sama se- 
kali terbengkalai, sedang perke- 
bunan mengalami nasib jang sa- 
ma. 

Diberbagai tempat sudah un- 
tung sekali bila melihat anak2 
dan perempuan? tua jang tinggal 
dgn penuh ketakutan dirumah2 
jg hampir lapuk. Bukan itu sadja 
tetapi ada beberapa mesdjid dan 
bangunan2 pemerintah seperti 
kantor mengalami kehangusan ka 
rena terbakar. Meskipun demiki- 
an patut diakui bahwa satu2nja 
natjam bangunan jang tetap utuh 
hampir diseluruh pendjuru peda 
laman Sulawesi Selatan adalah 
bangunan mesdjid2. Bangunan ini 
bahkan makin hari makin men- 
dapat pemeliharaan. Kadang-ka- 
dang ditempat jang sama sekali 
tak tampak manusia, bangunan 
mesdjid tetap terpelihara. Ada 
dugaan bahwa gerombolan djuga 
banjak kali menggunakan bangu- 
nan mesdjid ini dgn penghor- 
matan sebagai rumah ibadat jang 
wadjar. 

Anggota2 rombongan ketika 
melalui desa2 jang dikatakan dac 
rah ,,angker“ ini pada umumnja 
mengakui bahwa daerah Sulawe 
si Selatan memerlukan  djangka 
waktu jang tidak sedikit . untuk 
membangun kembali semua ke- 

runtuhan sebagai akibat  keka- 

tjauan. Bahkan Major Saleh La- 
hade atas nama Panglima TT VII 
dalam pidatonja dimarkas TKR 
didepan ratusan anak buah Ha- 
nid Aly Usman Balo dengan ta 
jiam sekali mengetjam kehantju 

ran jang dialami daerah ini. Di- 
k takannja bahwa selama ham- 
pr 7 tahun ini daerah Sulawesi 
S'latan teiah mengalami  keru 
gian sedikitnja Rp. 800  djuta. 
Lan untuk membangunnja pa- 
ing sedikit pemerintah — haru: 
menjediakan biaja Rp. 300 djuta 
Duga utjapan2 jang tadjam ini 

merupakan suatu persamaan pen 
dapat diberbagai pemimpin? - di 
Caerah ini. (Antara). 

Mentega Se- 
babkan Penja 
kit Djantung? 
SEORANG  sardjana Inggris, 

Herbert Kay, hari. Rebo menga 
takan kepada sidang ' Konggres 
Internasionel Bahan2 dibuat dari 
susu ”supaja' - mengambil - sikap 
ig ragu2” terhadap  pernjataan2 
bahwa mentega: dan lemak bina 
tang menjebabkan penjakit2 djan 
tung. , 

Kay, - seorang ahli biokimia 
dan direktor Lembaga Nasional 
Untuk  Menjelidiki Bahan2 Bua 
tan Susu di Reading, mengatakan 
kepada para wakil daripada 48 
negar, buhwa dinegeri2 dimana 
penjakit arteriosclerosis — berkem 
bang disana terdapat tingkat ma 
kan ig sangat tinggi sekali. De 
wasa ini orang2 djuga kurang 
memakai otot2. Untuk hal ini 
mobil2 sangat bertanggung dia 
wab. Pula ditambahkan bahwa 
ketegangan penghidupan modern   (Antara) 

  

  

angka $ 1! 000.000.000. Ini ialahialah 6 kali , 
2    

  

van KundenenWete 

Lembaga Kebudajsar Indonesia 
.Ken Batavipareh Genootschep 

nscheppan"     

dap Simbar dan anak buahnja. 
begitu diugs terhadap anak buah 

Simbar jang melarikan diri  di- 
Sawah pimpinan Rumbang. 
(Antara). 

Diturun- 
kan Lagi 

Biaja Angkutan Kapal 
Ke Eropa 

TAMBAHAN ongkos pengang 
kutan barang ke Eropa jang du: 
hari lalu diturunkan dari 1 
hingga 5 persen hari Kemis ke 
maren telah dihapuskan sam 
sekali oleh Djakarta  Vrachter 
Conferentie. 

Dalam sebuah  pengumumar 
kepada pengirim2 barang ke Ero- 
pa dikatakan bahwa perusahaan? 
perkapalan jang tergabung dalam 
D.V.C. gembira dapat mengam- 
bil keputusan ini berhubung dgn 
perkembangan2 jang terachir da- 
lam soal Terusan Suez. 
Keputusan baru ini. menjusul se 

sudah pengumuman hari Selasa 
jang lalu bahwa tarip tambahan 

sementara atas tarip ongkos2 pe- 
izeagkutan barang ke Eropah di 

turunkan “dari 15 hingga 5 per- 
sen. Ketetapan ini berlesku bagi 
barang2 jang dimuat kedalam ka 
pal dipelabuhan2 Indonesia pada 
a'au setelah 22 September. (Ant.) 

Perundingan 
Nehru— Faisal 
Acc Suez Diselesaikan 

Lewat PBB 
PERDANA menteri Nehru 

dari India hari Rebo memperbin 
tjzangkan soal terusan Suez dgn. 
Emir Faisal, saudara radja Ibnu 
Suud dari Saudi Arabia jang men 
djadi perdana menteri dan men- 
teri luar negeri Saudi Arabia. 

Faisal mengatakan kepada Neh 
ru dalam pertjakapan2 tak resmi 
selama 2 diam bahwa radja Suud 
berpendapat sengketa terusan 
Suez itu harus diselesaikan setia 
ra damai dalam rangka PBB,   demikianlah sumber2 jang dekat 
dengan istana. Ryadh (Antara). 

DARI PIHAK jang bersangku 
tan ,,Antara” terima berita, bhw 
maksud untuk membentuk Kese 
belasan Polisi Nasional untuk se 
mentara ditangguhkan. Disebab- 

kan karena selain adanja Kese- 
belasan PSSI jang dewasa ini 
masih berada diluar negeri, pun 
disebabkan akan adanja pengiri 
|man Kesebelasan Indonesia ke 
Olympiade Melbourne — dimana 
ikut serta pemain2 Kesebelasan 

(Polisi antara lain Danu, Ramli,   sangat bertambah. dan Rasid, 

  

tentang beberapa masalah internasional. Pandangan jang sama 
itulah jang mengeratkan hubungan persahabatan. 

Disamping itu, menurut Pres. 
Sukarno ada-hubungan2 lain jg 
lebih erat lagi, jaitu hubungan 
hari-kemudian. - Kata Pres. Su- 
karno: ,,Tjita2 bersama kita ada 
lah persahabatan diantara semua 
negara, dan perdamaian diantara 
semua bangsa. Tudjuan bersama 
kita adalah perdamaian dunia 
dan kebahagiaan "ummat manu- 
sia. Kita sedagg berusaha untuk 
membangun suatu dunia baru, 
dimana semua bangsa dapat hi- 
dup dengan bahagia. Tjita-tjita 
bersama kita adalah djuga untuk 
mentjapai semua tudjuan kita 
itu. Masih ada lagi hubungan 
antara kita jang lebih erat, jalah 
hubungan masa jang silam, jaitu 
hubungan dalam penderitaan jg 
sama. " 

Dimasa jang silam, bangsa 
Tjekoslowakia dan Indonesia 
menderita dan member? korban. 
Penderitaan dan pengorbanan jg 
sama itu telah menghubungkan 
kita untuk selamanja. 

Djadi, antara bangsa Indonesia 
dan Tjekoslowakia ada tiga hal 
ig menghubungkan mereka satu 
sama lain. Hubungan dalam pen 
deritaa, dan pengorbanan dima 
sa jg lampau. Hubungan dalam 
pandangan ig sam. mengenai be 
berapa masalah dan hubungan 
dalam tudjuan ig sama dikemu- 
dian hari. Ketiga hubungin itu 
mengeratkan  persahabatoy anta 
Tn kita. Saja telah tinggal behe-' 
repa heri di Tiekoslowakia dan 
saja berrsah., untuk mendismin| 
supaia hubungan persahabatan 
tu lebih diperkuat. Saia jakin 
hahwa hal itu telah tertiksana”. 
Demikian kata Presiden Sukarno 
dalam pidald  pervisahannja di 
Praha, menurut UP. 

Pandanean sama tentane 
berbagai masalah inter- 
nasional. 

Sebelum Presiden Sukarnn me 
ngutjapkan kata? perpisahannja. 
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Djuga Da | 
ri Inggris | 
Terdengar Tjelaan 
Thd Peraturan 

KSAD 

HARIAN liberal Inggris ,,Man 
chester Guardian” dalam tadjuk 
rentjananja pada tgl. 27 Septem- 
ber mentiela keras peraturan 
Indonesia jzng melarang dilaku- 

kamnja ketjaman2 terhadap ang- 

gauta2 pemerintah. Harian fsb. 

menganggap peraturan tersebut 

sebagai ,,salah satu peraturan ig 

paling luas dan gila (monstrous) 
terhadap pers, jang pernah dike- 

luarkan didalam apa jang dina- 

makan negara merdeka." 

Lebih djauh harian itu menja 

takan, bahwa menurut peraturan 

itu boleh #dikatakan tiap karang- 

an jang melawan pemerintah da- 

pat dihukum. Suratkabar  terse- 

but lalu bertanja: .,Siapa jang 

akan melaksanakan — peraturan 

itu ? Pengadilan2 biasakah, jang 

pasti tidak akan dapat mentaf 

sirkan sesuatu jang demikian 

dahsjatnja ? Mengapa pihak mi- 

liter dan bukan pihak sipil jang 

mengeluarkan ' peraturan itu ? 

|Tiada seorang pun jang memper 

soalkan hak kedaulatan Indone 

sia untuk membuat peraturan? 

jang  dikehendakinja sendiri. 

Akan tetapi Indonesia tidak da-. 

pat memadjukan keberatan,  dji- 

ka n&geri2 lain menarik  kesim 
pulannja sendiri2 tentang sifat pe 

merintah itu“. Demikian berita 

UP dari London. (Antara). 

  
  

lebih dahulu Presiden Zapotocky 
menjatakan dalam pidato jang 
singkat bahwa ,,selama pembitja- 
raan2 kita ternjata bahwa pan- 
dangan kita mengenai beberapa 
masalah internasional : adalah 
sama. Kedua bangsa kita ingin 
sekali melihat dikuranginja pe- 
ngeluaran untuk persendjataan, 
penghapusan sendjata2 atom, di 
terimanja RRT sebagai anggauta 
PBB dan penjelesaian masalah 
Suez setjara damai dengan me- 
nerima usul2 “Mesir.” Demikian 
Zapotocky. 

Selandjutnja Tass . mengabar- 
kan, bahwa pada hari Rebo tgl. 
26 September, Presiden Sukarno 
dan rombongannja telah tiba di 
Sochi dipantai Laut Hitam, dlm 
perdjalanannja ke Peking. 

(Antara) 
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— PERSETUDJUAN INDONESIA — JUGOSLAVIA — 
Sebagaimana dikabarkan, pada tanggal 17 September jbl. di Bel- 
grado telah dikeluarkan pernjataan bersama Indonesia-Jugoslavia, 
iang pada pokoknja menghendaki agar persengketaan Suez di- 
selesaikan dengan damai, menjokorng masuknja RRT dalam PBB 
serta adanja pembatasan pertjobaan2 bom atom. Tampak ketika 
Menlu Ruslan Abdulgani dan menlu Kpca Popovic sedang me- 
nanda-tangani pernjataan bersama tersebut atas nama pemerintah 
mereka masing2. 

berdiri dibelakang menlu2 

Dasar Pe 

Presden Sukarno dan Presiden Tito tampak 
Indonesia dan Jugoslavia. 

rdjoangan 
Irian Barat Di PBB 
Harus Diletakkan Pada Prinsip 
Penghapusan Kolonialisme — 

Kata Mr. Moh. Yamin 
ANGGOTA PARLEMEN Mr. Mohd. Yamin menjata- 

kan atas pertanjaan2 pers, bahwa dasar untuk memperdjuang- 
kan masalah Irian Barat dalam forum PBB harus tetap di 
letakkan kepada dasar perdjuangan menghapuskan kolonialis- 
me di Irian Barat. Pendjadjahan jang kini dilakukan oleh 

pihak Belanda diwilajah Irian 
kata Yamin. 
Menurut “Mr. Mohd. Yamin, 

dimasukkannja wilajah Irian Ba- 
rat itu kedalam konstitusi Ne- 
derland sebagai ,,wilajah Neder- 
land” menundjukkan ketidak dju 
ujuran Belanda jang dgn demi- 
kian melanggar Piagam Penjera 
han Kedaulatan jg ditandatanga- 
hi oleh ratu Juliana dan kini 
telah kita batalkan seluruhnja. 

Dikatakan oleh Yamin, pada 
tgl. 27 Desember 1949 dikata- 
kan, bahwa daerah Irian Barat 
mendiadi daerah sengketa, dan 
sesudah penjelesaian gagal dalam 
lima kali perundingan, Belanda 
setjara unilateraal memasukkan 
wilajah itu kedalam konstitusi 
mereka sebagai ,,wilajah Neder- 

land.” 

Yamin djuga membantah apa 
bila daerah Iria, Barat hendak 

Seperti diketahui maksud utk. 

membentuk Kesebelasan Polisi 
Nasional itu telah direntjanakan 
sedjak beberapa waktu 'j.l. dgn. 
mengadakan  pertandingan2 ra- 
yon “dibeberapa Propinsi untuk 
kemudian diambil pemain2nja jg 
dianggap memenuhi sjarat untuk 
didjadikan bahan guna pemben- 
tukan Kesebelasan Polisi Nasio- 
nal tsb. Dan dalam pertjobaan 
pertandingan melawan PSSI (se 
luruh Indonesia) di Semarang 
pada Pekan Olahraga Kepolisian 

  

Barat itu adalah kolonialisme, 

dianggap oleh Nederland sebagai 
suatu wilajah jp "tidak berpeme 
rintahan sendiri”, dan dengan 
mengemukakan pendapainja ini, 
Ramin menjatakan, bahwa pendi 
rian Beland, dalam menghadap: 
masalah Irian Barat ini simpang 
siur satu sama lain, misalnja: 
Kedalam, Belanda mengakui wi 
lajah Irian Barat sebagai milik- 
nja dan keluar dikatakannja, se 
olah-olah wilajah itu tidak ber 
pemerintahan sendiri. 

Keterangan Yamin itu ditutup 
dengan keterangan, bahwa apa 
bila Belanda mau memperbaiki 
persah“batannja dengan Indone- 
sia, seharusnia Nederland ig me 
ngambil inisiatif untuk mengada 
kan perundingan dengan Indone 
sia dengan terlebih dulu mele- 
paskan nendiadjahannia atas wi 
lajah Irian Barat. (Antara). 

Pembentukan Kesebelasan Polisi 
Nasional Ditangguhkan Dulu 

Djawa Tengah j.l., ternjata telah 
menggulingkan -lawannja dengan 
angka 9—1 untuk kemenangan 
Kesebelasan Polisi. 

Lebih djauh diperoleh ketera- 
ngan, bahwa mereka jang terpilih 
sebagai pemain Kesebelasan 
lisi Nasional nanti, akan dimasuk 
kan dalam training centre di Dja 
karta guna lebih memperdalam 
peladjaran2 dan latihan tentang 
persepakbolaan. Jang selandjutnja 
untuk mengukur kekuatannja me 
reka akan dikirim kenegara2 tes 
tangga. 
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' 
MENONTON SAMBIL BERAMAL UNTUK 
PALANG MERAH INDONESIA 

PERLOMBAAN 
   

STADION SEMARANG 

hari MINGGU tanggal 30 September 1956 
mulai pukul 7.30 pagi. 

Diikuti oleh DJAGO-DJAGO SEPEDA BALAP jang? terkenal 
antaranja : Y 

Eddy de Ronde dari Djakarta 
A. P.G. yan Gorp dari Soerabaja 
Herry van Kempen dari Malang 
Soehardi dari Semarang £ 
Seetardi dari Solo. f , 

PERLOMBAAN SEPEDA DJENGKI untuk UMUM 
din PELADJAR ? 

  

EXTRA: 

Harga Kartjis: TRIBUNE Besar Rp.5— 
3 Ketjil Rp. 3,— 

Berdiri Rp. 2,— 
Kartjis mulai sekarang dapat dibeli di: 

Toko A. Gaos, Pasar Djohar No. 1. 
Foko Hien, Bodjong 25, 
Juwelier Hok Sing, Bodjong 64. 
American Salon, Pekodjan 83. 
Rumah Mahag Mirasa, Djl. Mataram 830. 

  

      

  

  

Adalah namanja radio Djerman dari pabrik ,,SIEMENS”, 
jang ini waktu sangat digemari !! 

Diperlengkapin dengan : 

7 BUAH LAMPU SIEMENS 
“ DUBBEK LUIDSPREKER DAN 

DUBBEL BASCONTROLE 
BANDSPREIDING ANTERO GELOMBANG 

Hargeoja Rp. 3.950.- | 

RADIO | 
»MASCOTTE” | 

  

SEMARANG SOLO 
Dil. Gadjah Mada No. 26 Djl. Slamet Rijadi 126 

Filp. 1948 Tilp. 278   
REPARASI 

jang dapat MENDJAMIN barang Tuan dengan GARANSI : 

ema man 

  

Fimi ANARI 

KRANGGAN BARAT 193 SEMARANG. 
UNTUK SEGALA MATJAM DJAM. : 

MXANKKEKEKKKK KEK KAK KAKAK KK KKM KKR 

. oleh 

Nj. S5. WOTJOWASIPO dan Nj. SRIMOERJAM 
NI (Guru S.R. di Malang) js 
BUKU BATJAAN BAHASA DJAWA dengan huruf Latin untuk 
murid? kelas 3 Sekolah Rakjat. Isi dan bahasanja sesuai dengan 

. rentjana Rem. PLP. dan K. Gambar2nja mentjerminkan kema: 
|odjuan zaman. 

' Harga Rp. 7,58. : 
“Ongios kirim 1096, paling sedikit Rp. 1,50. 

Untuk toko? buku disediakan rabat bagus. 
PENERBIT TRIPITAKA TOKO BUKU TRIPITAKA 

Dil. Mataram 8K Tjelaket 67. (Kotaknos 56) 
"..Kebajoran Baru Malang 

“ iDjakarta) (Dijawa Timur) 

  

23 Sa LT AL LL — MT 
se 

   
Tanggal: 24 — 27 SEPTEMBER 

4 orkes — 18 top hits 

ROCK AROUND THE CLOCK” 
dng. 

LISA GAYE — JOHNNY JOHSON 
SL Oo 
MM Mei GL MTA £ TA AA LI 

  

mmm ee emaag anna 

  

"EP aku 

dari 
Pede Keadilan JANG T 

Kapankah datangnja PRADJURIT 

KAPAN? ! 

Lagi sekali, muntjal himpunan KI SASTRAHANDAJA : 

« 

MAHA 

“GEMPAR !! 

  

  

115 Bo 

|jang bekerdja sama? 

tjuran. Langkah? tersebut 

   
kebanjakan tamag 

Dan sedjumlah ketjil 
kan ke masjarakat jang 
pula nasehat? seperlunja oleh 
soal itu benar? memeras otak 
sanakan 

demikian : nji 
Nama, Agama, 

djaan ajahnja di, 
nja dan pekerdjaannja, 
alamat, tempat plesir, 
embok2an,, kesehatan, 
saudaranja, penghasilan, 

di... 

terangan lain-lain. 
Sebab2nja :   

hati akibat 
akibat pertempuran, 

kit ? 
Demikianlah 

dilindungi, ditolong 

reka menjetudjui 
ke kalangan masjarakat, 
kebanjakan mereka 

1155 Orang 
dil Ter 

Bergaal Bebas, Film Dan Batjaan Buku Tja- | 
bul Merupakan Salah Satu Sebab Timbul- 

— nja Pelatjuran 
SUDAH BEBERAPA ng, Sa Sa an Gan Tan 

Paenegsad mengpr TpA anang sanga Jaran 
2 s aan ah Kaget 

hal itu dapat disaksikan di Kantor Pusat Kepolisian di 
karena wanita? sesat itu didatangkan untuk diambil gambar La 

ea aa Ka Lea an vas k dj ruma 6 ara Bea Ta £ Benaeb an gakan Matang “dasi Solo, Pekalongan — dan Tjirebon. 
diantara mereka itu sudah dapat dikembal 

baik Jpn Natan menik: 

dan keringat untuk day 
tugas menjalurkan wanita? tadi dalam masjarakat dan 

mentjegah pula meluasnja penjakit kelamin, 

Bagaimana tugas tadi perlu ki memenuhi sjarat2 jang diperlu- 
ranja digambarkan tentang per- 
tanjaan2 jang diadjukan kepada 
wanita, dimana antara lain -b€rbu 

Jatim/sete- | 
ngah jatim, bangsa, sekolah, 

kawin/be- |mukakan dalam 
pekerdjaan, djika tidak apa 
sanggup bekerdja, 
lum/bertjerai/djanda, berapa 
kali kawin, beranak, asal da 
ri mana, nama ajahnja, pakar 

MAA ATpula, bagaimana pengaruhnja ber 
ma | gaul nama | Sembatjaan ” buku? tjabul. Itulah 

stor 
dari sebagian penghasilan, ke 

karena tekenan 
ekonomi, karena terlantar pen 
didikan budi pekertinja, kare 
na pergaulan (omgang),- patah 

kawin paksaan, 
akibat 

korban woeker, karena penja- 

luas pertanjaan2 
tersebut jang harus didjawab sa 
tu per satu oleh wanita sesat jg 
disuruh datang di KPK untuk , 3 : , 
maksud? tersebut diatas. Setelah Lala, Panen Haa Pan 
itu mereka kemudian diawasi, bahw. p ya 

moril/mate- 
riil kalau perlu. Berdasarkan atas 
djawaban2 itu pada umumnja me 

untuk kembali 
tetapi 

tidak dapat 

Pelatjur & 
Terdaftar 

  

  ja Polisi Susila di Semarang 

ela- jatasi p 
setiap hari 

| dan diberi 
jang dalam 

dapat melak- 

kan, karena sebagian besar dari 
pada mereka dihinggapi oleh ,,pe 
njakit ekonomi” jang tidak ter- 
atur. 
2 Pergaulan bebas, film, ba 

aa ni dik lah satu hal jang pa ke 
mn mag he an, pelatjuran 

itu adalah awal mulanja sampai 
Imereka menuntut hidup sesat itu. 
'Dari djawaban? jang diberikan 
atas pertanjaan? tadi kenjataan 

bebas, menonton film dan 

kok2 terpenting. Seperti dike- 
tahui pada achir2 ini oleh fihak 
jang berwadjib diambil tindakan 
mengenai beredarnja buku? jang 
dapat dianggap merusak moril. 
Pergaulan bebas oleh mereka ke 
banjakan dituturkan, bahwa mu- 
la-mula mereka diadjak oleh laki 
laki pesiar, kemudian pesiar dan 
menonton bioskoop dan achirnja 
kehormatannja diserahkan dan di 
tinggalkan. .. 

  

P8 Ia Daja penarik. 
Daja penarik dalam soal pela 

tjuran adalah soal pembajaran. 

ran dalam ,,pekerdjaan” tersebut 
dikatakan melampui batas sam- 
pai Lk. Rp. 200,— Pembajaran jg 
melampaui batas itulah jg menje 
babkan timbulnja daja penarik 
terhadap sementara wanita jang 

  

  

Djakarta. 

“Diluar lapangan terbang Ke- 
majoran, rakjat berdjedjal2 me- 
njambut tamu negara dari India 
itu. 

Segera setelah turun dari pesa 

wai terbang, Wk. Presiden India 
itu diantarkan kesuatu - podium 
jang disediakan dilapangan ter 
sang Kemajoran utk menghor- 

mat lagu2 kebangsaan India dan 
Indonesia Raya, kemudian sesu- 
dah itu melakukan pemeriksaan 
barisan2 kehormatan dari Ang- 

Setelah selesai pemeriksaan ba 
risan kehormatan, « Dr. Radha- 

krishnan diperkenalkan kepada 
para Menteri, anggota2 ikorps di 
plomatik, pembesar2 pemerinta- 
han jainnja dan wakil2 masjara- 
kat India jang pada kesempatan 
Lu memberikan karangan bunga 
kepada Wk. Presidennja. 
Dalam suatu pidato singkat di 

lapangan terbang Kemajoran, Wa 
kil Presiden India itu menjatakan 
rasa gembiranja dapat berkun- 

djung ke Indonesia, sekalipun da 
lam suatu kundjungan jang amat 
singkat. : 

Dr. Radhakrishnan menjatakan   berdekatan dengan wanita2 sesat 
itu dan karena pada umumnja 

  

PERINGATAN HARI ULANG 
TAHUN G.P.LiL. KE XL. 

Hari 

"56. sampai tgl. 2 Oktober 

Disamping” itu 
sampai 1 Okt. 

pada tgl. 

membatja al gur'an. Kesemua per 
tundjukan ini dimulai dari djam 

119,00 — 23,00. Pada tgl. 2 Okto- 
ber malam akan diadakan resepsi 
di Gedung Gris untuk para unda 
ngan. 

  
PEMBANGUNAN DJEMBATAN 

SENDANGGUWO. 
Pada tanggal 20 Sept "56 malam 

dikelurahan Sendangguwo Ketj. 
Semg. Timur telah diadakan ra- 
pat pembentukan "'Panitya Pem 
bangunan Desa” jang bersifat 
permanent dan tugasnja pertama 
tama kini akan membikin djem- 
batan-darurat (noodbrug, jang ke 
uangannja didapat dari 
desa Sendangguwo dan Gajamsa- 
ri setjara gotong-rojong) sebagai 
pengganti sementara dari 
i,ajembatan umum” (djembatan 
ibesar jang menghubungkan dgn 
kenek perkuburan Tionghoa) jg 
akan dibongkar dan dibangun 
'kembali dengan ditaksir akan me 
imakan beaja & Rp 120.000,— Ada 
pun soal keuangan sebesar ini tlh 
disanggupi akan dipikul oleh se- 
:banjak 18 organisasi2 Tionghoa 
'di seluruh Kota Besar Semg me- 
.murut keputusan rapat bersarsa 
:antara DPD.KES, DPU.KBS, be 
jberapa Instanties lainnja serta 1£ 
organisatie Tionghoa tersebut pa 
:da waktu jtl.. 

| Soal pelaksanaannja akan diker 
djakan oleh pihak pemerintah 
DPU,KBS dan diharapkan supaja 
dapat dimulai dalam bulan Okto 
ber j.a.d. ' Selandjutnja susunan 
pengurus daripada Panitya terse- 
but diatas adalah - sebagai beri- 
kut: Pelindung: M. Moch. Icksan 
Tjiptodjoeadhi, Joeswodihardjo: 
Ketua: Sawadhi (Lurah Sendang 
guwo), Wk. Ketua I/II: Darman 
(Lurah Gajamsari), Soeikani. 

EkRaDIL 
— Akan Datans Setjara Tiba Tiba? 

# SIROLAN — adil benar, tidak menerima suapan berupa apa- pun — untuk menghantjurkan para koraptor dan pengganggu keselamatan/kesedjahter2zan negara? 

Hanja Rp. 19.— 
Pusaka 

GURU 
(Diangka, Primbon, Mantra Gaib) 

  

ngan sesuatu hal maka 

Perhatian: Sedianja buku ini diberi nama »PUSA- 
KL Ko JANGGA GURU? Tetapi berhubung “de- 

nama buku dirobah mendjadi 
lebih tepat, jakni ,,PUSAKA MAHA GURU”. 
  

  

“1 2 BAIK. 
Isi buku al.: DYANGKA tramalan) DJAJABAJA : Ramalan2 

  

  

    
     

   

kehebatan. Selandjutnja: Bagaimanakah NASIB MANUSIA dan 

r ROLAH untuk membasmi 

CHASIATNJA : Warna dan c C: asiatnja Akik, Biduri, Manilam, 
TRA DJAPA GAI 

matjam lainnja, PENDEK, BUKU INI MEMBERI MANFAAT 
AKAN HAL2 GAIR! 

semesiinja Rp. 24,— tambah ongkos kirim 1076. 

   

    PA POSWESEL-LAH JANG TERDJAMIN. : 
Pesanan jang diterima. selewatnja batas tanggal kemungkinan 
lah erbit. KARE      

       

  

   
   

    

   

     

  

       

  

   

Buku ini sudah didalam tjetakan, pasti terbit didalam bulan muka (OKTOBER 1956). 
Tetapi pesanan dgn. disertai poswesel 

terima mulai sekarang sampai tel. 15 OKT. 1956 (harga sebelum terbit) HANJA Rp. 19 gu- 
tiah terhitung ongkos kirim TERYTJATAT. Perhatian : HANJA KIRIMAN UANG JANG BERU- 

TIDAK KEBAGIAN BUKU sete- 
U PESANLAH HARI INI DJUGA, LANGSUNG KEPADA PENERBIT 

Sekaligus membatja: DJANGKA (ramalan) DJAJABAJA, 
PRIMBON (hitangan tua), ILMU FIRASAT dan MANTRA 

P3 

3 2. jang telah kedjadian Na 
tepat dari DZAMAN ke DZAMAN. Indonesia kini sedang berada pada DZAMAN BESAR JAN& 
TERACHIR dan DZAMAN KETJIL jang disebut KALA BENDU jang maha dahsjat dan penuh 

NEGARA INDONESIA kelak ? 
Berapa ratus tahun lagi akan terdjadi KIAMAT KOBRA ? Bilakah datangnja PRADJURIT SI- 

segala perbuatan manusia jang melanggar hukum 
tidak djudjur dan segala kediahutaa dsb)? PRIMBON (HITUNGAN TUA): Warisan tua dari 
para kijai dan fjerdik pandai (para achli nudjum jang terkenal) mengenai segala sesuatu bagi 
Keberuntungan rumah-tangga, suami-isteri dan hal2 jang sulit2 dan datangnja sefjara tiba2, watak 
manusia, teristimewa watak wanita jang baik maupun jang buruk i 
tungkan rumeh-tangga dan merupakan kenikmatan dalam artian seluasnja. 

(korupsi, menjuap, 

sehingga dapat memberun- 
HAL BATU DAN 

Djamrut, Ketjubung di. MAN- 
: supaja berhasil dim. penghidupan, bisa Tekas membajar hutang, memper- 

oleh deradjat agung, naik pangkat. MANTRA ADjI WIDJI, MANTRA 
GUNA-GUNA, supaja kekasih timbul ijinta lagi, dagangan Iaris. 

SARESMI ' SEDJATI, 
dan masih berpuluh-puluh 

BAGI SIAPA JANG PERTJAJA 

Harga 
jang di- 

# 

Ulang. Tahun GPII jang 
ke XI, oleh GPII Tjah. Kota Be 
sar Semarang akan diadaaan per 
ingatan jang dimulai tgl. 30 Sept. 

"56. di 
Kantor2 GPII Tjabang, Anak 'Tja 
bang dan Ranting2 jang ada da 
lam Kota Besar Semarang selama 
tiga hari berturut2 akan diada- 
kan pengibaran bendera merah 
putih dan bulan sabit. 

30/9 
"56 malam akan 

serta pertandi-uja jang masih bersekolah. 

diadakan fancy fair bertempat 
di Gedung PHI Djl. Kranggan 
Barat dengan hiburan orkes 
.Surjokentjono”' 
ngan-pertandingan bulu tangkis, 
ping-pong, tjatur dan perlombaan 

rakjat | 

pada ! 

« PERANG? 

     
       

         

           
    

   

  

manusia bersifat ,,gemakzuchtig” | 
atau dalam bahasa. daerah ! 
penakake awake dewe”, penga- | 
ruh bajaran tadi mudah mendja 
lar. Seorang wanita sesat itu an 
taranja menuturkan, bahwa ia be 
kerdja pada salah satu kantor di 
Semarang dengan tiap bulan me 
nerima gadjih Rp. 250,—. Tetapi 
kini wanita tadi sudah mening 
galkan kantornja untuk bekerdja 
sebagai wanita sesat, karena tiap 
1 kali kerdja ia dapat uang Rp. 
200,—. Kedjadian itu dialami dju 
ga oleh seorang wanita jg masih 
beladjar pada suatu Perguruan | 

| Tinggi di Jogja dan mengatakan | 
Ipula, bahwa perbuatan tersebut ! 
dilakukan karena untuk adik2-, 

(Dansa menarik perhatian. 
Dari keterangan2 jang dikum- 

'pulkan tadi tampak pula, bahwa 
kaum wanita sesat itu jang ma 
sih diinginkan oleh kalangan sete 
Ingah tinggi menerangkan pula 
(kini beladjar dansa dengan mak ! 
isud untuk dapat berkontak dgn 
jorang2 dari kalangan atas” 
juntuk dapat hasil2 jang lebih be 
'sar pula. Dari keterangan? tadi, 
Ikenjataan pula, bahwa fihak jang 
|berwadjib pun mendatangkan wa 
inita?2 sesat dari kalangan atas. 
| Kalangan tersebut selandjutnja 
imenuturkan tentang langkah2 jg 
idiambil terhadap ,,embok?2an” 
dan ,,pak2an” jang sebagaimana 
|aiketahui pada umumnja dapat 
imemiliki tempat2 baik. Hal ini 
disebabkan, karena dari hasil pe 
Ikerdjaan jang dilakukan oleh wa 
Inita2 tadi, mereka mendapat ha- 
gian untuk tempat jang disedia- 

ikan. Suasana diantara kalangan 
mereka kini kelihatan. 'berobah, 
artinja tidak seperti zaman pen- 
Gjadjahan jang pada umumnja ha 
.SII2 mereka itu didasarkan untuk 
mendapatkan hasil sebanjak 
mungkin dari wanita jang ber- 
diam dirumahnja. Seliwatnja dj. 
I1 malam mereka harus sudah 
tutup pintu, karena kemudian ru 
mah2 tadi lalu diperiksa oleh fi- 
hak CPM maupun Polisi dan ka 
lau ketahuan peraturan tersebut 
dilanggar, maka rumah tersebut 
tentu ditutup. Sebegitu djauh be 
lum ada berita tentang ditutup- 
nja tempat plesir. Mereka dida- 
tangkan di KPK untuk diberi 
penerangan2 dan petundjuk seper 
lunja. 

KESENIAN MALUKU. 
Rombongan Kesenian dari Malu 

ku setelah mengadakan pertundju 
kan perkenalan dengan keluar 
ga Djawatan Penerangan dige- 
dung Balai Pradjurit. 1 

Seperti diketahui, kedatangan 
rombongan kesenian dari Maluku 
itu diselenggarakan oleh Kempen 
dalam rangka memperkenalkan 
kesenian dari daerah2. Rombo- 
ngan tsb. akan mengadakan per. 
tundjukan pada tgl. 27 Sept. ma 
lam digedung Sukasari untuk in 
Stansi2. organisasi2 dan partai2 
Tgl. 28 Sept. malam djuga dige 
dung Sukasari untuk Angkatan 
Perang dan Kepolisian. Tanggal 
29 Sept. malam digedung Panti 
Mandala Atmodirono untuk pela 
djar2. 

, PERLOMBAAN PERINGATAN 
HARI ANGKATAN PERANG 

KE XI DI SEMARANG. 
Untuk meriahkan Hari Angka 

tan, Perang ke XI, maka Dinas 
Pendidikan Djasmani A.D. Garni 
roen Semarang akan mengadakan 
perlombaan2 volley -(hanja untuk 
instansi2 A. P. dalam wilajah 
.KMKB Semarang), sepakbola, be 
jrenang, tennis, gerak djalan utk 
jamum dan A. P. Sjarat untuk 
: sepakbola adalah perkumpulan jg 
jmengikuti kompetisi PSIS, bere 
nang perseorangan untuk perlom 
baan crawl 100 m., gaja dada 
100 m., dan gaja bebas 400 m., 

|tennis meliputi pertandingan sin- 
jgle putera/puteri, double putera/ 
'puteri dan double tjampuran Ge 

  

  

diri dari sedikitnja 19 orang dari 
paling banjak 22 orang. Utk vol- 
ley, berenang dan gerak djalan 

nge!" 

betapa eratnja hubungan persaha 

batan India-Indonesia dan meng 

harapkan, supaja dgn kundjungan 
nja ke Indonesia kali ini, hubu- 
ng n jang baik itu akan lebih 
dapat dipererat  jagi. 

Dikatakan, bahwa India dan 
Indonesia jang telah sama2 mem 

peroleh kemerdekaannja, pada 
saat ini sama2 menghadapi ma- 
sa pembangunan. “Kedua negara 

ini mempunjai tjita2 jang sama 
dan dilapangan politik internasio 
nal serta dalam perdjuangan utk 
perdamaian selalu bekerdjasama 
setjara rapat. 

“ Selandjutnja, berbeda dengan 
penjambutan2 tamu negara di- 
Waktu? jang lalu, kali ini mobil 
Wakil Presiden Hatta jang mem 
bawa tamu negara dari India itu 
ke Istana, telah dimasukkan ke 
lapangan terbang dan dari situ 
bersama2 mobil para pembesar 
lainnja langsung menudju ke Is 
tan. Merdeka. : 

Seperti diketahui Wakil Presi- 
den India itu akan berdiam di 
Indonesia sampai “den tgl. 30 
September jad. dan'akan mengun 
djungi Jogja dan Bali. (Antara) 

  

BALANS pivNeRAan G.B.N. 
SELAMA SATU BULAN. 

Dalam gerakan Tentara kita di 
aerah G.B.N. selama bulan Agus 

tus "56 jbl. dari fihak kita telah 
berhasil an apa ti 38 orang, 
Il orang tertangkap, seorang lIu- 
kKa-luka dan 5 orang telah menje 
rahkan diri. Sendjata2 dari me 
reka jang dapat kita -beslah 18 
putjuk sendjata jang berupa 2 
putjuk sten-gun, 9 putjuk sena- 
pan, 2 putjuk pistol dan 3 buah 
granat tangan. Selain itu telah di 
beslah pula 2 buah mesin. Dari 
tempat persembunjian mereka 63 
buah gubug dapat kita musnakan. 
Dari kerugian kita 45 orang gu 
gur jalah 3 orang dari TNI 1 
orang anggauta Polisi Negara 
dan 5 orang anggauta OPR dan 
36 orang dari fihak Rakjat. Ke 
rugian sendjata 11 putjuk jang 
berupa 1 putjuk bren, 2 putjuk 
sten-gun, 4 putjuk senapan dan 
4 putjuk pistol. Barang2 serta 
harta benda jang digarong oleh 
gerombolan berupa 11 ekor lembu 
dan kerbau, 19 ekor kambing, 
16 kwintal padi dan harta ben 
da sebesar Rp. 197.000,—. 

POMG SR REDJOSARI III, 
Digedung pertemuan Midpost 

Redjosari Minggu jl. diadakan 
rapat anggauta POMG SR Redjo 
sari II Semg. dipimpin oleh ke- 
tua Suprapto” B.A. Dalam rapat 
ini selain mengesjahkan angga- 
ran dasar djuga membitjarakan 
hal2 untuk pelaksanaannja. Ha- 
dlir pula dalam rapat ini Peni- 
lk SR Redjosari II jang membe 
rikan petuah2nja. 

? O& 1 

SIARAN RADIO R. (3 

SEMARANG, 29 Sept. 1956: 
Djam 06.25 Piano Tunggal. 06.45 

Irama Wals, 07,10 O. H.. Teruna 
dan Lima Serama 12,00 Kleneng 
an Djangkap. 14,10 Klenengan 
Djangkep (landjutan). 17,00  Ta- 
man kanak2. 17,30 Dunia anak2. 
18,15 Irama “Sendja. 18,30” Obro 
lan pak Patrol, 18,45 Irama Sen 
dja (andjutan). 19,30 Mendjelang 
Malam. 20,30 Atjara Saptu Malam. 
21.00 Tjeramah. 21.15 O.K. Irama 

i 

   Pa adi 

  | cak djalan untuk rombongan ter 

l tidak dipungut uang pangkal, 
sedang untuk tennis single Rp. | 
10,— dan doubles Rp. 15,—. Per 
tandingan? volley dimulai tgl. 2 

4 Okt. dilapangan Kalisari, 
sepakbola dimulai tgl. 2? Okt. di 
Stadion Semg., berenang tgl. 
Okt. di Pemandian Tentara Ta- 
nah Putih, Tennis tgl. 3, 4 Okt. 
di Gergadji, Gerak djalan tgl. 4 
Okt. djam 15,00 dimulai dari Sta 
dion, djarak 10 km. keliling kota. 
Pendaftaran dimulai tgl. 27 Sept 
dan ditutup pada tgl. 1 Okt di 
DPDAD Garn, Semg. (KMKB) 
dan dapat pula meminta pendje 
lasan-pendjelasan. 
PENDJAHAT JG MENIKAM 

POLISI TERTANGKAP. 
Beberapa waktu - berselang da- 

lam harian ,,Suara Merdeka” tih 
diberitakan tentang perang tan 

sding dalam selokan di Kp. Be- 
das” antara seorang anggauta 
Polisi nama S. dan seorang pela 
rian dari pendjara di Ambarawa 
nama T. Pelarian tadi tidak meng 
hiraukan tembakan2 peringatan 
jang dilepaskan dan kemudian 
menjembunjikan diri dalam se- 
buah selokan di Kp. Bedas jang 
achirnja diketahui oleh S., hing 
ga waktu akan ditangkap terdja- 
di perkelahian antara kedua 
orang tersebut, dimana achirnja 
.pelarian tadi berhasil memberi 
tusukan pisau pada diri S. sam 
pai mendapat luka2. Pendjahat 
tersebut berhasil meloloskan diri, 
Berkenaan dengan peristiwa itu 
dari fihak jang berwadjib diper 
oleh keterangan, bahwa 'T, telah 
dapat ditangkap di Tjomal. 
Sementara itu fihak Kepolisian 

Seksi III berhasil pula menang- 
kap seorang pendjahat jang be 
erapa waktu berselang dengan 
enggunakan sepeda motor Har 

/ Davidson berhasil menipu se 
rang pendjual sepeda di Pasar 
ha gan meninggalkan se 

tersebut untuk men 

  

       

       

  

    

    

   
      

   

       

    

      

     

     

ort 

sepeda berasal dari pe 
u. 

baru2 ini ter 
bar dengan ? 

Kepolisian. 22,15 Suara Bintang 
Studio th. 1956. 23.00 Penutup. 

SURAKARTA, 29 Sept. 1956: 
Djam 06.10 Njanjian Bersama. 

06,30 Aneka warna. 07,20 Kron- 
tjong asli. 07,30 Hidangan Irama 
@uartet. 07,45 InstrumentaNa Ba 
rat. 12,03 Klenengan Gadon. 13,40 
Klenengan Gadon (Iandjutan). 
14,10 Hiburan" Siang. 17,00 Bu 
Nies dengan kanak2nja. 17,40 Va 
ria Djawa Tengah. 17,50 Irama 
Indonesia... 18,15 Ruang Wanita. 
19,30 Imbauan Malam. 19,45 Kon 
tak dengan Pendengar. 20,30 Indo 
nesia Populer. 21,15 Ketoprak 
oleh Karawitan Studio. 22,15 Keto 
prak (landjutan). 24,00 Penutup. 

JOGJAKARTA, 29 Sept. 1956: 
Djam 06,10 Hidangan Penjegar 

pagi. 06,35 Lagu2 dari Tiongkok. 
06.45 Orkes Ray Anthony. 07,20 
Pagi Meraju. 12,00 Petilan Wa- 
jang Orang. 13,10 Orkes Melati. 
14,10 Hidangan Siang. 17,00 Seni 
Suara Djawa. 17,40 Hiasan Pe- 
tang. 18,15 Dari dan untuk Pen 
dengar. 19,40 Warna warni ma- 
lam. 20,05 Warna warni malam 
(landjwtan). 21,15 Malam Ketawa 
22,15 Lagu2 Semenandjung, 23,00 
Penutup. 

DJAKARTA, 29 Sept. 1956: 
Djam 06.10 Rajuan pagi. 07,10 

Orkes Kurengkeng. 12,00 Lemba 
ran wanita. 13,10 Langgam Singa (PMI, Sura 

30 j pura. 14,10 Kwartet Irama, 17 
Bunga Rampai. 18,30 O. H. Rame 
Dendang, 19,30 Tangos in the 
Night. 20,40 Saptanada. 21,15 Wa 
jang Kulit semalam suntuk, 22,15 
Wajang Kulit. (landjutan), 06.58 
Penutup. 

TJIREBON, 29 Sept. 1956: 
Djam 06.10 Njanjian Sam Sai- 

mun, 06,40 Enam Serumpun, 07.04 
17,00 Maengket Sesando Timor. 

Sextet Asmara. 18,30 Pandu Rak 

pan. 20,30 Orkes Nan Muda-muda, 
115 Dari dan untuk Pendengar, 

Penutup. 

'katan2 Darat, Laut dan Udara.| 

Badhakrisaan Tiba 
Di Djakarta 

Harapkan Kundjungannja Makin Mem- 
pererat Hubungan Indonesia-India. 

REBO PETANG tepat pukul 18.30, Wakil Presiden Re 
publik India, Dr. $. Radbakrishnan 
ngan terbang Kemajoran, Djakarta, dengan menumpang pe 
sawat GIA dari Singapura. Kedatangan Wakil Presiden India 
itu dilapangan terbang Kemajoran disambut oleh Wakil Pre 
siden Indonesia, Drs. Moh. Hatia, P.M. Ali, Ketua Parlemen 
Mr. Sartono, para Menteri, anggota2 korps diplomatik, pem 
besar2 sipill, militer dan kepolisian serta masjarakat India di 

telah mendarat dilapa- 

Indonesia Dae- 
rah-Kerdja Jang 

Utama 
Bagi Borsumij 'Dans 

Reiss & Co 
KANTOR komisioner effek 

Belanda Van der Werff & Hu- 
brecht N.V. melaporkan bahwa 
Indonesia masih merupakan dae 
rah usaha jang sangat penting 
bagi Borneo Sumatra Mii (Bor- 
sumij) dimana sebagian terbesar 
dari laba perusahaan itu dibuat. 
Dalam dua minggu terachir ini 
makelar itu telah menempatkan 
sertifikat2 Borsunij jang seluruh 
nja meliputi harga Nf. 70.000 
(Rp 210.000,—). 42 Dari serti- 
fikat2 ini mengenai penanaman2 
modal di Indonesia dan 23 diluar 
Indonesia. 

Djuga dalam laporannnja me 
ngenai perusahaan dagang  Be- 
landa Reiss & Co. komisioner itu 
menegaskan bahwa Indonesia ma 
sih merupakan daerah kerdja jg. 
paling utama bagi perusahaan 
itu. Djumlah saham jang dapat 
dipindahkan tangan bagi  Reiss 
& Co oleh komisioner itu dalam 
masa sebelum, rapat direksinja di 
adakan, adalah 140. Hasil2 usaha 
dikatakan bagus dengan dividen 
1955 sebanjak 8 per sen. 

Di Indonesia masih bekerdja 
49 orang pegawai Eropah dan 
perusahaan bertindak sebagai In 
spektur dari sedjumlah besar pa- 
brik2. 
Saham2 Reiss & Co besarnja 

Nf. 175 nominal sebuahnja. Mo 
dalnja berdjumlah Nf. 1.228.500 
dan modal tjadangan kl. Nf. 612. 
767,—. (Antara). 2 

Panggilan Bagi 
Lubis & Rosihan 
Memang Tak Diten- 

tukan Waktunja 
DJURUBITJARA ”— Angkatan 

Darat Let. Kol. Pirngadie, atas 
pertanjaan2 sekitar dipanvgil pu 

langnja pemimpin2 redaksi ,.Inde 
nesia Raya” dan ,,Pedoman” 
(Mochtar Lubis dan Rosihan An 
war) oleh CPM, Rebo siang me 
nerangkan, bahwa memans benar 
€CPM telah meminta kepada Ke 
menterian Luar Negeri untuk me 
manggil pulang kedua orang ter 
se i luar negeri. Panggilan 
pulang itu dimaksudkan guna 
meneruskan pemeriksaan2 jang 
sedang dilakukan terhadap diri 
kedua orang itu dan jang harus 
diselesaikan dalam waktu jang   

   

$ —
 

singkat. 
.sauKian Pirngadie, jang me-| 

nimbahkan, bhw panggilan tsb 

telah dilakukan oleh pihak Ke- 
wii3rian Luar Negeri. 

  

“itna diterangkan, bahwa , 
pandjang jang diketahuinja, dim| 
surat panggilan jang dikirimkan | 
kepada Mochtar Lubis dan Rosi-' 
han Anwar itu, tidak ditentukan/ | 

disebutkan waktunja. Dalam Su-j 
rat panggilan itu hanja tertulis 
kalimat: ,supaja segera Na 
ls, 

Apakah keberangkatan kedua! 
orang keluar negeri itu dilakukan 
dengan pengetahuan KSAD, dju-! 
rubitjara A.D. mengatakan tidak 
mengetahuinja, tapi dalam pada 
itu ia menambahkan, jang diketa- 
huinja ialah, bahwa setelah pe- 
meriksaan pertama pada tgl. 19-9 
il, kepada Mochtar Lubis dan 
Rosihan Anwar oleh CPM ketika 
itu telah diberitahukan bahwa 
mereka harus kembali lagi pada 
ke-esokan harinja (tgl. 20-9 — 
Red.) djam 08.00 dan bahwa 
keharusan tsb. telah diketahui 
pula oleh kedua orang itu. 

Pirngadie atas pertanjaan me- 
ngatakan "tidak mengetahui" apa 
kah Rosihan Anwar dan Mochtar 
Lubis sewaktu terhadap dirinja 
dilakukan pemeriksaan pertama 
itu, telah memberitahukan CPM 
tentang maksudnja berangkat ke 
luar negeri pada ke-esokan hari- 
nja itu (tgl. 20-9). 

ebagaimana diketahui, kedua 
pemimpin redaksi "Pedoman” dan 
“Indonesia Raya” itu telah me- 
njatakan, segera akan pulang 
kembali ketanah-air setelah kon- 
perensi para wartawan di Zurich 
itu selesai. 
(Dalam hubungan ini lebih 

djauh diperoleh keterangan, bah 

? 2 'djukan kepada 
Mendjawib pertanjaan2 selan-|bernama Iaris 

se-ikan konsep bon biaja angkutan 

Untuk Tjegah 
Inflasi 

Perlu Dibiagakan 'Me- 
nabung Di Pos 

BANK TABUNGAN Pos sua- 
tu badan otonom dibawah Ke- 
menterian Perhubungan sedjalan 
dengan rentjana 5 tahun peme- 
cintah memutuskan untuk mem- 
perluas kegiatan2-nja jg bersifat 
mendidik masjarakat untuk meng 
giatkan penabungan dan sedjalan 
dengan itu ikut serta mentjegah 
mendjalarnja inflasi. — Direktur 
Bank Tabungan Pos  Darmosu- 
santo dalam tanja djawab dengan 
pers di Bukittinggi menjatakan, 
bahwa kegiatan rakjat untuk me 
nabung jang telah mulai ada se- 
karang ini perlu dipupuk. 

Indonesia belum merupakan ne 
gara jang rakjatnja lebih tjukup 
kesadarannja untuk menabung, 
dan belum ada 15 dari seluruh 
rakjat jang menjimpan uangnja 
di Bank Tabungan Pos. Keadaan 
ini adalah sangat pintjang, ter- 
lebih pada saat dimana pemerin 
tah meniadjukkan  Tangkahnja 
pada pembangunan jang memerlu 
kan pula tabungan2 jang terkum 
pul untuk pembeajaan berbagai 
objek jang produktip. 

Dengan mengambil misal, ta- 

bungan pos jang dilakukan oleh 
rakjat Belgia dan Djepang jang 
masing2 sudah mentjapai 75Y5 
dan 130Y5 (?) maka di Indonesia 
ini masih diperlukan masa jang 
pandjang untuk dapat mengedjar 
djumlah prosentasi jang telah di 
tjapai olen kedua negara itu. Me 
nabung bukanlah hal jang harus 
merupakan keharusan dari atas, 
tetapi semata2 didasarkan atas 
niat dan kesadaran si-penabung 
sendiri. (Antara). 

TJIREBON 
"AKSI. GEROMBOLAN DI- 
DAERAH KUNINGAN. 

Sebuah gerombolan bersendja- 
ta jang terdiri atas kl. 40 orang 
telah memasuki desa Tjidjoho 
jang letaknja kl. 2 km. dari ibu- 
kota kabupaten Kuningan. Jang 
mendjadi sasaran gerombolan 
itu antara lain ialah rumah se- 
orang Tionghoa bernama Boen 
Chin. Rumah itu digarong dan 
kemudian dibakar. Kerugian 
taksir sebesar Rp. 85.000.— Kemu 
dian gerombolan itu mundur ke 
desa Tjigintung, dimana 17 buah 
rumah digedornja dan lalu lari 
kearah gunung Tjeremai. Bera- 
pa kerugian di Tjigintung belum 
diketahui. Demikian dikabarkan 
dari Kuningan. 

  
  

di- | 
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| Tjatatan Perdjalanan (III): Kesan2 dari Wie- 
|na—Negara Musik Dan Dansa—Haden Hen- 
dak Didjadikan Monte Carlo Kedua—Anggur, 
Musik, Djudi Dan Wanita — Banjak ,, Kosong“ 

| Model Surabaja 

COSMOS di Wiena menerang 
garanja telah Merdeka kemba 

| kan lama akibat perang dunia 
gitu dia biasa ditegur oleh se 

DENGAN BANGGA djuru penerang dari Kantor Turis 
kan kepada kita bahwa kini Ne 
li. Sesudah mengalami pendudu 

ke II itu. Gengsi ,,big boss” (be 
mua turis) amat menarik pelan 

tjong, karena pandai memberi pendjelasan dan penerangan dan 
lagi kotjak pula. 

Sebagai diketahui Negara Aus- 
tria ini sepandjang  sedjarahnja 
mempunjai nama dan kebesa- 

ran2 jg telah banjak kita ketahui 
sedjak di bangku sekolah. Dgn 
banjaknja bangsawan2, -kasteel2, 
Suku2 jang terkemuka di Eropah 
ini, ditambah dgn  ketjantikan 
alamnja jang memberi banjak ke 

sempatan bagi. manusia pelan- 
tjong utk menikmatkannja, maka 

negara itu bertambah semerbak 

dgn nama2. seperti Beethoven, 
Schubert, jang tjiptaan2nja dite- 

pi Donau jg megah itu akan te- 

tap hidup sepandjang masa dan 

disemua benua. 

Guna mempeladjari sedalam2- 
nja negara ini sudah tentu me- 

merlukan banjak waktu. Namun 

dalam kundjungan Presiden Re- 
publik Indonesia utk beristirahat 
beberapa hari sesudah melakukan 
perdjalanan dan program berat di 

iseluruh Sovjet Unie dan di Jugo- 
ia itu, berkesempatan pulalah 

sedikit menjelami adat ke- 
an dan kehidupan maupun 

nikmati -alam negara musik 

  

| 
Sad 

kita 

    

ja 

lm 
lini. 

Presiden Sukarno sendiri dgn 

sementara anggauta rombongan 
resmi, misalnja Menteri Luar Ne 

geri, anggauta2 Parlemen dan 

wakil2 partai, berada dikota Wie 
im3, ibukotanja Austria. Para 
Wartawan dan sementara ang- 

Igauta rombongan jg lain berada 

'di BADEN dekat Wiena, antara 
130 km djauhnja dari ibukota itu. 
(Programa untuk par  anggauta 
Irombongan jang di Baden ini di 
urus oleh Kantor touris Cosmos 

  

souensara 
Say an AN Is iman 
pn Tha rp ana 
wa Gia 3: Paman 

3 Bara £ 3 SAAD Ha aa kem 
KG Ka 2 Ka SI YG AR 

. 
EUaa 
PP bebeotenteri 

PE BA AG DL DIA ML MK GD 

WONOSOBO 
KEPALA DJAWATAN JANG 
MULUTNJA KOTOR SUPAJA 

DIPINDAH. 

  

  Wonosobo telah me- 
kepada Kepa 

Sarbuksi 
ngirimkan resolusi 
la Djawatan Kehutanan Pusat 
dan lain2nja, pokoknja minta 
agar kepala bagian daerah hutan 
Wonosobo, Samikun dipindah- 
kan dari Wonosobo keluar daerah 
hutan Magelang atau keluar Dja 
wa. 

tsb. disertai 
pendjelasan, bahwa Sa- 

mikun pada tgl. 20/7 jl. dengan 
disaksikan oleh 7 orang pegawai 
Kehutanan telah mengeluarkan 
perkataan2 jang melampai batas 
ketimuran. Perkataan tsb. .ditu- 

seorang pegawai 
ketika memadju- 

Dalam ' 
dengan 

resolusi 

hasil hutan sebanjak Rp.100.— 
Karena konsep itu dengan ditu- 
lis nama seorang cs, oleh Sami 
kun disalahkan dengan marah2 
serta mengeluarkan utjapan jang 
tidak pernah didengar. 

TJILATJAP 
ANGGOTA BATALJON 
NJOKONG  HONGER 

  

136 ME 
OEDEEM. 

Didapat keterangan, bahwa 
anggota tentara bataljon 436 se 
lama mereka bertugas didaerah 
Operasi gerombolan D.I. didaerah 
kabupaten 'Tjilatjap berhasil me 
ngumpulkan uang sebanjak Ik. 
Rp. 700.— 
Uang tsb. didapat selama 6 

bulan mereka bertugas dan 'me- 
ngurangi pembelian rokok tiap2 
hari. Dalam pada itu Kapten 
A. Marhadi menerangkan kepa- 
da wartawan kita, bahwa uang 
tsb. akan diserahkan kepada 
PMI tjabang Magelang agar di 
berikan kepada mereka jang ki 
ni menderita penjakit honger- 
bedeem. 

BARANG? JG DIKETEMUKAN. 
Dari Kantor Polisi Seksi I min 

ta dikabarkan, bahwa di Kantor 
tersebut kini telah ditahan ba- 
rang2 temuan jang berupa Sepe 
da: perempuan tjat hitam merk 
Hercules jang telah diketemukan 
di Kp. Djaringan Semg. Semen 
tara itu telah diketemukan pula 
sebuah plat dari Auto A. 6042 
berikut penningnja jang dikete- 
muka di Pelabuhan Semg. Kini 
barang2 tersebut berada di Kan 
tor Polisi Seksi I kepada siapa 
jang merasa mempunjai barang2 
tersebut diharapkan berhubung- 
an dengan Kantor Seksi I Purwo 
dinatan Semg. dengan membawa 
bukti2 seperlunja. 

GRT BULU STALAN. 
Setelah beberapa kali mengala   wa wakil pemimpin-umum Indo 

nesia Raya”, Hasjim  Mahdan, 
dua hari jl. telah didengar kete 
rangan2nja oleh CPM, sekitar 
karikatur jang dimuat ,.Indone 
Sia Raya” mengenai: Tank Ang 
katan Darat”, 

Djuga oleh CPM telah dide- 
ngar keterangan2nja S. Suharto 
jang telah melukis karikatur tsb. jang dimuat harian tsb, (Antara) 

  

SBKP Ranting I  DPLAD Bengkel Besar 84 be telah ben 
tuk pengurus baru jang terdiri 
Sbb. an Umum: Alim. Wakil Skr. Umum T dan II: Sarbani dan 
Sukadi, dan anggauta2: Sudibjo St The Kiem Shia dan Mar 

1, 

KEMIS PAGI tgl. 27-9-56 De wan Ekonomi Indonesia Timur melangsungkan Konperensi Eko   
model. Orang jat Indonesia. 19,40 Tunas Hara temp 

  

2.15 Gamelan Kridosentoso, 28,00. Pa 

nomi Daerah Djawa Timur jang 
pertama, bertempat digedung 
MI, baja. Soal utama jang (didjadikan pokok pembitjaraan 'adalah mengenai pembentukan 

Badan Perdjoangan Ekonomi Na sSional Djawa Timur, Konperensi 

  

   

  

   

    

    

    

   

tersebut dihadliri oleh utusan? 
dari kira-kira 40 — 50 buah orga nisasi pengusaha, jg datang dari 
segenap pendjuru Dj wa Timur. Diharapkan 2 terse- 

| aikan dlm | 

jang dida- 
IEkonomi Nasional Indonesia" 

is daerah2 itu — sebaiknja — di- 

mi kegagalan, achirnja GRT Bu 
lu Stalan telah berhasil dibentuk 
hanja Dewan Hariannja sadja, 
dan pembentukan seksi?nja di 
serahkan pada Dewan Harian jg. 
baru. Pengurus Dewan Harian 
GRT jang baru terdiri dari Ketu 
a Sudarman dan wakilnja Ki Sla 
met Atmodjo. Penulis Subari dan 
Wartojo. Bendahari Sarijun dan 
pembantu umum Muljoharajo. 

KULIAH ACADEMI META- 
PHYSICA. 

Dari Secretariat Academi Meta- 
physica Semg. minta dikabarkan 
bahwa tgl. 27/28 Sept. '56 akan 
mengadakan Kuliah2 dengan atja 
ra sSbb.: ,,Alam 'Tjita (Wereld 
Idee) oleh Dr. Parjono Surjodi- 
puro bertempat di Gedung Sobo- 
karti Djl. Dr. Tjipto 31 Semarang 
jang akan dimulai djam 20,00. 

BP KensilnstruksikanBentuk,, 
Ekonomi 

ngan surat edaran Badan Peker- 
dja Kensi Pusat baru2 ini, jang 
meng-instruksikan / mengandjur- 
kan supaja didaerah2 segera di 
usahakan pembentukan Badan 
Perdjoangan  Ekonorti Nasional 
Indonesia”, jang mempunjai pro- 
gram  kerdja: ' memperdjoangkan 
terlaksananja segala putusan Ken 
Isi di Surabaja baru2 ini. 

Diandjurkan pula, supaja pem 
bentukan Badan — Perdjoangan 

di 

laksanakan dengan dan dalam   'suatu Konperensi Ekonomi Dae- 1Kensi telah terbuka 

   
        

BANDJARNEGARA 
CHEWAN TERNAK BER- ” 

TAMBAH. 

Dari 
tempat didapat 
wa djumlah hewan 
Bandjarnegara kini 
kan kenaikannja. Menurut 

Djawatan Kehewanan se 
keterangan, bah 

ternak di 
menudjuk- 

perhi 
-tungan jang dilakukan pada se- 

1954 tiap tahun sekali pada th. 
Ban- d@jumlah hewan ternak di 

djarnegara ada 2019 kuda, 23- 
329. sapi, 10 243kerbau, 219 456 

" kambing, 34606 domba dan 430 
babi. Sementara itu pada “th” 
1953 djumlah ternak itu ada 1578 
kuda, 215835 sapi, 10198 kerbau, 
98.088 kambing, 27.731 domba dan 
657 babi. Dapat diketahui, bah- 
wa kenaikan itu seluruhnja ada 
sedjumlah 119296 ekor. Menurut 
keterangan bahwa perhitungan 
untuk periode 2 th. selandjutnja 
1955/1956 oleh Djawatan kehewa 
nan tsb. akan dilakukan pada tgi 
29 September dan dapat diduga 
hatsil perhitungan tsb. pada achir 
tahun ini telah dapat diketahui. 
Perlu djuga diterangkan bahwa 
pemeliharaan babi itu hingga ki 
ni hanja dilakukan oleh pendu- 
duk di distrik Purworedjo Klam 

tadi, suatu kantor jang sudah 

mempunjai nama internasional 

dalam organisasi, pelajanan dan 

keijepatannja bertindak. Dan de- 

ngan djuru ' penerang Cosmos : 

itulah para Wartawan agak da- 

pat menjeiami kota musik itu. 

fentang Baden dapat diterang: 

kan sedikit, bahwa kota ketji) 

nan indah ini terletak disuatu pe 

gunungan jang penuh dgn tana- 

man anggur dan hasil mimuman 

unggurnja. Disamping itu Baden 

mempunjai sumber air belirang, 

jg banjak faedahnja bagi orang 

tua terutama jg sakit utk menje 

garkan dan menjembuhkan ba- 

dannja. Maka tempat2 pemandi- 

an ini banjak terdapat ditengah2 

kota, bahkan dihotel2 ada pula 

sersedia tempat2 atau kamar-ka. 

mar pemandian istimewa Itu de- 

ngan biasa 12 Shilling Austria. 

Umpamunja Hoteinja para War- 

tawan jang. bernama Herzoghof 

dimana kita djuga dapat berman- 

Uu «ur zwavel disana. 

Sudah tentu kota pelantjongan 

Baden, seperi djuga di Wiena, 
ditiap sudut, ditengah2 toko2 jg 

berderet, selalu terdapat Cafe, 

Restaurant atau Krug2z dimana 
orang dapat makan minum sam 
bil mendengarkan musik Austria 

jang meraju laguna 2 aah 

Malahan sekarang 11, anja 
BADEN HENDAK DIDJADI- 

KAN MONTE CARLO KE 
DUA. Sebab dikota ini dju a ba 
njak terdapat tempat2 berdjudi, 
seperti Casino, Roulet, Bakarat, 
dll. Tinggal menanja ,,SAKU- 
NJA” sendiri sadja. Lengkapnja 
kesan pendek “dalam satu  kali- 

mat dari Wiena dan Baden ini ja 
lah: ANGGUR, MUSIK MA- 
KAN, DJUDI dan WANI 
TA, Begitulah semua merk mo 
bil dari negara2 Eropah terda- 
pat disana. Pelantjong2 dan har 
tawan2. 

Didalam musim rontok jang 
dingin ini, kita mulai dari Sovjet 
Unie, terus Jugoslavia sampai 
di Austria ini selalu dihormat de 
ngan tanaman djagung jang be 
ribu2 ha luasnja, rampak ber- 
buah sedang waktunja memetik, 
Tetapi sepandjang perdjalanan 
tu belum sekalipun kita menda 
pat hidangan | djagung direbus 
atau dibakar jang tentunja s4 
agat nikmat. Kabarnja dj ng 

ini bukan hanja untuk dimakan. 
tetapi djuga mendjadi salah satu 
bahan untuk pembikinan salah 
satu usaha perindustian. Tetapi 
jang sudah terang, bagi para pe 
tani, daun2 djagung kering jang 
disimpan bertumpuk2 itu. meru 
pakan bahan bakar penting di 
musim dingin. Disinilah kit, me 
ngagumi ' KEBESARAN Tu. 
HAN. Andaikata di padang June 
amat itu tidak bisa ditanami dis 
gung, apakah kiranja jang dipa- 
kai bahan bakar jang amat pen 
tingnja dimusim dingin itu. Be. 
gitulah hati ketjil -kita berkata 
dan selalu ingat dan hormat pa 
da KEADILAN TUHAN NAN 
AGUNG ITU. 

Tentang chewan ternak, rupa   pok. 

Sementara itu usaha untuk me 
madjukan pemeliharaan ternak 
tersebut di daerah Kab. Bandjar 
negara hingga. kini oleh Djawa 
tan Kehewanan tsb. telah diba- 
gaikan bibit2 ternak kepada rak 
jat petani di distrik2 Bandjar- 
negara, Wonodadi dan Karang- 
kobar berdjumlah 156 sapi, 58 
kambing, 8 domba dan 2 kuda. 
Disamping itu untuk tiap2 desa 
jang terdapat madju dalam usa 
ha pemeliharaannja hewan ter- 
nak itu telah dibagaikan djuga 
untuk pematjek2nja sedjumlah 
61 sapi, 22 kambing, 4 domba 
dan 4 kuda. 

Perlu diterangkan “disini bah- 
wa djumlah ternak jang. dikirim 
kan dengan kereta api dan truk 
oleh para pedagang setempat me 
nudju kedaerah Djakarta dan 
Bandung pada setiap bulannja 
hingga kini rata2 ada 121 sapi, 
47 kerbau, 200 kambing dan 40 
domba. 

DJEPARA 

KONP, PENGURUS KOPERA- 
SI PERIKANAN LAUT. 

Bertempat dirumah lurah 
Udjungbatu Djepara baru2 ini, 
oleh Djaw. Perikanan Laut Kar. 
Pati telah dilaksanakan konperen 
si dengan para pengurus kopera 
si2 Perikanan Laut dalam Kar. 
Pati a.l. dari Djepara,  Rem- 
bang, Djuana, Pandan serta Ko 
perasi Pembuatan Perahu Djua 
na. Hadlir djuga Bupati Djepa- 
ra, Koordinator Djapen Kar. Pa 
ti, Inspeksi2 Penmas, Koperasi, 
Sosial: Djepara. Rembang dan 
Pati, dan Wakil Gabungan Ko 
perasi Perikanan Indonesia Dja- 
karta. Dalam konperensi sb. 
telah ditjetuskan program. kerdja 
dalam djangka waktu S5 tahun 
dengan ditambah pra-saran2 dari 
instansi2 tsb. diatas. Program 
kerdja tsb. meliputi al. pendidi- 
kan keahlian untuk para nelajan 
termasuk PBH Kekoperasian, Ka 
tdervorming, Kapitalvorming, Per- 
kreditan, Penggunaa, modal ig. 

  

  

telah beku sert. melantjarkan pewanita pria matiam2, masukan piutang jang matjet, 

Badan 

Nasional" 
rah, dengan berpedoman a) “su 
paja sebanjak2-nja sektor ekono- 
mi turut serta dan b) semua ng 
bungan mempunjai wakil didalam 
badan tersebut. 

Dalam surat edaran tersebut, 
al. B.P. Kensi Pusat menjatakan, 
bahwa selama mendjalankan ke. 
wadjiban2-nja dewasa ini, B.P. | 
Kensi Pusat telah menghadapi ke 
njataan2 pokok, bahwa sambutan 
Menteri Perekonomian terhadap 
pendirian serta keputusan2-Kensi | 
di Surabaja baru2 ini adalah baik 
dan  djalan tertjapainja tudjuan 

. berangsur- 

    

nja babi didaerah ini termasuk 
terpenting. Dan memang mulai 
Rusia, Jugoslavia sampai Austria 
ini kita selalu menjaksikan babi2 
jang dilepaskan begitu sadja di 
ladang2, di padang rumput dan 
di sela2 djagung, terlepas seper 
ti kambing di Indonesia. Memang 
ada pula penggembalanja, biasa 
nja Wanita tua. Dan babi? jty 
besarnja segede anak2 sampi Ie 
bih gemuk. Memang ajamnja dju 
ga besar2, sebab kita selalu men 
dapat hidangan telur rebus ddn 
telurnja ini paling ketjil sama da 
telur itik dan banjak di Indone. 
sia. Sampi perahan memang di 
sini tempatnja, maka harga Susu 
tulen agak murahan. Dan kuda 
besar2 mereka tetap membutuh 
kan, sebab dikota2pun orang ma 
sih banjak menggunakan ikar 
jang ditarik kuda besar, Tjikar 
nja lain lagi, jakni seperti ger- 
bong kereta-api tidak beratap, 
pandjang. Bagi orang Surabaja 
jg kemari akan lebih Senang | , i 
sebab dinegara ini banjak terda pat "KOSONG2” itu kereta an tik jang ditarik dua kuda. KO- 
SONGAN begitu kata arek Su- 
rabaja, berarti putar kota naik 
andong itu. Kusirnja duduk tin 
gi didepan, penumpang2nja diba 
ni ditempat duduk renda 
an. Kuna tetapi teta f 

dan enak, : Hae 

Mengenai penghidupan £ t 
rupanja masih mahal djuga 1 
nja, Memang toko2 banjak sekali 
toko apa sadja jg disuka. Barang 
barang lux maupun barang2 ke 
butuhan rakiat biasa, Sebenarnja 
harganja mahal2, tetapi bagi pe. lantjong dan bagi rombongan Pre 
siden jg menerima: uang saku 
tjukup, tentu sadja semuania di 
pandang gmurah, sebab $ 
beli. Bagi 'rakjat penduduk, te. 
rang masih dirasa mahal. Barang 
barang jg istimewa dari rah 
Jugoslavia maupun Austria 
ialah barang? dari wol, 

  
ini 

kaos? 
n ba 

kulit dan topi2-nja. Istimewa, 

, di Na. P'djoangan 
angsur. Selain itu, djuga dihadapi 
kenjataan, bahwa didalam masja 
rakat terdapat golongan2 jg tidak menjetudjui Kensi serta Mereka 
telah mengadakan reaksi? dan 
usaha2 untuk mengetjilkan deli Kensi. Berdasarkan kenjataan? 
tsb, itu, maka B:P, Kensi Pusat 
berkejakinan akan benarnja putu 
san Kensi di Surabaja jl untuk 
membentuk "Badan Perdjoangan Ekonomi” (strijdorganisatie) “di 
pusat, di propinsi2 dan didaerah 
daerah jang setingkat dengan itu 
menurut kepentingan hidup per- 
ekonomian didalam arti kata P3 
luas-luasnja., : 

Demikian keterangan2 jang di 
peroleh “Antara' : tuan” " 
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Impian 
$. R. Jang Malas 

  

Murid 
I. Hadjar Akan Menghadap (y 

Nasution ? 
Rp74 Djuta Utk Biaja 

  

     ma Bintan, 

U.P. MENGABARKAN dari | 
Praha, bahwa Presiden Sukarno | 

  

    | Dulles Bentangkan Siasatnja ' 
| Untuk Menekan Mesir 
|/Tapi Boikot Terusan Suez Tak Akan'Merupakan Pu- 

— kulan Bagi Mesir — Perantjis Merasa Tak Puas 

Bandjir Darah Lagi| 
Dibatas Israel-Jord.! 
Pasukan? Israel Serbu Wilajah Jorda- 

nia—Lebih 100 Orang Tewas 

  

   

  

   PASUKAN ISRAEL telah merebut beberapa kedudukan 
Yordania d? perbatasan dan sekurang-kurangnja 50 orang Jor- 
dan telah tewas dalam pertempuran hari Selasa, demikian hari 

»PANGLIMA tertinggi” KRJT esi 
Ibnu Had Nan seperti md (pada hari Rebo telah menerima 

bintang tertinggi Tjekoslowakia, 

Orang2 Tua Di Dareton Andjurkan Anak2 1 Akan Hasil2 Konperensi London Mereka Supaja Mogok Sekolah 
PERDANA MENTERI INGGRIS, Anthony Eden, dan rekannja dari Perantjis, Guj 

  

KANAK2 MURID sekolah rakiat di Dareton (Australia) 
semuanja mogok tinggal dirumah tak masuk sekolah oleh pim- 
pinan orang2 tua mereka, demikian dikabarkan Reuter. Mogok 
tidak masuk sekolah ini « arkan sebagai protes terhadap 

     

  

kedua kota tsb. jang kini untuk ongkos pengangkutan seorang 

  

     

dikabarkan dewasa ini telah ke- 'uar dari hutan memenuhi pang- 
gilan Penguasa Militer didaeral 
xalimantan Selatan, menurut ke terangan2 jg diperoleh ,,Antara”, dalam waktu jang singkat ini (be 

ke Djakarta ita, menurut ketera- 

1! Presiden 
jaitu Bintang Singa klas I, dari 

Antonin  Zapotocky. 
Upatjara pemberian bintang di 
lakukan di istana Praha Rebo 
pagi, sebelum Presiden Sukarno 

habis kundjungan Presiden Sukar dalam perundingan? itu dipersoal 

Mollet, demikian pula para menteri luar-negeri mereka Selwyn Lloyd dan Christian Pineau da 
ri Inggris dan Prantjis masing2, akan memusat kan pembitjaraan mereka mengenai semua as- 
pek krisis Suez pada bari Kemis di Paris, demi kian djurubitjara kementerian luarnegeri Pran- 
tjis mengatakan. Kata djurubitjara itu selandjut nja bahwa para pembesar ita pula akan mem- 

dan tawekal dalam usaha men- Ikalau Mesir 

Rebo diberitakan oleh djurubi 

»dibiarkan sadja” 

rael itu telah kembali ke pangkalannja setelah seketika lama- 
nja menduduki posisi Jordania. Serangan ini adalah suatu pela 
djaran bagi Jodania, bahwa serangan terhadap Israel tidak akan 

tjara militer Israel, Pasukan Is- 

tidak dapat datangnja menteri pen Heffron atau pedjabat (sar kemungkinan dalam minggu2 | meninggalkan ibukota Tjekosto- | rbintjangkan keadaan jang mungkin sekali timbul apabila seruan mereka ini kepada Dewan | dibiarkan sadia, demikian ditamb: hkan oleh djurubitjara ke- 
MN ne 5 Ia IORBU | Tn : 1 P3 , saaja, Ggemikian ditambahkan oleh djurubityara Keamanan setempat ke Coomeal gak png jaran Korg oma bagan Dana Satahen na La Telan 2 Ba en an Kasam PBB tidak akan menimbulkan sesuatu, perobahan. Demikian pula mereka itu akan | menterfin luar negeri Israel. Sasa Wa arak - PN at Mata di Victastah din Yap KSAD" Djenderal 3 ana Na (mudian Presiden akan menerus-| mempersoalkan taktik2 kedua negara dalam tin dakan2 mereka selandjutnja. 2 U t k K b li j Seperti diberitakan,  pertem- Dara dasi ak Gta? 4 ja na begk tai ditengah2 djarak antara | sution. Kedatangan Ibnu Iadjar|kan perdjalanan ke Peking. Se- Disamping soal terusan Suezj Oleh sebab itu kita harus sabar| 9. Dulles diminta pendapatnja: ntu empali- puran itu terdjadi di daerah Hus 23 

san, 
Mat : a2 |“8an2 .selandjutnja, akan diikuti| no ke Tjekoslowakia tidak di-lkun pula masalah? Afrika Uta- tjapai penjelesaian jang sesuai |(menasionalisasikan SCC dst., apa kan Im eria- Sementara itu, menurut komu- 

anak sekolah menelan 2 shilling, sedang ada beberapa keluarga2 | ejeh bebera 8 ae pa terma| Keluarkan sesuatu pernjataan res .. pa 1m dengan prinsip2 Piagam PBB. - |Kah ini kemudian akan mendo- » p ike jang diumumkan - markas 
1 : mempunjai 8 anak2 jang sekolah di Dareton, Meskipun | erap. ang jang termaj XC : ra dan Timur Tengah,  NATO gan prinsip g ini Todoah lah kh B t nike jang diumum 

jang mempunjai 8 orang 2 Pe ta Ma Dhan (suk stafnja dan akan diantar oleh| mi. Hanja memang diadakan dan MERK Kata“ Durub Raga Usaha2 untuk menekan |'eng negara2 Timur Tengah lai sme ara besar tentara "ardania Mi Ama 
: telah diadakan rapat terbuka dengan para kaum pol itik, dan setelah | Overste Hasan Basry sebagai Pel -pembitjaraan2 politik”. Na , Mes. $ nja untuk menasionalisasikan dae | lari jane duka Ann APP 

: djalan buntu dapat ditembus, masih diuga Iebih daripada 100 (nguasa Militer didaerah Kalim tadi. 3 Sa rah2 sumber minjak tanah? Djal j'“Komentar Anwar (man dan jang dikutip | orang pemakai bis dari 350 kanak2 sekolah tetap tinggal dirumah | an Selatan. Maa ta 7n|  Seter usnja | U.P. mengabarkan| Seperti diketahui “orang2 di 1 Ta Ma ati m2 2 pen un nnngnn. Dulies ter S d tM iM Maa Pa ana 
tak masuk sekolah. (Antara-Reuter). Ne "3 : dari Praha, bahwa Presiden Za-|Prantjis merasa tidak puas ter-|!es menghadapi bermatjam2 per- pendapat bahwa Mesir tidak akan | “GAG engeng US: (menderita kerugian kira2 90 

Khutbah ehh i Pa pemulihan keama |potocky dari Tjekoslowakia telah hadap hasil2 konferensi 18 negaltanjaan jang hampir  semuanja (dibiarkan sadja berbuat sematjam | lihat Barat Ihd Suez orang tewas dalam serangannja 
: . PN na TT ag : " Kan didaerah Kalimantan Selatan| menerima baik undangan Presi- ra di London baru? ini untuk (Pertalian dengan Timur Tengah. itu, sedangkan ,,negara2 lain 5 : PO " malam Rabu jang lalu. 5 S ara 1 # Tidak Kg k dalam rangka politik keamanan|den Sukarno utk. mengundjungi bentuk Perhimpunan Pema-l. 1: Dulles mengatakan bahwa mengadjukan permintaan? jang SEKRETARIS-djenderal Kong | Phar be pet an i ua 3 ng Pa na pemerintah jang telah disetudjuil Indonesia. . Ne Ba ia bermaksud akan mewakili A.S. (masuk akal”. Nan kestunin dan penuaan berdjumlah kira2 500 orang dan 

3 na ai £ 5 Parlemen, sebagaimana telah dil : kai terusan Suez. «3: Idalam Dewan Keamanan, apabila Kedua, kalau Mesir tetap me daksi harian Mesir al Gumhuri SN di Nang Me aa 

) # , N - kabarkan, pemerintah telah me-| Selasa malam dutabesar Indo- Wakil2 Inggris dan Prantjis di pembitjaraan mengenai masalah | megang teguh sikapnja jang seka Ta , Anwar Sadat, mengatakan A1 " ipa aa Pidana 2 Pa k 5 r egeri njediakan anggaran-beaja sebesarfnesia di Praha, Mr. Tamzil, mel Dewan Keamanan PBB telah Terusan Suez sudah  mentjapai |rang, hubungannja dgn negara? | hari Rebo bahwa tudjuan jang diri setelah menderita kerugian 

  

     

       Tusin 
HENDAKNJA PEMERINTAH menginsjafi keadaan se- 

karang ini, bahwa hanja dengan pembangunan industri didalam 
negeri taraf hidup dan daja beli rakjat Indonesia dapat mening 
kat. Demikian pernjataan Ir. Omar Tusin, ketua delegasi Ma- 
djelis Industri Indonesia Selasa malam jg baru tiba dari kun 

Ik. Rp. 740000001. “termasuk 
guna usaha2 penampungan bekas 
anggota2 kesatuan bersendjata itu 
serta .penjaluran mereka kedalam 
masjarakat. Biaja sebesar itu di 

ngadakan resepsi untuk  meng- 
hormat Presiden Sukarno. 

minta supaja dilangsungkan si-     
Resepsi tersebut dihadliri oleh 

Zapotocky, korps diplomatik dan 
pembesar2 lainnja. 

Sebagai tanda terima kasih dan   berikan setjara berangsur2 dalam 
djangka waktu2 tertentu. 
Mengenai soal Ibnu Hadjar itu, 

djurubitjara Angkatan Darat Lt. 
Kol. Pirngadie hari Rebo siang 
menerangkan, bhw setelah Ibnu 
Hadjar cs dari KRJT kembali ke   persahabatan, Sukarno menjam- ' 

paikan kepada Zapotocky bebe- 
rapa barang hasil keradjinan ta- 
ngan Indonesia. (Antara). 

  

uang Dewan Keamanan pada 
hari Kemis sore tapi isi pokok 
masalah terusan Suez tidak mung 
kin akan diperdebatkan sebelum- 
nja Perhimpunan Pemakai terus- 
an Suez itu diresmikan berdiri- 
nja pada hari Senen jad. 

Dulles: Penjelesaian ma- 
salah Suez melalui PBB 
membutuhkan kesabaran. 

tingkatan penting. 
2. Atas pertanjaan, apakah 

Perhimpunan Pemakai Terusan 
Suez (S.C.ULA.) sebagai langkah 
pertama akan kirim sebuah kapal 
atau iring2-an kapal jg disertai 
dengan seorang pandu pelajaran 
jang disewa S.C.ULA. kedepan 
muara Terusan Suez, untuk meli- 
hat apakah Mesir akan membo- 
lehkannja berlajar melalui teru- 
Isan, Dulles mendjawab: ,,Prose- 

sesungguhnja dari negara2” Barat 
bukanlah untuk memelihara ke- 
bebasan pelajaran melalui Teru- 
San Suez sebagaimana mereka 
dengung-dengungkan, melainkan 
untuk menaklukkan Mesir, bang 
sa Arab dan Timur Tengah 
umumnja kepada kekuasaan dan 
imperialisme Barat. 

Anwar Saaat menguntjapkan 
kata2 ini sebagai komentar ter- 
hadap pernjataar PM Australia 

lain, termasuk djuga negara2 
Arab lainnja, akan ,,sangat me- 
rosot”. Demikian Dulles. 

10. AS tak akan memperbarui 
tawaran bantuannja bagi projeks 
bendungan tinggi Aswan kepa 
da Mesiir, karena — dasar kepu 
tusannja untuk tjabut kembali ta 
waran tadi dalam musim panas 
JL — ,/Mesir tidak bisg dipertjaia 
djika diadjak bekerdjasama dim 
djangka waktu jang. pandjang”... 

Menurut pendapatnja, 

kira2 90 orang tewas. 

Demikian dikatakan dim ko- 
munike jang diumumkan di Am 
man itu. 

Hammarskjoeld sibuk, 
Sementara itu Dag Hammar- 

skjoeld, sek. djen. PBB, hari Ra 

bu telah memanggil para duta 

besar 4 Besar, Jordania, dan Is- 

rael untuk mengadakan pembi- Dalam pada itu menteri luar ? 1 Pe De ipa Mengzies dan menteri luar nege-|tjaraan mengenai - pertempuran | diungannja selama 2 bulan d-13 negara? Eropa Barat dan |Pongkvan RI, kini telah dada. (KAUM, TANI BEKERDYA EM. Aira Sea Jan Has ntoa mnnain ska” some 201 SCUA, karena Sarah | Seeua Le aungatakan bah ehin antara pasukan? Jordas . isuk URSS. 5 kan usaha2 utk mengembalikan : ter Dulles mengatakan  dalamJbegitu.” Dulles mengatakan bah-| 80! Pa aa tea Ma Aa sn Akan, Dan (nia dane Israel. " | Ta anjani bah-,gupan Sovjet tersebut akan di-| "Teka kedalam masjarakat de- Ma konperensi pers hari Rebo, bah|wa negara2 Barat berharap Aa ANN aataaa al bapa ta tuk Pn Ang Dea Genban Ae Seiicpf ara: tu, menurut. berita 
4 sn Meski Hasan trs " io Aatnbikan di Penari ngan menjalurkan mereka dalam Berhubung dengan pulihnja wa pemerintah A.S. pertjaja bhw na an 2 Hn punjaan negara itu jang melalui Si-pembalasan, tapi Mesir Hn AFP dari Amman, radja Hus- | terdiri dari 15 orangvitu, terma-| 'Penjitjilan pembajaran dalamlSbisk2 pertanian, perkebunan keamanan di Kalimantan Selatan, persidangan Dewan Keamanan Jpenjelesaian sementara setjara Terusan Suez dalam tahun jl. hal terus ibersedi, untuk bekerdjasa'scin dari Jordania hari — Rabu 
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suk Mr. Kasman  Singodimedjo 
(Masjumi) dalam pertemuan? 
atau perundingan2 dengan peme 
rintah2, industrialis2 dan perwa 

pembelian mesin2 Uni Sovjet, de 
mikian Ir. Tusin, untuk mesin? 
lepas, jaitu misalnja - pembelian 

dan lain2 jang ada didaerah Ka- 
limantan Selatan sesuai dgn ke- 
inginan bekas anggota2 kesatuan 
itu sendiri. 

jang dimulai hari Rebo akan 
menghasilkan penjelesaian masa- 
lah Terusan Suez dengan tjara2 
jang damai, jang sesuai dengan 

maka ribuan petani jang tadinja 
tidak bekerdja, sedjak beberapa ' 
waktu jang lalu telah mulai ber | 

facto, dengan Mesir. 
3. Pemerintah AS bermaksud 

mengadakan atau mendjalankan 
peraturan-peraturan jang akan 

rus sekurang-kurangnja 1 djutal ma atas dasar jang terhormat. telah mengadakan pertemuan" de   Sementara itu Dewan Serikat2 
Buruh Uni - Sovjet telah menge! 
tok kawat kepada gabungan S 

ton bersih. b. Pola pelajaran ne 
gara tadi menundjukkan bahwa 
negar, itu tergantung dari Teru       
  

Ingan staf umum angkatan darat 

utk mMerundingkan serangan  Is- mesin utk bikin sigaret, mesin tani lagi dengan membuka sawah 15. . melarang kapal-kapal jang san Suez untuk lebih dari 5076| rikat Buruh Mesir. dalam mena apa pai Rabu. , 
kilan2 R.L, selalu mendapat sam |tjetak, dapat dilangsungkan sam- Ibnu Hadjar sendiri dan anak ladangnja jang lama dan ada 1 namakdaar ap. dag ' Hukum |berlajar dibawah bendera AS un| dari perdagangannja. Tapi fasili- dinjatakan bahwa buruh Soviet” Radja itu mengadakan djuga 
butan jg memuaskan. 13 Negara|pai tiga tahun. Pelunasannja da-|buahnja telah menjatakan kehan la membuka tanah jang baru. T: Pa Matan Dik tuk membajar bea dengan| tet2 dari SCUA akan tersedia ba menjokong sepenuhnja rakjat Me Pembitjaraan dgn para duta be- jg dikundjungi itu ialah, “Honga- pat dilakikan dalam valuta daknja akan bertani didaerah La Sebagian besar dari petani je Ii: Da Ten ai gatkan anwaf langsung kepada Badan Kekuasa gi segala negara, termasuk djugal sir lang sedane mempertahankan Sar: negara? Arab. 
ria, Tjekoslowakia, Uni Soviet, jasing maupun dalam rupa baranc| sung (Pegatan) ig a. 3 peran 18. jini tidak isa lekas2 tertjapai, an Terusan Suez Mesir, apabila| Israel. Demikianlah kata meme hak2nja jang sah, dalam meng  Komunike markas besar angka Polandia Republik “ Demokrasi Imisalnja dan karet, tanpa dipu- Mendjawab pertan aa kah membuka tanah diperbatasan J2. karena tidak ada kata sepakat SCUA sudah terbentuk. ri Iuar negeri, Ameriku Serikut,' hadapi masalah Suez tan darat Jordania hari Rebo 
Dierma : (Timur) Republik Fe- Ingut an kaga “1 | Da 1 pertan, an apakah (kering telah memadjukan permin sepenuhnja mengenai arti istilah 4. Dulles mengakui bahwa kel Dulles. (Antara-UP) (Antara-Reuter) mengumumkan ' bahwa kerugian 

jerman 1 KEP Nedes | gut p ajari unga. Detak aud Beureuh cs tidak M3U Iraan kepada Djawatan Pertanian “adil” atau mengenai hak-hak jgy banjakan dari kapal-kapal kepu 
yT jang diderita Jordania sebagai 

deral Djerman (Barat), - Neder- memenuhi panggilan negara, dju gn Pekerdjaan Umum agar da- | itu bukannja berlajar b 
land, Belgia, . Perantjis, - Swiss, | Kini kita dihadapkan pada sa rubitjara A.D. katakan, bhw sam 

setepat-tepatnja daripada negara2 
Itu hal, bahwa dalam pembangu 

aan dibutuhkan modal jg. banjak 
sekali. Pengeluaran2 itu mestinja 
diarahkan  kesektor produktif 
dan tidak utk konsumsi, hingga 
pembeajaannja' jg. dapat dilaku- 

kan dalam rupiah itu memung- 
Kinkan. kita. untuk — menindjau 
kembali tjara “kita memperguna 
kan tjadangan emas Bank Indo 

Italia, dan Mesir. 
Baik negara2 ' Barat maupun 

Timur memandang Indonesia se- 
karang ini mempunjai iklim baik 
untuk "membangun perindustrian, 
jang sampai sekarang, sebagai ne 
gara baru, masih banjak ketingga 
lan 'dalam soal2 perindustrian de 
ngan negara2 lain. 5 

Objek terutamia untuk melaksa 
nakan industrialisasi adalah me- 

pai sekarang, belum pernah ada 
pernjataan-resmi jang demikian 
dari Daud Beureuh. Akan tetapi 
ini belumlah berarti bhw mere- 
ka itu tidak mau memenuhi pang 
gilan negara. Demikian Pirnga- 
die (Antara). 

  

ngan RI-URSS, Ir. Tusin kemuka 

pat menjewa traktor. menurut Hukum Internasional. 

  

dapi Per 
PSI! Sum.-Selatan Ha- 

petjahan 
Mattjik"CS Bentuk ,,PSII Abikusno” — Ge- 
djala Perpetjahan Sudah Tampak Sedjak 

nyjaan As 

dibawah bendera AS, melainkan 
dibawah benderg asing, misalnja 
Liberia dan Panama (artinja, di 
daftarka, menurut peraturan? 
kedua negara ini). 

Menurut pendapat Dulles, pe 
merintah AS tidak '” mempunjai 
kekuasaan untuk melarang kapal 
kapal ini, walaupun kapal-kapal 
ini milik warganegara2 atau peru 
sahaan2 AS,  supaja djangan 
membajar bea pelajaran Terusan 

Sardjana?' Atom Kalah 
Dengan Lalat. ..... 
Ahli2 Atom Inggris Di Maralinga Berdjo 
ang Melawan Gangguan Lalat— Almeri 
Es Sa Gambar Hidup Ditengah-Tengah 

Padang Pasir 

akibat serangan Israel di: Husan 
adalah 31 orang tewas dan bu- 
kan 50 orang seperti diumumkan 
oleh pihak Israel. 3 

Selandjutnja dikatakan dalam 
komunike tadi, bahwa sebelum 
melakukan serangan besar, pasu 
kan Israel telah melakukan sera- 
ngan pertjobaan. Selama pertem 
puran, ambulance Israel sangat 
sibuk mengangkut orang2 Israef 
jang tewas dan luka2. Di medan 

5 nesia dan pembeajaan  defitsitl,- bahan ia Na Ta Suez kepada Mesir. PERTJOBAAN INGGRIS hendak meledakan atomnja pertempusan pihak Jordania telah 
inggikan daja beli (loopkracht). | conan belang an DARWa Sape” perdjandjian ja Di Sur i i : - pasir di Australi saka rang IS 

Diberbalasi ai mnspaara anggaran belandja negara. ekonomi haruslah dipandang. se- Kongresnja Di abaja di Maralinga, sebuah gurun pasir di Australia Selatan, serung | menemukan majat 10, orang Is- missinja tampak keinginan je. bel MI! bersedia membantu Peme 
sar sekali dari kalangan industri 'iniah untuk menjalurkan kredit2 

bagai dorongan bagi kelanfjaran 
hubungan ekonomi antara satu jang ditanda tangani oleh A.S. 

DENGAN STATEMENTNJA tertanggal 25 September, 
Mattjik dan Idris Baksin, jg 

5. Menurut Dulles, ,,pendapat 
dunia dan 

achirnja akan 
tekanan ekonomi 

terpaksa ditunda lagi karena keadaan bahwa tidak mengizin- 
kan. Penundaan ini dilakukan hampir tiap hari semendjak tgl. “ 

rael, termasuk beberapa opsir. 
Dibantahnja bhw pihak Israel memaksa Mesir z Pn apa r al ja 

dan perdagangan utk dapat me. (uar nggeri ke-semua | tjabang?|dengan negara lain jg bersang- (masing2 menjebut dirinja Wakil Presiden I dan Sekretaris I Juntuk menjetudjui suatu penjele| H1 September j.I. karena keadaan tjuatja sangat buruk. Dan pe Pen en 
luaskan hubungan? ekonomi dan |erindustrian. Je. penting, ialah|kutan. Fasilitet2 dalam 'persetu- |Putjuk Pimpinan ,,PSII Abikusno”, menjatakan bahwa Partai (saian masalah Terusan Suez jelmundaan ini memberi kesempatan kepada wartawan-wartawan | Dalam pada 'ita wakil Jordania 
Indonesia, karena produksi mere |£ar Pemerintah mempermudah|djuan perdagangan, persetudjuan |Sjarikat: Islam Indonesia: Sumatera Selatan keluar dari PSIT |dapat ditegfha baik oleh negara?| dan para sardjana untuk merenungkan satu segi dari kebesaran | hari Rebo mengatakan bahwa 
ka sangat meningkat hingga me | Penjaluran kredit2 fuar negeri jumum ekonomi dan tehnik RI- jang dipimpin oleh Arudji-Anwar es dan membentuk psi | Berat. alam digurun pasir jg tidak ada air dan tiada tumbuh-tum- |Jordania dalam “setiap menit”. 
merlukan pasaran? dimana sadja kepada pengusaha? industri. URRS. menurut Ir. Tusin. ada- Abikusno dengan formasi Dikatakannja bhw “dalam hallbuhan dan jang sampai kini belum pernah didiami. dapat membawa kedepan De 
jg. daja belinja kuat. Tidak he- Dalam memberikan komentar lah terserah kepada kita sendiri   ran kalau dari kalangan mereka| Va pada persetudjuan perdaga- untuk menggunakannja. (Antara). 
  itu. dengan tak usah kita minta2. 

  

kongres. 
: Formasi sementara itu terdiri 

sementara sampai « terlaksananja 

tement ini Dp Adang selu- 

ini tidak perlu dipakai kekerasan, 
karena Mesir achirnja ,,akan sa 
Jar bahwa tak ada sesuatu ne- 

Sebagian dari rintangan2 alam, Sebagian besar dari installasi 
telah dapat diatasi oleh para sar| dan alat2 serta perkakas dibikin 

Keamanan PBB soal serangan 
achir2 ini atas tentara Jordania, ' 
demikian dikabarkan oleh UP, 

2 
atas Presiden: Abikusno “Tjokro ruhnja oleh PSII diseluruh daerah : 5 ai iri Di | ditanah Inggeris, da diangkut| Duta-b 5 B 

Fera : 5 P En & FI g: $ : " : a b hidi 1 a.| djana digurun pasir itu. isana' Gl Pen SAN uta-besar Jordania utk A,S., 
Penny Bak An ANN: Oak aan Tugas Seora ng Isteri sujoso, Wakil Pres. I: A.S. Mat- Haag Selatan. , 1 Ae aan telah didirikan sebuah kota, jang ena kapal laut Pan Abdul Moenim Rifai, untuk sela- 
kan industri. Tie 3 Pat bak ps: i : Tae Wakil “Pres. n M. Hasan : alam DPRD “Peralihan Pro:f”3. ikul kewadiib 2 : rumah2nja telah dibikin dipabe-| terbang ke Australia. an kini ma setengah djam telah m 2 

Hanja ada Tbedaan pokok 1 Manaf, Sekretaris Djenderal: H. Ipinsi sadja akibat dari statement en " Pa Gea daripada rik-paberik ditanah Inggeris, dan Na ada beratus-ratus matjam | gakan perundingan dgn sekdjen” Galam' tjara pemberian kredit di Jan 2 Achmad Masruri, Sekretaris I:lini terdapat dua 'aliran, jaitu |/Merdependensi“. — Dikatakannja diangkut dgn kapal ke Australia. | AAL. termsuk instrumen untuk | pgg, Dag Hammarskjoeld. Da- 
negara2 Barat dan Timur, kata Kiris Baksin, Sekretaris Il: J.faliran jang menjokongnja “dan (Pula bhw ,,apabila tingkah laku Auskaha sudah! Dentjatat bunji dan suhu dar ri Ir. Tusin. Di Eropa Barat kredit 

itu dapat dirupakan sebagai pe- 
nanaman modal baru di Indone 
sia, sedangkan tjara sematjam itu 
tidak ada di Eropa Timur. kare 
na struktur perekonomian jg. su 
dah berlainan. Negara2 Eropa 
Timur umumnja bersedia mem- 

Sendiri 
SEORANG PEMIMPIN 

Harus Membantu Suaminja Untuk Mem. 
ertinggi Kedudukannja — Banjak Kaum 

steri Jang Hanja Ingat Kepentingennjo 
Sadja 
LEMBAGA Pengudji Ketja- 

Usman Sani, kemudian menjusul 

4. R. Tjekman, Hasjim A.. Ha- 
an, J. Usman Sani, H. A: Na- 

wawi, Safidin Djagur, Nungtjik 
Akib, H. A. Mucbtar,. Zainun 

Usman Sani dan H. Machdum 
Su'ud masing? mendjadi M.D. 2 

Keuangan, Penerangan/UPR, Eko 

aliran jang tidak menjokongnja. 
Pokok pangkal dari statement 

dan sikap jang diambil oleh A.S. 
Mattjik cs ini, menurut ketera- 
ngan itu, memang telah berakar 
dalam PSII keseluruhannja di In- 
donesia, djuga dipusat. Tapi apa- 
kah pemimpin2-nja dipusat sudah 

sesuatu negara menakutkan ne- 
gara2 lain, maka tak boleh tidak 
tentu akan ada akibat2njas, 
Menurut Dulles, faktor2 eko- 

nomi jang kelak akan memaksa 
Mesir tunduk kepada kemauan 
Barat ialah: 

Sementara itu 
membuat 'djalan sepandjang 150 
kilometer, dan menggali sumur- 
sumur jang sebelas meter dalam- 

nja. j 
nnn mendjadi sebuah ko- 

ta baru, mempunjai  gedung-ge- 
dung pakai air-conditioning (alat 

pendingin) dan lemari-€es, taman, 

fa2 lain jang belum dikenal da 
ri letusan atom. 

Maralinga adalah satu gabung 
an usaha Inggeris dan Australia, 
sedang Kanada djuga ikut mem 
bantu dengan mengirimkan  ss- 
rombongan pegawai. 

Bila pertjobaan ini selesai dila 
kukan, disan, akan ditinggalkan 

lam statementnja jang ia keluar- 
kan, ia mengatakan: 

»Tindakan membabi-buta dari 
agressi Israel terhadap negara 
kami pada malam Rebo, jang di 
umumkan dan diakui sendiri oleh 
kementerian Inarnegeri Israel se- 
bagai politik pemerintah adalah 

ai Naa 
£ 5 : 5 

kan tantangan jg terang- 
kapan di New York mengatakan bahwa banjak isteri pada ma menganggap keadaan sudah demi| 3- Pelantjong2 jang  biasanja| P mah Sik sdah ke aa Tn Ty 

: berikan kredit2 guna pembangu| - 2 2 I d 5 Pra i, PPR/SIW.I, Pertanian, | enganggap 3 emi E : : Ibioskop terbuka, sebuah ru beberapa pasukan serdadu  un-fterangan terhadap Dewan Keama 
: nan: nduskek Reba, bagan 3 20, jang dengan tidak disadarinja, telah merintangi suaminja Pan 2g Png an kian mateng sehingga harus me : Ne an nan sakit, sentral listrik,  lapangan| tuk mendjaga kampung  Mara-fnan dan PBB sebagai keseluruhan 3 

s d 1 s # | 
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bunga lebih ketjil dan dapat di- dalam berusaha mempertinggi kedudukannja. Isteri-isteri itu se 
. atu mendesak suaminja supaja dalam waktu senggangnja mem 

bantu pula urusan rumah-tangga, atau membawa keluarganja 
tjijtjil kembali dgn valuta asing 
maupun berupa barang2. Sebalik 
nja negara2 Barat mempunjai 
perhitungan ,.praktis disesuai- 
kan dengan ekonomi pengusaha 
annja. 

Dinjatakan oleh Tusin, bahwa 
kalau kita man lekas-lekas mem 
butuhkan ketegasan dalam 
kah-langkah pembangunan indus- 
tri Indonesi, dapat menjetudini, 
bahwa pembangunan peridustrian 
dikendalikan oleh Pemerintah, 
walaupun menurut pendapat ka 

mandi-mandi ketepi laut, atau 

York. 
»Dan djika pihak suami men- 

djawab kepada iisterinja,” kata 
Klein, ,,bhw ia harus mengerdja 
kan sebagian  kerdja kantornja 
dirumah, maka pihak isterinja me 
ngenal: ,,/Mengapa tidak ditjari 
kerdja jang tidak begitu berat?” 

»Si isteri ingin gadji suaminja 

Jack Klein, pemimpin Klein Aptitude Testing Institute di New 

Sosial. 3 

Dalam keterangan jang didje- 
“skan dalam statement itu an-   pergi pesiar dan piknik, kata 

t 

minja. Pandangan wanita hanja 
tertudju kepada hari ini dan be 
sok. Mereka tidak mengerti tji- 
ta-tjita dan kesungguhan suami- 
nja dalam memperbaiki penghi- 
dupan keluarganja selama sepu- 
luh tahun jg akan datang.” 

Kata Klein, setengah laki2 ,,be 

:ara lain dinjatakan, bahwa Ko 
nusariat Wilajah Partai Sjarikat 
Ilam Indonesia Sumatera Sela- 
tan, setelah menindjau dan me- 
neliti dgn sedalam2nja perkem- 
bangan2 “jang  terdjadi sedjak 

kongres PSII ke-30 sampai kepa 
da kongres PSH luar biasa di 
“arabaja berpendapat bhw - pu- 
tiuk pimpinan PSII jang dipim 
rin oleh Arudji-Anwar telah nja 

ngeluarkan statement seperti 
njatakan oleh A.S. Mattjik cs ini 
masih diragukan. Demikian pula 
mengenai diri Abikusno sendiri. 

Pada kongres luar biasa PSII 
di Surabaja, menurut sumber itu 
memang gedjala ini sudah keli- 
hatan djelas, tapi belum sampai 
pada terdjadinja perpetjahan. 

(Antara) 

Djadikanlah 
  

ra-suara ,,anti Barat dari pembe 
sar2 dan pers, Mesir, hingga dgn 
demikian pemasukan alat pemba 
jaran luar negeri sangat mero- 
sot. b. Kegiatan2 perdagangan 
jang tertentu di Mesir mendjadi 
»Kering”, karena ini tergantung 
dari pasaran2 diluar negeri dan 
sumber kredit diluar negeri. c. 
Perusahaan2 dan bank2 penting 
'g tadinja hendak memperdalam 
ferusan Suez, sekarang lebih su 
ka menghindari terusan ini dan 

installasinja sampai 
ber-ulang? 

linga dan 
diadakan pertjobaan 
disana. 

Dipilihnja Maralinga ini ada 
lah karen, letaknja  terpenjjil. 
Meskipun telah disadari, bahwa 
akan berat pekerdjaan  memta- 
ngun perumahan. installasi, dan 
pengangkutan disana, tapi Mara 
linga tetap dipilih. 

terbang, laboratorium dan se- 
buah kantor angin. 

Lalat banjak menganggu 
Tapi disamping segala matjam 

alat2 modern itu, di Maralinga, 
binatang2 primitif sangat banjak 
pula mengganggu, jaitu lalat. Be 
gitu banjak binatang ini sehingga 
banjak kaum buruh Australia jg 

nja, 
Ini membuktikan bahwa Israel 

tidak berhak untuk mendjadi 
anggauta dari Perserikatan Bang- 
sa-Bangsa. 

Kami dapat membawa tindakan 
serangan jang kurang adjar ini 
kedepan Dewan Keamanan PBB   tidak mau dibudjuk tinggal lebih 

lama disana, Ken akar di- 
adji 100 pound tiap minggu. 

: Lalat telah menundjukkan bah 
wa mereka tidak dapat diusir 
atau dikalahkan. Sungguh sangat 

bahwa zaman 

Denga, adanja djalan kereta- 
api disana, alai2 mudah diang- 
kut, dan sesudah dibuat lapang 
an terbang, dalam waktu dua 
djam sadja orang dapat mentja 

dalam setiap menit, tetapi apabi 
la soal ini akan mendjadi suatu 
pengutukan selandjutnja terhadap 
Israel, maka pengutukan2 sema- 
tjam itu sebelumnja telah dilontar 1 : 
kan dan sama sekali dianggap 4. 

| 
. 5 
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1 1. n nd Pa an aa . : K W N membelokkan  reute2 pelajaran mengherankan. | NI “| pai Maralinga dari . Adelaide. sepi oleh Israel. 
mi sebaiknja pengendalian tsb. kuah Sent ap an Na Ma Mn ta2 menjimpangkan maksud dan ami NY oh No Kapal2 tangki raksasa, serta ber | atom ini, ena at Tempat itu 637 mil djauhnja di- Karena itu maka  masalahnja 
berupa ,,follow-up controP.  |suka melihat suaminja memperg sah ang Be gd itrljuan PSIL jang Sebenarnja da 2 maksud memasang pipa? minjak |(pelum dapat dikalahkan. Sampai sebelah barat Adelaide, dan 985 mendjadi: tindakan njata apakah Missi Industri Indonesia selahnakan waktunja utk menjempur- (man, “atau disuruh mematjul ta- ang aik sekarang jang ternjata berguna| mil disebelah timur Perth, terle ma diluar negeri telah mengemulnakan pekerdjaannja, dan beker- 
kaka, hal-hal mengenai renijana| dja lebih keras. Dengan berbuat 
lim, tahun, usaha-usaha" Peme- “begini, si isteri bersaingan dengan 

nah pekarangan dan menanam 
pohon kembang, setelah pajah be | 
kerdja dikantor. Setengah laki2 

ripada apa jang telah diamanat- 

kbn oleh almarhum jang 'utama 

H.O.S. Tjokroaminoto. Seruan ala Grom-   baru (mis. dari Kuweit via Tur- 
ki kelaut Tengah). 

tjara melawannja, ialah perlawa 
nan passif, jaitu menghindarkan 
nja dengan kawat dianjam, satu 

tak digurun jang begitu datar, 
sehingga pada waktu langit tje- 
rah, kereta-api jang datang dari 

jang akan diambil oleh Dewan 
Keamanan terhadap Israel berke- 
naan dengan pelanggaran2-nja jg 

: 1 TN aan nan e 5 : Ten Haa : da , , ii ti Ea 2 sek Kat . berulang2 itu, atau apakah kami 

rintah, usaha-usaha partikulir, ke ds inja. ada jang kuat melakukannja, ta| Arudji-Anwar cs dikatakan nja bolan K £ Gintin 6. Bank Amerika Serikat Ex tjara lama, jang sebenarnja tidak | dua djurusan sudah kelihatan g ap ami giaran-kegiatan koperasi, rentjana Tea Ta pi kilsajakin asteka Tekan ber|ta2 tidak sanggup melaksanakan on ea kami Tn bort-Import (Exim Bank) berse- |tjotjok dengan zaman super-atom mendekat, satu djam sebelum akan terpaksa menindas mema- undang-undang, penanaman mo Lembaga Klein telah berdiri (henti, sesudah ditjobanja menger |perdjuangan untuk memperdju- ganegara jang baik dan pimpinlah|Si2 memindjamkan dollar kepada | ini. na kawat ini La tiba disetasiun tempat kita berdi Lena ni Un Pemarjam Oa en en AN renagal 16 tahun dan dengan perantara djakan sebentar. angkan konsepsi Negara berda- kami kedjalan jang benar”, de-|negara2 Eropa Barat utk beli mi| menghindarkan orang sebe ri. (Reuter) itu.” (Antara-UP) tehnis Indonesia dalam rangka 
pemupukan keahlian, dan soal2 
lainnja jang mempunjai sangkut 
paut denga, industrialisasi, jang 
kesemuanja itu me atkan sam 
butan baik dari pemerintah2, in 
dustrialis2 dan pengusaha- 

an interpiu dan udjian dia telah 
menolong maskapai2 dalam me- 
nentukan siapa2 jang pantas di- 
terimanja sebagai pegawai. 

»Djika seorang laki2 ingin men 
pengu dapat kemadjuan didalam perusa- 

Isteri adalah teman se- 
djawat. 

Menurut kata Klein, peranan 
isteri bagi sukses suaminja ada- 
lah begitu penting, sehingga ke- 
banjakan maskapai mulai mengin 

sarkan Al Ouran dan Sunnah 

Rasulullah s.a.w. jang telah di- 
putuskan oleh Madjelis Tahk'im 
PSII ke-29 di Djakarta. 

Seterusnja dinjatakan  adanja 

mikianlah a.l. pidato kepala ge- 
rombolan Kepkep Ginting di Ka 
bandjahe, kabupaten Karo, hari 
Selasa dihadapan para pembesar 
kepolisian dan pemerintah dalam 
penjerahan dirinja beserta anak2 usaha2 Arudji-Anwar cs dalam 

njaktanah jang lebih mahal dari 
Amerika, apabila import minjak 
tanah dari Timur Tengah ter- 
henti. 
T. Dulles mengatakan bhw ia 

sedjak konperensi London jang 

didalam rumahnja dari gangguan 
lalat. . 

Orang-orang datang di Mara- 
linga itu tadinja bermaksud un- 
tuk beroleh uang sebanjak-banjak 
nja sambil membuat persiapan bs 
gi peledakan bom atom. Sewak 

3 AA AL PL RL LL Ta 2 Ta Ra RL RO LL LA AL — 

J9 Senete: Sadjal! saha diberbagai negara jang di- an pentjarian na |terpiu isteri pegawainja, djika me es PSIL di Surabaja, jang| buahnja kepada pemerintah. Da- rtama ai masa! -Itu mereka mulai meras, senang £ KERTAS SAMPAH. sa 3 
kundjunginja. 2 La ira gan mma Katun merk: Ea Hendak” 1. laba Sora An Men Nan dan| lam hubungan ini jang telah me- Yara s Na NA aa disana datanglah lalat, dan ba- KALAU beberapa hari jbl. saja mensinjalir "bahaja puntung Selama diluar negeri, missi Ik pergunakan “sebagian dari waktu pegawai, atau djika hendak me-|tiuriga mentjurigai — dikalangan |njerahkan diri berdjumlah 21 merundingkan lagi lah “ini miaklah diantar, mereka jang| rokok, maka sebaiknja sekarang ini kita djuga merenungkan “bas dustri Indonesia senantiasa men- nana nja “utk mempertinggi ninggikan pangkat pegawainja. | P.S... kemudian disusul dengan | orang, diantaranja 17 orang ada- dea Ka Lena gi masalah ini pergi. Dan mereka jang Linen! haja” kertas2/Sampah. Belakangan ini banjak kita lihat anak-anak 
dapatkan persesuaian pendapat Be angan Dengan memper-| Pada Lembaga tsb ada disiml tindakan2 penjingkiran pengikut | lah anak Las 1 kepa Na Tapi mdpl Ma . #dilindungi dari ae ag la “ ketjil, jang selain mengumpulkan puntung2 rokok, djuga banjak dan pengertian jang baik dengan An ban : pengikut Abikusno oleh  putjuk| bolan Sinamburi Bangun se- p ngkin sekali dalam si-fdengan anjaman kawat jang di tinggi ketjakapannja ia akan le- 

bih terpakai dan dikehendaki di 
“dalam lapangan pekerdjaan.” 

Tapi jang bersalah bukan iste 
ri sadja, kata Klein: keadaan ma 
sjarakat pun turut bersalah. Pa- 

perwakilan2 RI setempat, dan 
hubungan ini dianggap oleh Ir. 
Tusin sangat penting. Sebab, di 
dalam negeri kita sama kita da 
lam mengerdjakan Jangkah2 jang 
njata dalam pembangunan “ychu- 

       

  

pan bahan2 dokumentasi jang 
menundjukkan bhw seorang iste- 
ri merintangi kemadjuan suami- 
nja, karena dia tidak mau pin- 
dah kekota lain. Sebaliknja ada 
pula isteri2 jang menginsjafi pe- 

pimpinan. Oa : 
Achirnja telah mendjadi keja 

kinan jang bulat bagi Partai Sja 
rikat Islam Indonesia Sumatera 
Selatan, untuk mengembalikan 
keutuhan dan kekuatan PSIT chu 

lebihnja anak buah dari Kepkep 
Ginting. 

Residen Sumatera Timur A. M, 
Djalaludin menerangkan kepada 
Antara, bahwa penjerahan  ge- 
rombolan kepada pemerintah di 

dang Dewan Keamanan akan di 
lakukan pembitjaraan2 jang ber 
sifat pertukaran pikiran, antara 
anggota2nja," termasuk AS dan 
URSS. 

pasang dipintu dan djendel, ge- 
dung2 di Maralinga. 

Lima djuta pound untuk 
kesenangan pegawai, ' 

Untuk mendjaga keselamatan 
tudjuh ratus sardiana,  technisi. 

jang bersih. Padahal nantinja, 
sadja, lalu didjual lagi untuk di 

mentjari sobekan2 kertas untuk didjual lagi sebagai kertas bung-. 
kus. Kertas2 tersebut dipungut dari sembarang tempat, dari keran. 
djang2 sampah, dari pasar2 dis. Tentunja bukan merupakan kertas 

kertas2 tadi setelah "dibesut” sedikit 
gunakan sebagai kertas bungkus. Terutama membungkusi makanan2 djadjanan ditepi djalan. Tentu ic i £ ini wak|ranan ja ipegangnja. Seorang| susnja da tensi ummat Islam, 5 : . i dokter. sopir, koki, dan pekerdjal sadja hal ini mudah mendjalarkan penjakit menular. Apalagi dalam 

susnja dalam lapangan 'industri, Lg Na Na Danduh Ten kz aa ia Dinda Sea Nat Na Naa gal tjita2 ummat Isiterima dengan baik-dan mereka an Da aa Men , 2 pekerdja Bana. jang sekarang| kota2 besar jang padat penduduknja, jang sering terantjam bahaja seringkali tertumbuk dengan Tpeb aa Ni tania berseaang-senang safpahsas Spanjol, ketika didengar-| lam supaja berlaku hukum2 Isjakan di-sereen kelak menurut pe ekonomi jang hebat bila AN tinggal di Maralinga, dipasang| wabah penjakit Typhus, Cholera, Dysenterie, Oleh karenanja, se- tjektjokan sada: UANG lent LO ba SEL ta. dapat neng Na Subikrtana pda dipindahkan| lam jang seluas2nja dan sepenuh|doman jang diberikan Perdana para? Barat mie AN Nan anjama, kawat jang | semuania| baiknja djangan membuang begitu sadja kertas2 sampah. Sebaiknja Tetapi, kami dengar i-Ihibur hati itu La ai banjak pu- e Amerika Serikat memegang| Penuhnja, guna mendapat. Dunia (Menteri. A. M. Djalaludin belum Suez. Diterangkannja bahwa na memakan ongkos 5 djuta pound| kita bakar atau kita robek2 sadja, sedang jang baik2 bisa kita sim- 
luar negeri, hal2 jang 2 5 ae App sang: aja barar Jordi Jab Hagoi dalan Tn Pa pama Manga ma bersedia memberikan aan belum Mesir menasionalisasikan Pa pan Banana pan dulu dan nanti, bila ada anak-anak jang mentjari kertas tadi, 

15 25. aa Ta Kr 5 Tr GL nurui 1 n $ $ 1 erel kai n « At Pac au 2 : 2 isa kita ika 2 t3 i ini 1 ki Die serena maha | an Dikatakannja, bhw kebanjakan | suatu maskapai minjak. selam ada Delia dgn PSII NN Ga eta Ea Suez Canal Company , Mesir tiap2 Na awuaan oleh vaman mo bisa kita berikan dalam keadaan bersih. Dengan begini pun kita P Per isteri jg menahan suaminja be- 
kerdja keras utk memperbaiki po 
sisinja, bukanlah dgn niat buruk, 

2“ melainkan ,,karena mereka tidak 
1 1 mempergunakan akalnja.” 
Serba Lag Krn Una . Wanita biasanja tidak dapat 
: an tk faktor jg mc 138 membajangkan dalam pikirannja 
itu eka 5 ta Ha aa Pes kang Ohtitagjitakan oleh sua 

      

   

    

   
   

  

gawai2 negeri kita mas 
jang masih ..onkoop 
disogok). Meng 

oat  perwudiutan “lang 
dustrialisasi jg njata NK 

Yanpa mengadakan pembersi-| | 
han dalam hal itu kita akan di- 

    

            

    

    
          

   

   
   
      

      

   

Nasihat Klein kepada tiap is 
teri ialah. ,,Djika suami njonja 
mau bekerdja keras memperting 
gi kedudukannja, djagalah supa- 
ja njonja dan anak2 tidak meng 
ganggunja dalam ' memperguna- 
kan waktu senggangnja dirumah 

jang dipimpin oleh Abikusno. 
Demikian statement tsb. 

Latar belakang. 
Keterangan2 jang dapat dikum 

pulkan dari berbagai sumber baik 
kalangan PSII sendiri maupun     (UP). 

      

  

    

    

  

   

    

   

  

lainnja, menundjukkan bahwa sta 

'abinet Belanda Hampir Terbentuk 

  

       

djahatan. 

Ditambahkan oleh Residen, pe 
njerahan gerombolan ini adalah 
tanpa sjarat, tapi mereka akan di 
usahakan penampungannja. Da- 

lam hubungan ini sekarang telah 
dibentuk. ,,Badan Penampungan 

Gerombolan jang menjerah dan 
ingin kembali  kemasjarakat", 

menerima pendapatan jan 
tidak lebih besar dari 10 sabu 15 djuta dollar, bersihnja.   
    

  Residen Djalaludin sendiri jang   
  

   

PULAU Nirwana di-utara teluk ' 

         

  

      

  

     

2g 

bahagiannia, 

dern ini. tapi ganggua, lalat ti- 
dak menjempurnakan ' perasaan Kita sendiri.   
  

   

dan Peladjar Anti Gerakan Sub- ke1 PTPG Tondano, kemudian 

   
        
  

bisa ikut mendjaga kesehatan kita bersama, termasuk kesehatan 

   

Ki Bloko Suto, 

dalam sajembara itu Moh, Luth- 

  

aa - (Djakarta berhubung keadaannja 'versif — Djakarta “ mengeluarkan meletakkan batu pertama  kom- fie Pattisahusi i 

# ” , f # | d : e Pattisahusiwa, d 2 : 
hadapkan pada kegagalan in-| WARTAWAN “Antara” Ami mendjadi perdana menteri, Dr, C, (duh Staf — M, Pertahanan Mega tamnja, Lo Angan bale ala Ana 5 bernjataan bersama bb. Lebih Sana Sa ba Pa Ana bsa Na an an dustrialisasi sebagai jang dike-|sterdam mewartakan hari Rebo,' Pp. Romme (KVP) Wk.-PM, Da Seierusnja P. v/d A tetap me kah mereka gerombolan DI atau Maksud untuk dibangun mendja- | mefakini hukuman “mati “bagi — Seorang saudagar — Tionghoa (Karim Rohim. — DPD Propinsi 
"hendaki oleh Rentjana Lima Tal bahwa sesudah 104 hari lamanja jam Negeri, Organisasi Perusaha- megang porstfolio Keuangan, dan st botan laihnta (Antara) di objek tourisme. Pulau tsb. (Schmidt. Seorang penduduk Luhu baru2 ini telah ditangkap oleh |Djawa Barat telah berhasil” di 
hun Aa Nederland mengalami krisis, pem an & Pembentukan Milik. jang ditundjuk Inlab Etotura Se gerombo J . 2aaA 1g Pn en sa tubang (Manipa Baru) jang baru2 Ha Mama en PENA Kn Pn NI Nana kursi 

£ $ : San . , 3 ars ! Jt bentol ee Ve is : 5 3 NN An Ka Na Wa Rana EN SEDN om Bi ajasan jini tiba dari Djakarta kabarnja matera imur). Saudagar 'itu di |sbb.: masing kursi untuk Ma- 

U.R.SS. menjediakan ke- bentukan kabinet baru et Dari Tn Sen na jang terusnja P, v/d. A akan diserahi BANTUAN UNI SOVJET TANPA 'Tourisme | Djakarta. — Rombo- 'gelama di Djakarta telah berha. tuduh telah membandel sjumi, PNI, NU, IPKT dan: PKT, 
sempatan, $ aa boleh dikatakan suda an dalam kabinet baru ini ia-| sajah satu Ma Nat Keha IKATAN Pan Du Pamit gen aveag di sil mendapatkan 2 alat destilasi pada gerombolan D.I. — Berkat | Seorang bernama ES. telah 

Se'andjutnja Ir. Tusin  menesl selesai. ah: kiman atau Lalu-lintas. 2 Dah Claude Core, Omisaris bawah pimpinan Mr. Hardi jang minjak kaju putih jang akan di kemadjuan keamanan jg dialami (ditangkap oleh polisi karena di 
' rangkan dim perkundjungannja Dunia politik di Nederland J.G. Suurhoff — Menteri So-| . Kaum Liberal (VVD) akan di agung Ceylon di London, pada kini sedang mengadakan kundju- pasang di Manipa untuk pemasa- oleh daerah Pare2, maka dajum- |tuduh telah mentjuri 40  ckor 

Sa Sa ga Aa, bal bari Rebo atau sial, (P. v/d: A) serahi portfolio Kehakiman atau hari Senin katakan, | bahwa Uni ngan kepada Uni Sovjet, pada kan minjak kaju putih disana. lah pengungsi telah berkurang (kambing dan sedjumlah sepeda, 

ke URSS baru2 ini, di Moskow,| menduga ba ON ana bet t Dn Mamsholt Te M, Pertani | pal lin: Sovjet bersedia | untuk memberi hari Selasa telah tiba "di Alma Hasil dari kundjungan saja 807. Mereka itu sebagian besar (Penangkapan - dilakukan di Tji- 
mereka telah mendapatkan kese- Kemis akan diumumkan ' kabine : b d A £ 21 Pn Ba b ini, Neder bantuan kepada Ceylon tanpa ika Ata. — Kepala Penad TT, V ke Djakarta jalah bahwa rentja- (telah kembali kekampung  hala- |tjadas bagi Timur kota Bandung, 
diaan Pemerintah Uni Sovjet utkl baru Nederland, dalam mana du-|an, (P. v7 : Ai Dalam kabinet baru ini, Neder sang politik, Kepten  Sukardanu ».Mengatakat, na U.U. ' Darurat mengenai . pe- |mannja masing2. — Residen Lam |— Kini berita sajang dari luar 1 

tere fasitikar TT desi 4 menteri dari Partij van del Dr. JMAH Luns — M. Luar|iand akan mempunjai menteri 'Nikolai Bulganin, perdana men bahwa jang dipentingkan dalam moetjahan daerah? kabupaten di pung menerangkan, bahwa  me- (negeri. Di Brussel Senen jl di 
Pn Nan Ea En ena aa 2. : AJ. 5 menteri! Negeri (VP: : : (Wanita jang pertama kalinja da- teri Uni Sovjet, telah mengatakan rentjana -pengi rangan  pegawai2 Sulawesi Selatan telah selesai di mang  sewadjarnja ajika soal tanda-tangani perdjandjian 'anta- 
pembajaran, beid, (P ..v/d ) Pp), tr, JML M. Peng Kan end kendi negara ini, ialah No kepadanja, bahwa dalam membe sipil dari A.I seperti ja £ telah susun |dan akan segera dibitjara |asrama tentara ini tidak digan- (ra Belgia dan Republik Federal naa olieke Volkspartij ta d 'na Klompe, sebagai Menteri uru rikan bantuan Uni Sovjet tidak di-instruksikan oleh KSAD baru? kan Dewan Menteri, Demikian |(tungkan sadja pada Angk. Pe- |(Djerman, untuk "membetulkan 

Anti:Revolutionnair, 1 Seek srelihan Sosial “menginginkan tjampur tangan da ini 2 “ pegawai? kata Ben bag. Desentralisasilrang | sendiri, tapi  hendaknja |tapalbatas antara kedua negara Nk Kpn Rabu 'merunding Tam urusan dalam negeri mana nak - » seperti Propinsi Sulawesi. — Menteri mendjadi perhatian ' masjarakat |dan mengatasi soal2  keuaagan ANN nu aa Ai Damn Pn djuga atau mempengaru! an, Pp: aan 2 TE PP. & K. Sarino Mangunprano- | seumumnja. Dikota Ambon haru? (dan bahasa, — Dewan Menteri 1 usul2 tsb. diatas tadi. DeMi In ekonomi dan sosialnja. Demiki Panitya A wasi Anti to dalam rangka kundjungannja |ini telah diadakan sajembara |olandia telah mengangkat Zy- diwartakan oleh ,,Anta an kata Corea dalam sebuah inter Jungschlage . Bandung ke Minahasa, Ae aan pagi jl. (pembatjaan Al Gur'any dan telah grid Woniak sebagai. duta Pu. N Maetere ani, Hk view, an Bad |. Pem uda “ikut menghadliri Dies Natalis (keluar sebagai djuara pertama landia untuk Kambodja, 
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MA ON UAN" TNI Ba ANT LM teh 2 NN ON 2 MN ra ANN CV ARA Ba AT 

      

, 

  

  

    

"39 | Diantara Isinja : — 
IN 1 6: Pak Sodik Kawin Dengan 9 Bidadari Kajangan—Pendaratan Di Planit Mars — 

| 3 O, “ Emoh Mati Sebelum Melihat ,, Ngesti Pandawa” — Kepalkan: Tamu Negara Kita Wk. 
| Pres. Radhakrienan —Sebaiknja Atlit Ujangan Merokok. 

  

  

    

  

  

    

    

    

   

          

   

   

  

      

    

   

  

  

  #x 

aa LN KLM MU 1 BINTANGNJA RADIO TELAH TIBA!!!” Akan dibuka 

B E H R I N 2 : 23 2 ata PADA TG. 1-10-1956 
| Untuk mengatasi kesukaran? bahasa? asing, telah kami terdjemah- 

SL 1 , . Ikan dalam djumlah jang sangat terbatas buku2 jang diharuskan Taman Kanak-Kanak 

ntuk Fakultas2, Akademi?, P.T.P.G.2: HUKUM, EKONOMI, 

  

  

  

  

PANEN AAN ARAB ARA RR RAR PEAPAAA,”AA“, 

TYPE 755 1956 | 'OSIAL POLITIK dan KEMASJARAKATAN. Diasuh oleh IBU RUOS 
Peti kaju jang indah, dilengkepi d/5 lampu PHILIPS: (Mintalah daftar diktat2 terdjemahan. Djl. SILIWANGI (Bulu) 51” SEMARANG E184 — EBaf42 — Ech42 — Ez80 — Em80, berikut | Jajasan B.P. Gadjah Mad MATA KUTJING!!t 

5 lampu dengen 8 tugas!! 
Sambungan2 pickup dan extra luidspreker ! 

Harga hanja Rp. 1650, —————--— Baru Terima: 

Dil. MERAPI 16 JOGJA. | MASIH MENERIMA MURID. : 
KAKEK AK AK... CS SKA... SARA KE P 5 1x 

  

  

  

  

Akan £. Monteur Radio Tanpa guru systeem 99 hari........ Rp. 7,59 TEN TANG HARGA DAN KWALITEIT TIDA ADA | Nike “Songkok aa ee on 3 3— BANDINGANNIA !!! PENDJUWALAN D/6 BLN. GA ? Moo Pilgast A08 Me na » 2. 
ed : 2 6 engantar Pengetahuan Aug. .........o.. » 4, 

2 Buku Resep Taman Pentjaharian.................. » 12,59 2 
Popular Mechanises, Mei, Juni, July. 

Trima pesenan tjetakan KALENDER BULANAN gambar film- 
ster Indonesia dan gambar P.J.M. Presiden Sukarno. 
Ongkos kirim Rp. 1,50 

Radio ,OMEGA?” 
Djl. Mataram (Kr. Turie) No. 584, Tilp. No. 1937 2 Buka: HARI BIASA 9—2 5—7 SAPTU 9—2 | badan greges, meriang, perut kem- 

SL AL TA 2 UK mL TAK & 3 bung, hulu hati rasa snap, kepala 

M.S. RAHAT ocourer - Tama Taat 
SETERAN 109 — SEMARANG. 

Menerangkan segala hal penghidupan SUSAH & SENANG: H E A £ T H I S B A U 20 

Mengenai keuntunganmu, tjita2-mu dikemudian harj, pilihanmu at: SE LN TANI :Djamu . D f A MODERN GOCELSE FORMULE kawan hidupmu seluruhnja kami berikan na lN Pertaba AH Terror 5 SURABAJA RATUNJA Na OBAT KUAT. lah bagaimana kau dapat memperbaiki kedudukan 'd: ibadi : : Segala hal dirakosiakat” PN Pa SEMARANG JOGJAKARTA ALLAHOO RADIUM TONIC PIL 
i Man BnR Nan nan an Nn t trong. — sera- ia KRANGGAN BARAT 128 MALIOBORO 35 Nian PIA an NN 

  

  
    

  

Banjak udang banjak garamnja, 

  

    Djam Bitjara Pagi 9 — j itjara : agi 12 
buhkan segala penjakit seperti: Buah : : 1 iki Pinggang, Djantung, Urat-sjaraf otak Banjak orang banjak ragamnja. Demikian pula 
(Brain), Lemah-badan. Ini pil menam- ra 2 2 
bah darah, sumsum dan manik, baik ' dalam keluarga Njonja, setiap orang mempu 
buat orang jang Dena Ta njai kegemarannja masing?, Akan tetapi.... 

jakit: Bad. kas tja 2 2 Sal ' 5 
ag Ken ra Me djika Njonja memakai Delfia untuk semua 

  
  

Djadi Didjuat 

  

NK Aha Png ak anna ni Tn onar masakan, nistjaja siapapun djuga akan meng- 1 jt. amet s j 
, 3 ingin Na k Ta , Hak 20. 615 — Salatiga. sg semutan, Mata kurang terang, wa akui kelezatannja. Karena minjak goreng 

Harap berhubungan dengan pikiran (senewen), sakit pinggang, djan- an aa . S3 4 
alamat tersebut dibawah ini : tung berdebar2. Delfia disaring dengan tjara istimewa hingga 

Buat itu kita bikin ALLAHOO RADIUM TONIC PIL, Tanggung 
100 pCt. berhasil. 
Harga penbatol Loomanopensa tamu nnan ana. Rp3 320p 

sPOWDER ADJAIB” 
Eczeem, kadas, kudis adalah 
penjakit kulit jang berbahaja 
dan dapat merusak seluruh 
badan kita. Pakailah selalu 
»Powder Adjaib”. Obat ini 
luar biasa mandjurnja. Da- 
lam tempo jang sesingkat2 
nja segala matjam penjakit” 
Eczeem, Kadas, Kudis jang 
berbahaja dapat disapu bersih 
sampai seakar-akarnja. Sega- 
la matjam Eczeem, Kadas, 
Panu, Kudis dll. ar lama 

i i sem engan £ 2 5 
inatjam2 obat, jang lain. Insia Djaminan rasa asli semua masakan! 
Allah dgn Powder Adjaib | nei. 3-140-8, 
akan baik kembali seperti 

PENDRIKAN UTARA VI/11 
SEMARANG. djernih, murni. Delfia dapat 

dipakai berkali-kali dan 

tahan berpekan-pekan. 

DELFIA 
Tanggung halal! 

AAN LA 2 8 AA 2 IA LA LK 

AGENDA SEMARANG 

Djam untuk pesan tempat : 
Te 2 Kan TA Ike Pm 
TAN RE ANA 1 Gooelde 
Gris - Indra - Royal: 10.—11.— 

NG BIS” ne Tt Ge 113: 4) 
EXTRA: SABAN SORE dj. 3.00 

"Eu 5.18 -7.15-9.15 

EXTRA: SABAN SORE dj. 3.15 
Hugh Marlowe - Jgan Taylor 
"BARTH VS. THE 

-FLYING SAUCERS” 

      

     
   

  

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

(CinemaScope) Ti ada bandingannja diseluruh dunia. Tanggung 
garansi 100. Harga 1 botol Rp.25-— Bisa kirim seluruh mai 

DIAMOND HAIRDYE. 
Harga per botol besar Rp. 15.— x Tg NN 1 an 
Harga per botol kefjil Rp. 10.— “ir “3 5 

Semir ini adalah pendapatan baru isti 

Bee. ii temu la tak pas ee| | JEGAHLAH HUDJAN DAN INFLUEN. 
ana ZA DILUAR PINTU 

  

    
  

  

  nadia, YPP PPP PLP 

Disewakan : Di Solo MABA aa 

  

  

        

  5 AFRICA AFLAME! Utk. BEBERAPA TAHUN. Basa 
Dipinggir dialan Besar. "GRAND” Ka Pe 

    

  

  2 Kamar d/g Kamar mandi 
       

   

  

  

  

  

  
  

  

    

  

       
      

            

  

  

  

    

     

  

  
        

    

            

  

T.R. Raikumari - C.R, Rajkumari 
Film India wat (imp 

2 Tekst Ind, ”RAIKUMARI" tentie, Sexue 
Pai, le Zwakte), 

Dari itu kita sedia Obat (Sexual Weakness, Lost Man- : hood, Nervousness, Build Blood,Bone, Energy). Penjakit JIRIAN . & selasa! pan Dn jang Tn, berbahaya, seperti Api dalam sc 
2 ini narusaknja achlak i FLYING SAUGERS HAVE tu modanjs LP ' Tegkaghanges INVADED OUR PLANET : ZOR PIL KERAS ALLA 

... WASHINGTON, ad Harga per doos Rp. 30.— 
LONDON, PARIS, $ MOScow 2 MANUFACTURED BY: WORLD KNOWN 

VICTCR JANET $ tersendiri de. Ruarsan Muka/ 15.09 - 7.09 - 9.29 5 Sae er EK 2 3 Blakang utk. massk2. Beriku | (utk. 17 th) — MATURE-LEIGHBe | , d mi 3. Mebel — kompEt term. Air 5 PI tia a Led'ng — Listrik — dari Ba- (Extra: : 5| | k han 1 : ngunan baru, aa 
O Pnd WEEK! 5 SABAN SORE B 1 Ca una 2 3 P Surat? kepada : dim 3.09 y "ORION” 445-7.--9.15 BIRO ADPERTENSI | (CinemaScope) Ta 25 || 

(17th) »SREMADIA? Na IA ta TR BN na Ji 5 CinemaScope Postbox 54 Solo. Drama pertjintaan jang tersembunji ditengah? kegelapan dan ke- : KEISTUMEWAAN | 
REA. Tvrone Power - Kim Novak | MAMAMAMAAAArArAs maa Taman hutan Afrika jang penuh dengan binatang? jang buas, ' h Manupaotunad Ex: | 1 THE EDDY DUCHN STORY | kip : Aa —-—— |ganas, bebas merdeka! UG MORAAE SAK NON |) 

Ba. (Color by Technicolor) Kisah jang gandjil | tentang se- 2 ang ——-——. orang laki2 jang pernah menda- ea Tae SEMIR RAMBUT HIT 1 NI MALAM PENGHABISAN : pat sakit lupa ingatan, jang mel "DJAGALAN” BESOK MLM. PREMIERE 5.09 7.09 9.09 (17 th) Harga perpak aa - REX” 5-7- 9 (17 th) nerima seputjuk surat pemerasan Shia Mung — Fu Chie — Li Chiang — Li Tsu Yu | 1 2 hat R. (Widescreen) dari kaum pendjahat ! Film Tiongkok TERBARU ,, - » (Menanti Aa Jana SEKALI MU 
3 Pakai Tekst Indonesia) WANG FU SAN SHIA Suami) & Bab DA AWE! pa s Sebuah kisah jang sangat menarik dengan 3.bintang jang terkenal 3 MUDA. 3 ! Does dalam sebuah film jang terpudji............ Heh ! g : 32| ALLA ZOk : | Twis "GRIS” INI MALAM PREMIERE BESAR ”“"LUX” al pai "Il KERAS 

3 MAN 5.00 7.00 9.09 BERBARENG (13 th.) 515 7159.19 # | 2 Pil kuat isti 
2 Pd BEAR Extra: SABAN SORE ”GRIS” 300/”LUX” 315 | Z1 Aura : 2 pn ea , 2 Bea TA 2 aa Te THE : 25 | jang kurang 

6: an Png NN N —. MARK OF : 5 ja Sa tenaga. Ba movar —aggas) Mularsceser | HYING SAUCERS ATTACN! Sana (17 th.) sit WILLIAM . Lemah sjah 
3 Harga per doos Rp. 20,— 

  

PERDUOS Rp.30- t :         

  

"ROXY” 630-900 (17 th) 
INDRA” 4.30-7.00-0.309 

Geeta Bali - Sajjan - Sapru 
"NEELAM PARE 
Film India Tekst Indon. 

INI MALAM PENGHABISAN : 

Pemakaiannja tidak memba- 

hajakan sekalipun untuk 
anak jang termuda.        

  

   

2 » PROF. M.S. Na Gan Tantan th.) FIGHT BACK! “X1 h SOLE AGENTS: MOHAMED Pa ME LER 
"PHIAN CHANG TIA CHIU” : & Dji. Teuka Umar "15/D (Keprabon Kulon) — Solo. 
  Bisa kirim seluruh Indonesia, tambah kos 109. Kirim uang 

lebih dulu. ta CN 
Semua Agen" harga sama. 

Depot Obat AA, Gang Pinggir 9, Semarang: Toko Obat «Singa 
pore” dan Toko Obat »Shanghai”, Pasar Djohar Semarang: Uni: 
versal Stores, Bodjong 6 B, Semarang: Toko Obat »HOK AN”, Djl. Raja 114 Magelang: K.A, Mohamed Yasin, Djl. Kepati. 8 TTL LL LL, Ta LL LL ML LL LM ML LL SL MA han 23, Pekalongan Pooran Sporting Coy, Djl. Pontjol 40, Se- ( 2 marang: Toko Jilani, Djl. Nusantara 112, Makasar, Salon de 

Y4WB ALL STEEL BICVcLh 

ta LL AL AA AAN     T
k
 , 2       Tjerita jang mengagumkan aj tentang seorang laki2 jang diburu , Seperti binatang : 5 DATANG D, Se aan Pi se... (AKAN DATANG!) 

  

  

  

Beaute ,,Ladis”, Djl. Srambatan 20, Solos Toko Minang, Padang: 
pandjang, Sumatra-Tengahy Toko Obat ELGECO, dji. Slamet 
Rijadi 73e, Solos Muh. Bin Abdullah Rumah Makan Asia India, 
Karanggetas, Tjirebons Toko Noor, Djl. Raja 78 Madiun, B. PILAR, 
Pasar Tundjungan Stand no. 81-82 Surabajn: Toko New India, 
Samarinda: Rumah Makan Pakistan, Perak 5456, Sarubaja. 
Toko MURNI, Slamet Rijadi 54 -—- Muh, Amin, Tjokronegaran 93, 
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: Solo. Ji 2 : “ . 5 Me be ea ati ha EA ED Ben aa aa 0 RL 0 LO 2 0 IL? 0 Ta ML RL LL2 ML. MUA LI LI LO ML 5 5 : : 5 Za 

TOCCOLOR A repunuc car High MARLOME » Joan TAYLOR oran come | & 
n » Screen Play by GFORSF WORTMING YATES and RAYMOKO T MARCUS - Screen Story by CURT SIOOMAK by Consolidoted Film Industries 2 PRODUCTION Techmcai Uects Grid On JAV MARKTMALEN eng at Sa y San x . Hu 

BN 

  

    

    
   

    

   

      

   

   

    

   

    

     
   

   
   

   

  

   

      

    

    

   
   

   

  

   

  

  

     
   

    
      

  

  

OWN FAULT! 

"Youre N | nm sorry ViPz couLo | (meLean, YouR URANIM cRews NI 7 mERes AWAY cor Oo Tas, . WASHINGTON, LONDON, PARIS DAN MOSKOW...... TSI YOU BROKE | SEE WitH- | | ARE DESTROYING THE RANGE IN JI | BEALTIPULI PM WiLLING 7D BA dan Ae ea MEG Ck SUN JANG DJADI BULAN2AN PERTAMA DARI SE- ak OT EM, | | ragapise MUI Yoy'RE, MAKE A DEAL "REX” BESOK MALAI! MIE RANGAN PIRING2 TERBANG... ..... II! LASSES, | YOv'p BE | Te v , Extra: SAPTU NO Pa AN NBA SAKSIKANLAH : Bagaimana manusia2 piring terbang meluntjur BUT IT IN TROUBLE, | | CATTLE TO NEW GRAZING si Sha , & dalam djarak beribu-ribu mil hanja dalam beberapa sekon WAS YOUR ROGERS! LAND! 
@ sadja ! 

    
“7 mMa SAKSIKANLAH : Kelumpuhan meriam2, sendjata2 matjam apa 

1) Romantic Confidentially sadja dari bumi kita ini ! Bggogers : 
"| rDY | Scenes jang menahan napas!!! 
Ye 4 # Kebuasan jang bikin rambut berdiri!!! o 33 & 101! ne k 5 ia La j2 & £ g Com? aa Film jang menggemparkan jang tuan belum pernah saksikan !!! 1 PE g 

STARKING 

Sg $ VAN JOHNSON JANET LEIGH KAK KKR KK amannya manamanaa 

3 T. LOUIS CALHERN : KERINKI'S Batjalah : 
Oorpijn-druppels. Obat tetesan 
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ka, Rogers! 

: PN nan a : kuping salah satu obat jang & Suara 2 1 r . : an ra : aa 2 

Ea pa Da teng PEN Ke Ba na nkan hari Mendengarkan karet, batlantama Telah Teng sasulrp mendpokendgrt Mpu ada, dalan keluar 
0 gg land Ba ea Pn 7 M d k 1 1 akan hal-hal, jang dihadapi oleh tlah, Tera Lan dalah ta kan merusak daerah ba BAN UAN Tuan djadi petani kaja se Tuan lebih suka djadi penjait '4 DEPOK 20 Telf. 791 Wwerdeka bi ck Tp Ke dan aa Natan Sean serang merusak | padang dengan senang hati menga- Sa ag pe pa Pa Un sira : 2 5 Ri # Blah naa para peternak itu — dan setelah kesalahanmu sendiri! rumput di Paradise Valley! Eng dakan perdjandjian! (Man 'isteri Tuan sedang mulai hAMil........coooskeka Th SNONBEKEKENKENR ARA Aa AneharPa itu tidak boleh lagi ada ribut? — Kalau saja dapat me kaw telah memaksa kita untuk Van Johnson sebagai s sorang dokter muda. SNN ol aa NI Kn sh BN EN na ka ke , disini! : 23 lihat zonder, memakai menggiring ternak kit, kedaerah 

| Wanet Leigh, sebagai gadis jang dibentji oleh mertua-nja! —Yype Perti. ,SEMARANG” Idzin No. 3498/IU/A/171 | No ag Te mal 20k eat asia or 

  

  

: 2 : 2 53 “5 AE 3 | Adiaib adalah satu2-nja obat Eczeem, Kadas, Kudis | LAMA AAA KAMAR AAA KAA paha 
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