
2 MesirHen dak Dipak- 
.P sa Kekerasan ? 

MENURUT KORESPONDEN di Paris dari harian 
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ggris | Supaja Suka Masuk Dalam” Pakt Bagdad— 
mungkinan Perantjis Bersedia 

KALANGAN2 JANG PATUT d 
berusaha membudjuk bahwa In 

  

ah.” Diterangkan bahwa 
  

    

      

hadapi Terusan 

N. V,' Suara Merdeka” 

Hetami 

  

mengatakan di 

Pakt Baghdad, 

Perantjis Kamis 

  

ngah guna memaksa Mesir 

Oleh karena Mesir 

san oleh $ pasukan2 Perantjis 
nja T   berita TASS. (Antara). 

Inggeris ,,Daily MaiP?, Perantjis-Inggeris “dalam perunding- 
annja 2 hari di Paris telah mentjapai 
tetap mengadakan persiapan militer ' di daerah Laut Te- 

san Suez ditempatkan dibawah pengurusan internasional 
| Ditambahkan oleh  koresponden tadi, bahwa Perantjis me 
njetudjui djuga untuk memberikan suatu 
rang istimewa jang terdiri dari satuan2 dari 

telah membuktikan sanggup 
urus Terusan tadi tanpa mengganggu perlajaran kapal2, ma- 
ka pembesar2 Perantjis berpendapat bahwa hanja kekera- : 

rusan itu ditempatkan dibawah pengurusan 
nasional. Demikian koresponden ,,Daily Mai?” 

kata sepakat untuk 

supaja menerima baik Teru- 

pasukan penje- 
Aldjazairia, 

meng- 

dan Inggeris dapat membuat- 
inter- 

menurut 

  

Perantjis supaja negara ini menggabi 
»untuk ikut melawan expansi Sovjet di Timur 

2 dirundingkan dalam pertemuan2 antara PM 
serta antara para menteri luar negeri kedua negara. Pe- 

pagi melandjutkan pembitjaraan mereka di 
membina kesatuan tindakan Inggris-Perantjis dalam meng 

Suez, tapi diseluruh daerah Laut Tengah. 
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juga 
Paris Kamis kemaren. dulu, 

Sumber Perantjis - mengatakan 
bahwa masalah “Terusan Suez 
akan merupakan batu udjian ig 
berat bagi politik2 Inggris dan 
Perantjis di Timur Tengah, ig di 
masa jg lalu bertentangan satu 
sama lainnja itu, hingga pemim- 
pin2 kedua negara sekarang lebih 
mendekati suatu persetudjuan 
mengenai Pakt Baghdad. Seperti 
diketahui, AS djadi "penindjau” 
dalam Pakt Baghdad. 

Semendjak Pakt Baghdad ter- 
bentuk lebih dari 18 bulan jg 
lalu, Perantjis menentang adanjz 
persekutuan ini, jg menghubung 
kan Inggris, Irag, Turki. Irar 
dan Pakistan. Pandangan Perar 
tjis ialah bahwa adania pakt in! 
akan memberikan alasan bag 
Uni Sovjet untuk ”memasuki” 
gelanggang Timur Tengah. 

arena Uni Soviet sekaranc 
terlibat dalam2 di Timur Tengah 
kata sumber keterangan tadi, 
maka ada kemungkinan bahwa 
Perantjis sekarang bersedia ma- 
suk Pakt Baghdad, ig ditentang   

  

    

   

  

4 

KOMUNIKE BERSAMA 
rundingan selama dua hari antara para perdana menteri 
geris dan Peranfjis hari Kamis mengatakan bahwa m 
utama dari pertemuan itu adalah mem 

Baru" Ing- 
Perantjis: — 

GD ma 
Masalah Suez Daa 
ropa Barat 
jang diumumkan setelah pe- 

Ing- 
aksud 

perkuat solidaritet Ing- 

keras oleh negara2 Arab itu, ka 
rena adanja pakt jg diusahakan 
oleh Barat ini bukannja malahan 
terdjamin perdamaian dan  ke- 
amanan, melainkan malahan men 
dekatkan bahaja Perang — utk 
kepentingan negara2 Barat. 

(Antara-UP). 

RRT AKAN KIRIM BERAS KE 
: MALAYA 24.000 TON. 

Misi Perdagangan Malaya jang 
tak resmi dan jang kini berada di 
RRT telah menjelesaikan- usaha2 
mereka utk pengiriman beras ke 
Malaya sebanjak 24.000 ton, demi- 
kianlah harian »Straits Times" 
dari Penang. 

  

  geris dan Perantjis dalam segala lapangan. Maksud ini telah 

- Para perdana menteri itu telah 
menjatakan tekadnja untuk mej 
neruskan kerdjasama jg erat. Me 
reka telah menindjau hubungan 
Tmn Inggri Daan una 
jg lampa' membenarkan per 
samaan n dan kepentingan 

“ph, dan Inggris. 

  

    

  

   
   
   

   
   

i tsb. untuk memper 
rdjasama dalam lapangan 

po , militer dan ekonomi an 
tara negara? Eropa Barat. Mere 
ka bersependapat untuk melan- 
djutkan politik itu dan bahwa 
pertemuan tingkat menteri selan 
djutnja antar, kedua negeri itul 
kalau perlu akan diadakan. 

»Pedoman Baru” Inggris 
— Perantjis. 

Seterusnja  dinjatakan bahwa 
kedua pemerintah akan mempe- 
ladjari ,,orientasi baru” jg dapat 
diberikan kepada kerdjasama an 
tara negara2 Eropa Barat di 
lapangan2 politik, ekonomi dan 
militer. 

Sumber2 Perantjis jang patut 
dipertjaja sementara itu meramal 
kan bahwa Inggris akan memper 
besar bantuannja dalam usaha? 
untuk membentuk pool tenaga 
atom Eropa Barat. 

Perundingan2 kearah pemben- 
tukan badan kekuasaan Eropa 
Barat urusan tenaga atom ini di 
lakukan antara Perantjis, Djer- 
man Barat, Nederland, Belgia, 
Luxemburg, dan Italia. 

Kata kalangan jang patut di 
pertjaja, P.M. Inggris dan PM. 
Perantjis ,,setudju sepenuhnja" 
mengenai masalah Terusan Suez. 
Dikatakan bahwa baik Inggris 
maupun Pesantjis ,,tetap memeli 
hara persiapan? militer mereka 
selama masih ada ketegangan”. 

Pendjelasan djurubitjara 
Perantjis. 

Tentang komunike bersama itu, 

Djepang Gi ger 
Radioaktip Lag 
DJAWATAN Meteorologi da- 

ri (pemerintah Djepang, hari 
Rebo mengumumkan bahwa ra- 
dioaktivitet jang terdapat pada 
abu atmospheris telah : at 
tinggi baru2 ini, dan hampir 
mentjapai titik bahaja untuk ke- 
sehatan manusia. Diterangkan 
selandjutnja bahwa radioaktivi- 
tet jang tertjatat pada abu, ja 
diambil untuk pertjobaan k 
1 Meter diatas t 
nja menjolok 

  

    

    

     
   

  

hudjan di Djepar 

ngan tjepa jai 
500 getaran setiap detik 
1 Liter, menurut tjatatan p: 
17 September jbl. didaerah Ita, 

         

    

  

14.500 getaran di Sendai, 11.400 
getaran di Wajima (pada 18 Sept. 
il) dan 10.400getaran menurut 
tjatatan di Sendai lagi pada 20) 
September jl. 

Berhubungan dengan ini Reuter 
dari Tokyo hari Kamis mewarta 
kan bahwa" menurut pedjabat2 
Djawatan Meteorologi Djepang, 
Djepang kini mempunjai at- 

diperbolehkan melaluinja. 

Ipal2 Israel dan beberapa kapal2 

Istambul tahun 1888. 

ja. Terutama ditentukan pendirian 
sebagai akibat keputusan Inggeris untuk 

an masalah Terusan Suez dalam Dewan Keamanan 

seorang djurubitjara kementerian 
luar negeri Perantjis menerang- 
kan sebagai berikut kepada para 
wartawan jang mengadjukan be 
berapa pertanjaan: ,,Perlu dite- 
gaskan, bahwa setiap aspek po. 
litik, militer dan ekonomi - dari 
situasi Suez telah dipeladjari oleh 

(para. menteri Inggeris dan Peran. Pai berita “ini disiarkan hari Ke- 
tjis “dalam perundingannja itu, 
dan mereka telah mentjapai kata 
sepakat bahwa tidak boleh 'ada 
perobahan dalam tindakan2 mili 
ter dan tindakan2 pendjagaan jg 
diadakan bersama dan bahwa 
dalam hat ini termasuk djuga 
adanja pasukan2 Perantjis di Cyi 
prus. Mereka sependapat sepenuh | 
nja bahwa tindakan? militer itu 
adalah perlu berhubung dengan 
krisis jang ditimbulkan oleh pre 
siden Nasser dari Mesir. Tinda 
kan ini harus diadakan terus, se 
belum. kegentingan dewasa ini 
mendjadi reda”, demikian djuru- 
bitjara Perantjis tadi. 

" (Antara-UP). 

Harian ini selandjutnja menulis 
bahwa pengiriman tsb akan dilak 
sanakan antara bulan Desember 
dan Mart jad. Ditambahkan selan 
Gjutnja bahwa diantara djumlah 
itu 10.000 ton akan dikirimkan ke 
Singapura, 8.000 ton kepenggili- 
ngan2 beras di Malaya, 3.000 ton 
ke Penang dan ke Perhimpunan 

Benggala Barat 
Diamuk Bandjir 
DIWARTAKAN bahwa sam- 

mis telah ada 6 orang meninggal 
dan puluhan ribu rumah hantjur 
karena akibat bandjir berhubung 
hudjan besar terus menerus di 
Benggala Barat. Bandjir ini ter- 
djadi di daerah Burdwan, daerah 
iang kaja beras. Dikatakan se- 
landjutnja bahwa menurut tjata 
fan hudjan selama 24 djam men 
#apai garis 12 inch dan sungai 
Damodar meninggi dengan 15 | 
kaki dekat Idilpur. Djuga  pa- 
nenan didaerah Nadia dan Aman 
(distrik2) mengalami kerusakan 
berat dan disamping itu hubung 
an kereta api antara bagian? 
Benggala Barat dan Utara ter- 
putus. (Antara). 

  

Eisenhower 

mengerti, bahwa kepentingan2 
kepentingan2 dari 18 negara2 

jang melaalui terusan tersebut. 

Dalam pada itu dia memberi 
tahukan, bahwa dia mengharap- 
kan perdana menteri Jawaharlal 
Nehru dari India  mengundjungi 
Amerika Serikat sebelum 'achir 
tahun ini utk “diadjak berbitjara 
tentang masaalah Suez dan ma- 
saalah2 “bersama lainnja. 

Presiden Amerika Ttu selandjut 
nja mengatakan, bahwa djika per 
himpunan pemakai2 terusan Suez 
dapat 'mentjapai persetudjuan chu 
sus dengan pemerintah Mesir dan 
dapat melaksanakan sesuatu jang 
akan memuaskan keinginan akan 
kebebasan pelajaran melalui te- 
rusan tersebut, maka dia pertjaja, 
bahwa kapal2 Israel djuga akan 

  
Dia katakan, bahwa penolakan 

lesir untuk memperkenankan ka 

lainnja- jang menudju ke Israel 
|menudju terusan Suez selama tu 
djuh tahun jg lalu adalah suatu 
sikap jang gelap gulita dan sa- 
ngat tidak adil dan merupakan 
suatu pelanggaran dari konvensi 

Demikian diberitakan oleh kan 

. ding Dengan Nehru 
Untuk Bitjarakan Masalah Terusan Suez 

PRESIDEN EISENHOWER dalam konperensi pers pada 
hari Kamis katakan, bahwa ia berharap, agar Mesir dapat 

terbesar jang kapal2nja merupakan 9076 dari berat tonnase 

InginBerun- 

terbaik mereka berimpit dgp. 
pemakai Terusan Suez jang 

Dekking 
Emas Naik 
PROSENTASE diaminan (dek 

king emas) pada Bank Indonesia 
dalam minggu ini naik dengan 
0,467» mendjadi 19,87”Y5. Seperti 

  

    

      

  

  

  

Perintah 
KSAD. 
Supaja Pers Di- 

lindungi! 

KSAD NASUTION, berkena- 
an dengan terdjadinja peristiwa 
Span terhadap kantor re- 

i Sulawesi Bergolak” di 
Makasar oleh para mahasiswa 
|baru2 ini, telah memerintahkan 

  

kepada Panglima T.T. VII, utk 
(melindungi pers dgn tindakan 
menurut hukum dgn bidiaksana 
tetapi tegas. Demikian diterang- 

ra Angkatan Darat Let.-Kol. Pir 
ngadie, sebagai djawaban atas 
pertanjaan2 jang diadjukan seki- 
tar terdjadinja peristiwa tersebut 
diatas. 

Pirngadie  selandjutnja mene- 
rangkan, bhw mengingat negara 
kita adalah negara hukum, maka 
tidaklah dibenarkan bahwa ma- 
sing2 pihak bertindak sebagai 
hakim dalam sesuatu persoalan 
jang terdjadi. Djika ada jang ter 
njata berbuat salah,  hendaknija 
soalnja diserahkan sadja kepada 
jang berwadjib  supaja diambil 
tindakan2 sebagaimana mestinja. 
Demikian djurubitjara Angkatan 
Darat tersebut. 
Sebagaimana diketahui, peristi- 

wa penjerbuan tersebut diatas ter 
djadi akibat adanja berita/tulisan 
dalam s.k. .,Sulawesi Bergolak” 
belum lama berselang sekitar diri 
2 orang plontjo-plontii, jang oleh 
para mahasiswa di Makassar di 
anggap menjinggung serta. men- 
tjemarkan nama baik mahasiswa 
seumumnja. (Antara). 

Mulai : 

Agar Mereka Dapat 
SEKARANG Djawatan2 

negeri seperti Burma, Malaya, 

Tapi menurut surat-menjurat 
antara para bekas 
dan keluarganja dengan melalui 
saluran? Djawatan Sosial Djawa 
Rarat kini, maka sudah ada T.k. 
100 orang bekas jang diketahui 
tempat tinggalnja jang sekarang. 
Umumria mereka itu ada didae 
rah Sumatra Tengah, Kaliman- 
tan, Sulawesi, Malaya, Thailand. 
Tentang para bekas romusha 
Indonesia di Burma dan Vietnam 
masih belum ada keterangannja. 

  

Kalau Guru 
Mau Disuap 
Achirnja Harus Ber- 
arusan Dgn Polisi 

KARENA besarnja hasrat se- 
orang ajah untuk memasukkan 2 
anaknja ke SMP dan karena dja- 
lan jang ditempuhnja sesat, ma- 
ka kini sang ajah itu dan ? orang 
guru terpaksa ditahan polisi Ne- 
gara di Bandung selandjutnja 
sang ibu kedua anak itupun ha- 
rus didengar keterangannja oleh 
polisi, sedangkan kedua anak ta- 
di kini menderita. 
Perkara demikian baru utk per 

tama kali ini dihadapi oleh Poli- 
si Negara di Bandung dan meru- 
pakan djuga bukti bahwa usaha 
memasukkan anak ke SMP itu ti- 
dak selalu beres menurut saluran 
dan sjarat sebagaimana mestinja. 

Menurut keterangan polisi, se- 
orang bapak bernama G, mempu- 
njai 2 orang anak jaitu T. dan 
S. jang tidak lulus udjian masuk 
Sekolah Landjutan. Karena besar 
nja hasrat melihat kedua anaknja 
itu masuk SMP, maka sang ajah 
kemudian berhubungan dgn se- 
orang guru S.R. bernama Pr. Ru 
pa2nja Pr. ini mempunjai hubu- 
ngan2 luas. Ia mendatangi se- 
orang rekannja, jaitu guru S.R. 
Lembang bernama A. Setelah ber 
bitjara2 maka A. memberikan 2 
helai surat tanda lulus udjian 
SMP kepada Pr itu. Kedua surat 
tanda lulus udjian itu adalah ke 
punjaan Mn dan Md, dua orang 
bekas murid guru A. Pendeknja 
dgn menggunakan surat2 tanda   diketahui prosentase djaminan 

pada minggu jang lalu tertjatat 
19 4175 

Menurut angka2 jang ada, tja 
dangan emas dan valuta konver 
tibel pada tanggal 26/9 berdjum 
lah Rp. 543,6 diuta - Rp. 1. 
621,3 djuta Rp. 2.164,9 djuta, 
jakni Rp. 57,9 djuta lebih dasi- 
pada minggu sebelumnja. Adapun 
djumlah peredaran uang pada 
tanggal 26/9 ialah Rp. 8.045,9 
duta # Ro. 2.300,9 djuta -- 
Rp. 7,3 — Rp. 103541 duta, 

jakni Ro. 153,6 diuta kurang dari 
pada djumlah pada tanggal 19/9, 

Uang muka pada pemerintah 
pada tanggal 26/9  berdiumlah 
Rp. 6.260,6 djuta, atau Rp. 9,5   tor berita UP dari Washington. 

(Antara) 

Kenjataan 
MENTERI Pekerdjaan Umum 

dan Tenaga Ir. Pangeran Moh. 
Noor dalam pertjakapannja dgn. 
,Antara'" menerangkan, bahwa 
kementeriannja akan mengadakan 
suatu team jang bertugas meng- 
awasi pekerdjaan perbaikan dja- 
lan2/djembatan2 dan pengairan 
didaerah2. Pengawasan terhadap 
pekerdjaan umum  didaerah-dae- 
rah perlu diperkeras, agar supaja   mosphir radioaktif jang perma- 

nen. (Antara). 1 

RP. 30.000.— UANG DPU DI 
TJURI PEGAWAI2NJA? 

“Dua orang Djawat 
an Umum Padang mi 
Ye S. jang $ Il o9. Jan DER 
gai djurutulis la | 
baru2 ini telah di 
pihak polisi dua dilanti 

    

: harap 

Rp. 30.000,— dari 
da tgl. 25/9 jang 

            

   

  

   

  

   

1 bahwa laporan2 jg disampaikan 

   

penggunaan biaja jang dikeluar- 
kan oleh kementerian dapat di- 
pergunakan  se-effektif mungkin. 
“Tindakan: ini dilakukan, berhu- 

bung dengan adanja kenjataan, 

ke Pusat tidak sesuai dengan ke 
jataannja. Dalam hal ini oleh 

lenteri dikemukakan beberapa 
     
   
   
    

    

    

rdjaan didaerah-daerah, 

6 dan 
belum atau sedang  dipew 

ang telah dikundjunginja 

Naas tetapi menurut laporan jg 

   
  

djuta kurang daripada minggu se 
belumnja. (Antara). 

da Laporan 
diterimanja,  pekerdjaan perbai- 
kan didaerah-daerah tersebut te- 
lah selesai. Gedjala2 jang demi 
kian itu tidak dapat dibiarkan 
terus, demikian Menteri, jang se 
landjutnja  menjatakan, bahwa 
untuk s mengatasi kepintjangan2 
ini disamping diadakan pengawa 
san jang keras, djiga kemente- 
riannja sedang menjelidiki apakah 
jang mendjadi 
benarnja. 

Atas pertanjaan apakah 
mungkin karena otorisasinja be- 
lum atau  hanja sebagian .sadja 
jang telah diterima oleh daerah 
— Menteri hanja  mendjawab, 
kalau belum atau sama sekali 

mani 

penghambat se-' 
| Menteri mengharapkan pekerdja- 

lulus itu. T. dan S. dapat diteri- 
ma mendjadi murid SMP Negeri 
III di Bandung. Sang ajah G 
puas: sang guru Pr. mendapat 
Rp. 600.— untuk ,,ongkos2', sang 
guru A. mendapat Rp. 25.— 

Akan tetapi orang2 tua dari.Mn. 
dan Md. itu terus mendesak ke- 
pada A. supaja surat2 tanda lulus 
kedua anak tsb., jang dipindjam 
oleh guru A. itu, segera dikemba 
likan. Dan setelah ternjata sang 
guru A. tidak bisa mengembali- 
kannja, maka barulah  mendjadi 
perkara polisi, sehingga sang ajah 
G., sang guru Pr. dan sang guru 
A. terpaksa ditahan polisi: selan 
djutnja isteri G. djuga harus 
memberi keterangan kepada poli- 
si, karena uang itu diberikan 
olehnja. Kedua anak jang sudah 
diterima di SMP Negeri III itu 
kini menderita karena harus. ke- 
luar lagi (Antara). 

Memang Lain Daripa- 
batan2 tidak akan dilaporkan ke 
Pusat sudah selesai. 

Team jang akan mengawasi 
pekerdjaan umum  didaerah-dae- 
rah itu terdiri dari paling sedikit 
2 orang jang akan mengawasi ba 
gian tehnis dan keuangan/admi- 
nistratif. Team tersebut akan di 
kirun dari Pusat  kedaerah-dae- 
rah dalam waktu-waktu jang ter 
tentu, demikian Ir. Pangeran 
Moh. Noor. 

Dengan adanja tindakan ini 

an perbaikan djalan-djalan/djem- 
batan-djembatan serta pengairan 
diseluruh Indonesia jang biajanja 
telah disediakan sebesar Rp. 200   tidak diterima, maka pekerdjaan   perbaikan djalan2 ataupun djem- Umum Wak ok enak" tai ee 

van Kusaten 

kan Kemis siang oleh djurubitja 

Nasib Bekas 

instansi2 lainnja sedang menguruskan 
jang dalam tahun2 1942, 1943 dan 19 
pang kedaerah2 luar Djawa, bahkan 2 

puluh ribu ,,romusha” dari Djawa 
pang itu masih belum ada keterangar 

.romusha” j 

Akan tetapi soalnja bagi Indo 
nesia ialah, bahwa latihan perang 
itu akan “didjalankan disatu tem 
pat jang diaraknja sangat dekat 
dengan Kalimantan dan pulau2 
“Indonesia. Terlebih2 djika dili- 
hat dari sudut penerbangan mo- 
dern, djarak itu begitu dekat, 
sehingga mungkin akan meng- 
akibatkan insiden2 jang tidak di 
inginkan, “karena dilautan itu 
pelajaran kapal2 pantai Indone- 
sia sangat ramainja. 

Lain daripada itu, perang2-an 

   

   
   
    

    

    

   

   

    

   

        
    

    

   
    

    

    
    
   

   

  

    

    

    

    

tsb. dikalangan rakjat ramai te- 
lah menimi ketjurigaan? 
terhadap « SEATO. Dji- 
ka dip keadaan interna 
sional ngat tegang seka- 
rang n perang tersebut, 
jang pectaculair, tentu 
sadja enimbulkan inter- 

am2 di Indone-   Kemlu pertiaja, 
b. diatas akan 

usha 
Di- 

Dipulang 
Sosial, Ke Hi 

Ss 

nterian Sosial dan 

'bekas ,.romusha” 
gkut oleh Dje- 

dibawa keluar 
jetnam. Berapa Thailan Es 

ra g diangkut Dje- 

bekas romusha 
menanjakan ke- 
ikampung hala 

pufa. jang sudah mem- 
punjai tempat tinggalnja jang 
baru. Pas 
Dapat dikabarkan, bahwa ada 

Jiantara keluarga para bekas ro 
musha itu jang sudah mening- 
gal, ada pula jang isterinja sudah 
kawin lagi ' sedangkan anaknja 
ingin bertemua dengan ajahnja. 

| Diperoleh keterzngan, bahwa 

para bekas romusha jang ingin 
kembali ketempat asainja akan 
'mendapat ongkos djalan dan ma 
kan dari Djawatan Sosial.  Se- 

dang "kalau nantinja ditempat 
asalnja itu mendjadi terlantar, 
maka Djawatan Sosial akan mem 
beri tundjangan lagi. 
Diterangkan djuga, bahwa bila 

anak-isteri bekas romusha ingin 
menggabungkan diri kepada sang 
ajah/suami itu, bisa  diuruskan 

oleh Djawatan Sosial. (Antara). 

ANGKA WADJIB MILITER 
INGGRIS NAIK 890. 

Menteri angkatan darat Inggris, 
Anthony Head, pada hari Kamis     katakan, bahwa angka2 wadjib 
militer utk angkatan darat dari 
Djanuari sampai Agustus dalam 
tahun ini adalah 896 lebih besar 
daripada selama waktu jang sama 
dalam tahun jang lalu. Dari djum 
lah tersebut 1076 adalah dimak- 

    

dautan Diawa untuk 

mendapat perhatian sepenuhnja 
dari fihak2 jang bersangkutan, 
istimewa dari Pakistan, Philipina 
dan Thailand, negara2 tetangga 
sahabat di Asias 

Sementara itu Kepala Staf Ang 
katan Laut R.I., Laksamana Mu 
da Subijakto, atas  pertanja2n2 
”Antara” tentang dipakainja lau 
tan Djawa untuk latihan perang 
oleh negara2 jg tergabung da 
tam SEATO, menerangkan Djum 
at siang kemaren, “bahwa ia ti 
dak dapat memberikan ketera 
ngan2 sekitar soal itu, dengan 
alasan karena soal itu adalh ter 
masuk soal2 politik atau soal pe 
merintah. 

"Jang dapat saja terangkan da 
lam hal ini hanjalah, bahwa pi 
hak Angkatan Laut R.I. berhu 
bung dengan 'adanja latihan pe 
rang -negara2 
melintasi perairan laut Djawa 
— telah menjampaikan pertim 
bangan dan pendiriannja kepada 
pemerintah, dalam hal ini kepa- 
da Kementerian Pertahanan”. 
Demikian KSAL Subijakto. 

Apa dan bagaimana isi dar si 
fat pertimbangan/pendirian Alri 
mengenai soal itu jg telah disam 
paikan kepada pemerintah, KSAL 
Subiiakto tidak bersedia mene- 
rangkarnja. 

Mendjawab pertanjaan2 selan 
djutnja, “Laksamana Muda Su- 
bijakto menerangkan, bahwa dji 
ka dilihat dari sudut pelajaran 
(scheepvaart), maka lautan Dja- 
wa adal-h merupakan lautan ter 
buka, dimana tiap kapal dapat 
sadia berlajar. Dari sudut geo- 
grafis lautan Djawa edalah terle 
tak dalam lingkungan daerah re 
gara kita, dan djika dilihat dari 
sudut “kedaulatan necara kita. 
maka sesungguhnia sukar untuk 
membizrkan atau berdiam diri 
sadia terhadap. dipergunakanria 

| suatu “ati 
han perang $ 

TAHUN KE VII No. 186: 
Pp 

  

h Sesalkan 
ILatihan Perang Seato 

Latihan Tidak Diadakan Antara Ujawa Dan Kali. 
| mantan—ALRI SudahSampaikanbertimbangan? nja 

| DALAM KETERANGANNJA mengenai sikap Pemerintah Indonesia terhadap latihan 
perang jang akan didjalankan oleh SEATOdi Lautan Djawa, djurubitjara Kementerian 
Luar Negeri, A. Mononutu menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia sangat menjesalkan 
diadakannja hingga dua kali latihan perang oleh SEATO didaerah jang begitu dekat dengan 
wilajah Republik Indonesia itu. Dikatakannja bahwa soal tersebut telah mendapat perhatian 
sepenuhnja dari fihak Kementerian Luar Negeri dan jang dapat diterangkan pada saat se- 
karang, ialah bahwa latihan perang SEATO uu tidak akan diadakan di Lautan Djawa (an- 
tara Pulau Djawa- dan Kalimantan), tetapi dilautan dekat P. Tambelan, jaitu suatu kepu- 
lauan jang letaknja antara Kalimantan dan M alaja. Daerah ini mungkin dapat dikatakan ter 
masuk daerah Lautan Tiongkok Selatan, dan bukan Lautan Djawa. 

SEATO is djugal Aa 
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HARGA LENGGANAN: 

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

- 

LUAR KOTA, ,,Suara Merdeka” (dengan materai) —Rp.14,— | 
»Suara Merdeka”/,/Minggu Ini” Rp. 14,— 4 Rp. 3— — Rp. 17,— | 

1 

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

ETJERAN: ,,Suara Merdeka” Rp. 0,75. ,Minggu Ini” Rp. 1 — 

  

Kalau Wani 
ta Main Tja 

kar'an 
Achirnja Seorang Me- 

ninggal Dunia 
DIDALAM suatu rumah didja 

lan Kramat V, Djakarta, Kemis 
pagi kemaren dulu terdjadi per 
ketahian antara dua orang wani 
ta jang mendjadi penghuni satu 
rumah itu, hingga achirnja meng: 
akibatkan tewasnja salah seorang 
diantaranja. Dua wanita jang bc 
gulat itu, menurut polisi, masing 
masing bernama Tily Emy dan 

ny. 
Sebelum pergulatan sengit ter 

djadi, antara dua wanita penghu- 
ni satu rumah itu, terbit tjektjok 
mulut, jang makin lama makin 
panas jang kemudian disusul de- 
ngan perkelahian sengit, dimana 
masing2 pihak mengeluarkan ke 
kuatan dan kepandaiannja, saling 
tarik menarik rambut,  menen 
dang, mentjekik, dsb.-nja. 

Perkelahian tsb. baru berachir 
setelah djatuhnja salah seorang 
diantaranja, jakni Tili Emy, js 
tak Jansa kemudian meninggal 
dunia. 

: Pihak polisi kini. masih terus 
melakukan pengusutan tentang sc 
bab2 kematian wanita T.E.- itu 

Kabarnja wanita tsb. ken 
tjekik lawannja hingga pingsar 
dan meninggal dunia. Wanita 
Any sendiri djuga dikirim ke 
RSUP karena Juka2-nja. 

Pokok pangkal terdjadinja per 
kelahian jang membawa kemati- 
an itu, menurut keterangan se- 

mentara. dari polisi, berkisar pa 
da Soal rumah jang didiami 2   Demikian KSAL Subiiskto. 

« (Antara) 

Gromb olan 

Susun Daftar Kaum 

jirgnel, 

Kesimpulan2 ini ditarik” atas 
Gasar isi dokumen2 jang diper 
oleh TNI dalam gerakannja  ke- 
objek tsb. diatas, jang menetap 

kan tentang pemakaian alat2 sen 
d'ata jang didrop pada tanggal 
22175 Agustus jang lalu. Pema 
kaian sendiata2 itu dalam doku-   sudkan utk dinas djangka  pan- 

djang. 
Selama bulan Mei angka wadjib | 

militer bertambah. 

Krn Ditudah 
Mau'Bakar 
Rumah...... 
Hampir Sadja' Dikrojok 

Penduduk : 
SEORANG LAKI? tak dikenal 

jang oleh penduduk Kp. Matra- 
man-belakang (Djakarta) dituduh 
sedang melakukan pertjobaan 
untuk membakar rumah dikam- 
pung tersebut, pada Kemis malam 
telah diteriakkan dan dikedjar2 
penduduk, dan achirnja karena 
orang jang dikedjar itu — untuk 
menghindari dirinja dari  puku- 
lan2 penduduk — memasuki se- 
buah asrama alat negara didae- 
rah Matraman, ia oleh petugas ne 
gara disitu diserahkan kepada 
CPM guna diperiksa lebih djauh. 
Menurut keterangan2 jang diper 

oleh ,,Antara” dari pihak polisi, 
orang jang dikedjar2 itu, oleh be 
berapa orang penduduk Kp. Ma- 
traman-belakang terlihat sedang 
mentjoba utk membakar rumah, 
dgn menggunakan bahan2 pemba 
kar berbau minjak-tanah. Bebera 
pa orang jang melihat orang itu 
dan jang rupanja memang se- 
dang berdjaga2 berhubung dgn 
berulang-kalinja terdjadi kebaka- 
ran berturut2 dikota Djakarta, 
segera berteriak jang menjebab- 
kan dalam sekedjap mata lain? 
penduduk siap berkerumun dan 
melakukan pengedjaran atas diri 
orang jang ditjurigai itu dan ber 
achir seperti diterangkan diatas. 
Menurut Kepala Res. Krim. Dja 

karta Raya itu selandjutnja, se- 
suatu bahaja kebakaran jang ter 
djadi akibat keteledoran — apa- 
lagi jang dibuat dgn sengadja — 
oleh seseorang, adalah termasuk 
pelanggaran menurut pasal 188 
KUHP, dimana orang jang senga 
dja berlaku teledor itu, diantjam 
dengan hukuman pendjara selama 
4 bulan 2 minggu atau hukuman 
kurungan (hechtenis) selama 3 bu 
lan. 

| Dalam pada itu perbuatan .mem 
bakar rumah jang dilakukan dgn 
sengadja — apalagi jang sampai | 
menimbulkan korban djiwa — ter 
masuk dalam pelanggaran berat 
seperti jang tertjantum dalam pa 
sal 187 KUHP, dimana orang jg 
terbukti sengadja melakukan pem 

  

  

  

) bakaran tersebut, diantjam dgn 
djuta untuk tahun ini, dapat ber hukuman pendjara selama 12 ta- 
|djalan lantjar dan selesai menty-Jua impai maximum — hukuman 

t Ea k e rerata 1 ni ra selama seumur hidup. 

Ma tam-ihebu la PAI an '. Pembantu Komisaris 
oleh Kementeris Kerdjaam ebeg Saud Wirtasendjaja (Anta- 

kesan     

     7 

  

men tsb. ditetapkan sebagai beri 
kut: sendjata2 itu diserahkan ke 
pada ,,Panglima Divisi” Tgk. 
Thi Ditiro untuk digunakan/di- 
t'mpatkan didaerah Resimen III 

(kabupaten Atjeh Timur). Sen- 
('nta? tsb. tidak akan  dibagi2 
kepada kesatuan? bawahan ka 
rena djumlahnja masih sangat ke 
til. 
Penetapan pemakaian  sendja 

ta2 itu ditanda-tangani oleh se 
crang kolonel TII Hasan Saleh, 
jang dalam hal ini dikatakan me 
wakili ,,wakil. presiden Negara 
Islam Indonesia”. 
Sementara itu dalam dokumen 

lain jang ditanda-tangani oleh 
Kepala Djawetan Pabean Dae: 
rah X” kapten TII Chazali Idris 
Minstruksikan, supaja diadakan 
pendaftaran kembali seluruh peng 
usaha eksportir/importir di Dia 
watan Pabean Daerah X/Atjeh 
NII, guna pelaksanaan adminis 

trasi jang sempurna dari djawa 
tan tsb. (Antara). — 

  

COWBOY GADUNGAN. , 
DUA COWBOY tulen, Ray Ko- 

wanita tsb. jang masing2 mem- 
punjai keluarga sendiri2. (Ant.) 

D.I. Punja 
Hubungan Dengan L.N. 
Bukti2nja Telah Ada — Kini Grombolan 

Penguscha Nasiona' 
Dan Asing 

SETELAH MENGEMUKAKAN hasil2 gerakan TNI 
ke-objek Sungai Raya disektor Atjeh Timur, Perwira Pers 
TTL. I/Bukit Barisan dalam pengumumannja telah menarik 
kesimpulan, bahwa DI/TII djelas mempunjai hubungan dgn. 
Iuar negeri atas dasar pembelian sendjata2 berat/ringan utk. 
keperiuan gerakan" menentang Republik Indonesia. Diuga 
Gianggaprja djelas, bahwa DI/TII mulai menjusun rentjana|, 
perekonomiannja untuk membantu gerakan2nja dan mewa- 
Cjibkan pengusaha2 nasional dan asing membantu DI setjara 

& —— 

MohamadPe 
lakis Kefjil 

Dapat Bintang Mas 
Dari Presiden India 

REDAKSI ,,Antara” telah mene 
rima dari Kedutaan Besar India 
di Djakarta Shankar's Weekly 
Children's Art Number tahun 1956, 
sebuah penerbitan jang tebalnja 
216 halaman kertas kunstdruk bex 
isi ratusan reproduksi lukisan? 
dan karangan? jang terbaik jang 
dipilih dari 35.000 buah kiriman 
dari anak2 sampai umur 16 tahun 
dari seluruh dunia, jang dalam 
tahun 1955 ikut serta dalam per- 
lombaan menggambar dan mem- 
buat karangan jang diselenggara- 
kan oleh penerbit mingguan itu, 

Diantara 39 lukisan atau gam- 
bar sumbangan anak2 dari 14-15 
tahun jang dalam tahun 1955 men 
dapat pris pertama ialah lukisan 
seorang anak Indonesia (dari Su- 
matera) bernama. Muhamad, ber- 
umur 14 tahun, jang lukisannja 
dinamakan ,,estacy”, menundjuk- 
kan seorang anak laki2 jang se- 
dang memainkan biola. Untuk lu- 
kisan jang terbaik ini diberikan 
hadiah sebuah bintang mas sum- 
bangan Presiden India Dr. Rajen 
dra Prasad, jaitu satu-satunja jg 
disediakan untuk pelukis jang ter 

'baik dari semua peserta dari se- 
gala umur. 

Pris2 jang diberikan, selain se- 
buah bintang mas dari Presiden   bold dan Richard MceKenzie, me- 

rasa malu karena kuda jang me- 
reka naiki sampai bertubrukan, 
kedua cowboy djatuh dan luka2: 
utk menarik perhatian, mereka 
menjalakan api, tapi api ini pa- 
dam. Mereka malu ditertawakan 
oleh sesama cowboy ditanah air 
cowboy ini, Wyoming, 

»KESEMPURNAAN - pelaja- 
nan pemerintah bagi perdjalanan 
hadji dari mulai akan berangkat 
sampai pulangnja djemaah hadji 
dari Mekah ketanah air memerlu 
kan adanja saling mengerti, harga 
menghargai, kerdjasama, - koordi- 
nasi dan goodwill dari segala 
instansi dan instituut jang ber- 
sangkutan, karena soal perdjala 
nan hadji adalah soal nasional". 
Demikian. R. Moh. “Kafrawi Se- 
kretaris Djenderal- Kementerian 
Agama dalam rapat interdeparte 
mental jang diselenggarakan oleh 
Kementerian Agama Bg. Utusan 
Hadji digedung PHI Pusat ke- 
maren dulu. 

Hadlir dalam rapat tersebut 
wakil2 dari Kementerian2 Ke-   
uangan, Luar Negeri, Dalam Ne 

Penjempurnaan Perd 

  

India itu, djuga berbagai pris 
lainnja dari P. M. Nehru, dari 
Wakil Presiden Radhakrishnan, 
berbagai Dutabesar negara2 asing 
di India dan banjak lainnja. Pris 
seluruhnja berdjumlah lebih - 300 
buah. Ditahun 1955 jang ikut ser- 
ta adalah anak2 dari 57 negeri 
(Antara). 

ja 
geri, Kesehatan, Djawatan Imi- 
grasi Pusat serta wakil2 dari dja 
watan2, biro dan bagian jang ber 
sangkutan dari Kementerian Aga 
ma dan pengurus PHI Pusat. 

Dr. R. Kusnadi, pemimpin rom 
bongan kesehatan Irdonesia me- 
nguraikan laporan pelajanan ter 
hadap djemaah hadji tahun ini 
di Mekah dan saran2nja menge 
nai penjempurnaan lajanan itu. 

Musaffa  Basjir, Sekretaris 
Umum PHI Pusat menguraikan 
usaha2 jang konkrit jang sudah 
dan akan dilaksanakan, dgn. di 
tegaskan perlunja ada pengertian 
kepada PHI dari segala pihak. 

Achirnja Sekretaris Djenderal 
Kementerian Agama menekankan 

UtjapanSlamatUlang 
:Th. Tidak Sesuai? 
» Dipandang Sebagai Sisa-Sisa 

Pemudjaan Seseorang 
PENGARANG TJECH Jiri Hajek mengusulkan supaja 

kita djangan lagi mengutjapkan selamat hari ulang tahun, k 
pada seseorang jang memperingati hari ulang tahun kelahiran 
nja, melainkan djustru melemparkan kritik2 atas perbuatan2 
nja jang salah, memperingatkannja hal2 apa jang hendaknja 
harus diperbuatnja, fapi ia tidak melakukannja. Kata2 Hajek 
ini tertjantum dalam madjalah kesusasteraan “Tjekoslowakia 
jang diterima di Paris Kamis. Hajek mendasarkan usulnja ini 
atas pengiraan bahwa utjapan ,,selamat hari ulang tahun” itu 
adalah sisa daripada ,,pemudjaan orang seseorang,” kata ma- 
djalah tadi. (Antara - AFP). 

Ini Dia: Wanita Gigit 
Penangkap Andjing 
DJURU PENANGKAP ANDYING jang bergelandangan 

d'kotapradja. East Los Angeles, Donald Baird, melapor an 
bahwa ia digigit oleh seorang wanita waktu ja (Baird) seda g 

melakukan tugasnja dan hendak menangkap andjing kepunja- 
an wanita tadi. ' 
Peel bebe belaalaaaaa 
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|teri pertahanan Yu Ta Wei, men 

'Diadakan 
& 

kog 
: - 

Fa “ss 
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Sebab2 Tidak Dikelu 

aja, terutama jang mengenai h 
kedua negara. 

Peta Laut 
Indonesia A- 

kan Dirobah 
DALAM rentjana pembangu- 

pan armada dagang Indonesia 
dalam rangka plan 5 tahun Ke- 
menterian Perhubungan, akan 
adakan pesanan2” kapal jang me: 
liputi tonnage 60.969 ton mela- 
Iui tender internasional. Demiki- 
an M. Pardi, Kepala Djawatan 
'engawas Pelajaran. Dlm djum- 

lah 60.009 ton itu, termasuk 2 
buah kapal samudera jg masing2 
nja berukuran 5.090 ton lebih. 

2 buah kapal interinsuler ma- 
sng-masingnja berukuran 2.966 
1mpai 3.090 ton, 2 kapal ba- 

rang, 2 kapal hidrografie dan ? 
kapal pelatih. 
Mengenai peta2 laut dikatakar 

s2hwa peta2 jang dipakai seka- 
ng ini baik jang digunakan 

Sjawatan Pelajaran ataupun ka- 
al2 jang berlajar, masih mem 

errua“kan peta jang berasal da 

Hindia Belanda. Peta2 terse 

ut pada masa dekat akan digan 
dengan peta2 jang lebih sesuai 

5 

lagi dan dikeluarkan oleh Repu 
ik Indonesia. Indonesia, demi 
kian dikatakannja, djuga telah 

  

jadi salah satu s»nggota dari 

inter- 

3£ 

“kumpulan hiarografie 
nasional jang berkedudukan di 
Monaco, jaitu satu badan jang 

mengurus kerdja sama hidrogra 
fe sedunia. (Antara). 

  

Baru2 'ini telah diketemukan ba 
rang2 emas purbakala oleh pendu 
duk kelurahan Balaihardjo, ke- 
tjamatan: Wonosari, Gunungkidul. 
Barang2::tsb.. diketemukan dila- 
dang, diantaranja berupa tjintjin 
besar dan lain2 barang dlm her- 
bagai bentuk jg belum diketahui 
apa barang2 itu. 

Perundingan 
.y. 

Militer Penting 
"al : Ui Antara" ChiangsDan? 
Stump 

PEMIMPIN2 pemerintahan 
,Kuomintang dibawah pimpinan 
djenderalisimo. Chiang Kai Shek 
malam Djum'at jbl. mengadakan 
perundingan penting dgn pangli- 
mabesar pasukan2 Amerika Se- 
rikat di Pasifik, laksamana Felix 
Stump dan pembesar2 A.S. lain- 
nja, di Taipei. 

Pokok2 perundingan ialah soal2 
militer jang penting2.  Dipihak 
pemerintahan KMT hadlir 
Chiang Kai Shek (presiden), wa 
kil presiden Chen Cheng, men 

  
teri luar negeri George Yeh, ke- 

pala staf umum Djend. Peng 
Meng Chi dan komandan? keti 
ga “angkatan dari angkatan pe 

rang. Pihak AS diwakili oleh 
Stump, dutabesar Karl Rankin, 
komandan pertahanan — Taiwan 

lsksamana H Stuart Ingersell dil. 
Dium'at pagi Stump terbang ke 
“rtwo, (Antara-Reuter). 

lanan Hadji 
bagai soal kepentingan nasional 
dan  penjelenggaraannja bukan 
djadi tugas dan kekuasaan Ke 
menterian Agama sadja, tetapi 

adalah djuga djadi bagian tugas 
kementerian2 lainnja. Umpamanja 
mengenai devisen tergantung ke 
pada Kementerian Keuangan, per 
kapalan dengan Kementerian Per 
hubungan, dsb. Karenanja, ia 
mengharapkan ditambah eratnja 
kerdjasama antara kementerian2 
dan instansi2 dan mengharap mu 
dah-mudahan hasrat Kementerian 
Agama jang hendak mendjadi.ko- 
tum hadji tahun ini 15.000 dapat 
disetudjui, — supaja dapat meng- 
angsur djumlah sisa tjalon hadji 
jang masih 92.000 jang telah ter 

BE Bersama 

Di Peking Tidak Akan j 
Pernjataan 

a
k
a
 

bo
ne
 

DA
 

arkan Joint Statemen' 
Tjeko-Indon Karena Waktunja Terlalu : 

Sempit 
MENTERI LUAR NEGERI Ruslan Abdulgani, jang 

menjertai rombongan Presiden Sukarno dan kini di Soch UR 
SS), menerangkan kepada pers, bahwa sebabnja tidak dikeluar 
kan Pernjataan Bersama dengan Tjekoslowakia di Praha ada 
lah karena waktu untuk mengadakan pembitjaraan2 terlampau 
singkat. Masih banjak soal2 jang belum habis pembitjaraan- 

ubungan perekonomian diantara 

Maka kedua pihak sepakat utk 
mengeluarkan komunike pers ber 
sama sadja jg menegaskan, bhw 
kundjungan Presiden ' Sukarno 
memperkuat perasaan persahaba- 
tan dan menambah saling 'me- 
ngerti diantara kedua negeri 

Keterangan diatas diberikan 
Ruslan Abdulgani atas pertanjaan 
mengapa tidak diadakan Pernja 
taan. Bersama di Praha seperti: 
dilakukan di Moskow dan Be raga SO Ea 

Rsulan menambahkan ketera- “ 
ngan, bahwa diwaktu dekat akan 
dikirim delegasi perdagangan In- 
donesia ke Praha untuk melan- 
djutkan pembitjaraan “ mengenai 
hal2 detail. Pengiriman delegasi 
emikian memang sudah lama di 

rentjanakan. 
Sukarno 
tukar-fikiran. 

Pada tgl. 27 September di 
Sochi Presiden Sukarno telih 
bertukar-fikiran dengan PM Bul 
ganin kira2 155 djam lamanja, 
jg dihadiri djuga oleh Ruslan Ab 
dulgani dan Shepilov. Diduga 
pembitjaraan? itu mengenai ma- 
sal:h2 internasional jg hangat de 
wasa ini, 

Presiden dan rombongan tgl. 
28/9 meninggalkan Sochi dan 
meneruskan  perd'alanannja “ke 
Peking. Tgl. 30/9 Presiden dan 
rempongan diunggu tiba di Pe- 
cing. 
Demikian wartawan 

kawatka, dari Sochi. 
Presiden Zapotocky te- 
rima baik. 1 

Sementara itu Presiden Anto- 
nin Zapotocky dari Tjekoslowa 
kia telah menerima baik undangan 
untuk - mengundjungi Indonesia, 
sedang tanggal kundiungannja 
akan ditentukan kemudian, De- 
mikian kata kantor berita ,/Cete 
ka” pada hari Kemis. (Antara). 

. Sementara itu dari kalangan 
ig mengetahui didipat ketera- 
ngan bahwa di Peking nanti ti- 
dak ka. dikeluarkan pernjata 
an bersama antara Menteri Luar 
Negeri Indonesia Ruslan Abdul 
gani d'n Menteri Luar Negeri 
RRT Chou En Lai sebagai ig di 
lakukan di Moskow dan Belgra- 
do dalam hubungan dengan kun 
Tiungan Presiden Sukarno ke RR 
T nanti. Sebabnja karena pernja 
taan bersema seperti itu telah di 

   

  

Buiganir 

” Antara” 

buat  antsra PM Ali dan PM 
Chou E- Lai waktu PM Chou 
mengundjungi Indonesia, dan 
perniataan bersama itu kini ma 
sih tetan berleku. Sever'i diketa 
hui perniataan bersama Ali 
Chou itu dikeluarkan di Djakar 
fa tgl. 28 April 1955 il. (Antara) 

Susunan C. C, 
P.K. Tiongkok 
KANTORBERITA RRT Hsin 

hua malam Dium'at telah me- 
njiarkan susunan central comite 
baru Partai Komunis Tiongkok, 
dan urutan mama2 sebagaimana 
disiarkan oleh kantorberita tadi 
adalah sebagai berikut, dengan 
dibubuhi keterangan2 (didalam 
kurung) oleh wartawan  Reuter 
di Hongkong: $ 
1. Mao' Tse Tung (ketua RRT). 

2. Ha Shao Chi (teoretikus par- 
ai). 

3. Lih Po Chu (wakil ketua 
Perh. Persahabatan Tiongkok 
Sovjet, usia 74 tahun: dalam 
susunan lama, no, 3 adalah 
Djend. besar Chu Teh). 

. Teng Hsiao Ping (wakil PM, 
bekas komisaris politik dalam 
ketenteraan : dalam susunan 
lama, no. 4 diduduki oleh Chou 
En Lai). 

. Djenderalbesar Chu Teh (pang 
limabesar Tentara Pembebas 
Rakjat Tiongkok). 

. Chou En Lai (PM merangkap 
menteri luar negeri RRT). 

. Tung. Pi Wu (presiden mahka- 
mah agung rakjat, usia 70 ta- 
hun), 

. Chen Yun (anggota panitya pe 
rantjang negara), “ 

. Lin Piao (wakil PM, ahli stra 
tegi militer tersohor), 

Seterusija masih ada 88 ang- 
gota CC lagi (pemimpin2 pemerin- 
tah, dll. tampaknja tidak ad: pe- 
robahan2 penting).     bahwa soal pel 

djema 
ajanan terhadap 

ah hadji harus dianggap se 

HN setu Maa MBA ASI BN apn NO BB MI ibn 

daftar, Demikian Djawatan Pe-gat 
nerangan Agama. (Antara), 

Seterusnja diumumkan pula 
ar nama 73 tjalon ' anggota 

(Antara), 

usa 2 ali 2 Lg



    

  

SEKOLAH 
|» Kenhlian Teknik & Ekonomi” 

Ditambah 2 (dua) Kelas buat 1 November 1956 j.a.d. 
Menerima Peladjar dari Sekolah PARTIKELIR & PE- 

MENEERUIN TAM int TE 
Dari SMP — SMEP — SGB — SMA kl. I, di KE IA, 
lama beladjar 3 th. : 
Dari SMA Kl U-— SIP STN — d KI. I 
ladjar 14 —— 21th 1” 
Mereka dididik sebagai ,,TEKNISI-EKONOOM2 MENE- 

# NGAH-ATAS". L 
Kini telah ada & 2750-Penganggur lulusan STP-STN. 
Berapa RATUS-RIBU-Penganggur jg. dari SMP - SMA ? 

,Dg. SISTIM-PENDIDIKAN-TERBARU ini tak akan ter- 
djadi PENGANGGURAN-PEMUDA. 
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B, lama be- 
& 

  

       

Jogjakarta. 
Pimpinan S. K.T. 

   
  

. AN AA AA AA TN TA 2 TA TTL TT ng 

Bertunangan. 
T. Sri Soewartini 

dengan 

- A. H. Sadjoen 

Djl. SILEBEG 40 BLORA. : 

UDJUNG, SURABAJA. 
SEMARANG, 28 SEPTEMBER 1956. 
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Utiapan Isma Kasih 

EDI MIRMANTO 
pada tanggal 20-9-1956 hari Kamis djam 10.00. 

ngan Bp. Dr. R. Brotoseno, Bidan Nn. Sriningsih, Nn. 
prapti serta pembanta2nja. — 

Keluarga SOEKINAH - SUWARTO. 

Wonesobo. 
Gt 

Dengan kurnia Tuhan telah Jahir anak kami jang pertama : 

Pan kami mengutjapkan banjak terima kasih atas pertolo- 

“Pendaftaran harus datang sendiri di Pakuningratan 42 — 
k . 2 

E, 
Mantoro Tirtonegoro. 

3 Ia. 

TN 

  

Su- 

  

Pernjataan Terima-Kasih 

Saja punja isteri, ibu, aimarhum 

Ch. 

    

     

   
   

   

: pada tanggal "12 September 1956 saja s 
j ini menghaturkan banjak2 terimakasih. 

Dokter GO GIEN HOO dan pembantu?nja jang telah 
2 rawat hingga meninggalnja almarhum, saja menjampa 
Bi terima kasih: dan penghargaannja sebesar2nja. Semoga 

dari Tuhan Jang Maha Esa dengan berlipat ganda. 

Jang berduka tjita 

(Residen Semarang) 

Turuti berduka ffjita : 

R.A. REKSOSOESILO (Ibu) 
Anak2 R. REKSOSOESILO (Saudar2) 
Keluarga FURWOTENOIO (Keponakan). 

  

PETA KOTA SEMARANG 

dengan tinta berwarna. 

1 1 ex. Rp. 25,— 

Ongkos kirim tambah 107, — Dapat beli pada 
TOKO BUKU & PENERBIT 

i 116 — Semarang. 

BARU TERIMA BUKU-BARU: 
Bae PELANTJAR-MEKANIKA 

aa 

| Pindah Alamat 
Mulai tanggal 29 September 1956 toko kami 
merk ,,IJIN EK” dari Beteng 21 PIN DAH ke 

| PEDAMAKAN 39 A 
TELF. 513 — SEMARANG 

Harap para langganan dan jang berkepentingan 
adanja. : Hormat kami 

TAN GIE HOO 
, merk TJIN EK 

mak 

    

  

  

KEKE EK RE ERAPI 

Pada PT/Tn/Nj/Nn/Sir2: jang telah» memberi bantuan 
baik berupa moreel/materieel maupun tenaga atas wafatnja 

Nj. MOERITNO RESSONEGORO 
eluarga dengan 
Terutama pada 

relaan dan kebaikan PT/Tn/Nj/Nn/Sdr. mendapat bal: 

mec- 
ikan 

ke- 

aSaNn 

( 

( 
Y 
k 
4 
( 

( 
/ 

Keluarga R. MOERITINO REKSONEGGRO 

SENGADJA DIDJUAL MURAH . PERSEDIAAN TERBATAS. 

Lengkap dengan djalan Lama dan djalan Baru: 1 ex. ...... Rp. 3,50. 

Bantaran ditiap2 Kantor2 dan Perusahaan2 tuan. Ditjetak 

Buku Petundjuk Touris dan Alamat Dagang Djawa-Tengah 
1956 tanggung lengkap dan penting bagai para Pengusaha 

”"BAKOENOEN” 

Buku Peladjaran dan Pengetahuan? dapat dipesan dan 
Asal ditulis nama penerbit dan pengarangnja. 

Soal & Djawab untuk Sekolah Menengah Atas. Oleh: St. Rosman 
Ridwan. Djilid 1 BE aa Rp. 18,— Ongkos kirim 15fo. 
MENU ENTER KK KK EL LT KK KK KK KK EEKKKI 

lum 
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Indonesia - India 

     

  

  

ma 
s — Kundjungan wakil Presiden India, Dr. Radhakrishnan 

ditengah-tengah kehangatan suasana politik dunia jang ditimbul- 
kan oleh sengketa Suez, kami rasa 
lebih mendalam, dari pada kundjungan dalam keadaan biasa. Per- 

barang baru, tetapi kalau 
saat-saat genting, terasa 

sahabatan ini memang 
batan itu ditundjukkan 
lebih besar artinja. 

— — — Pendapat umum dunia 
India sebagai pendekar i 

perdamaian dan kenetralan selalu 
Bersendjata. Dan selandjutnja djuga kepada negara 
fjam Indonesia dan “India ini terletak harapan, 
taan jang bagaimana djugapun masih selalu ada harapan dapat 
diketemukan djalan penjelesaian setjara damai. 
“— — — Dengan latar belakang 

bukan sadja besar artinja bagi negara? netral dalam perdjoangan- | 
nja mempertahankan perdamaian dunia, tetapi sedikit banjak pun |. 
bisa membantu menemukan djalan damai di Suez jang kini tampak 
makin menggenting itu. 

| perdamaian 
dukan demikian ini memberikan beban tanggung djaw: 
ketjil. Istimewa sekali disaat-saat . sek 

sebagai tanda persahabatan jang 

   

dan politik | 

Gi seka 
terantja 

   
a-negara sen 

bahwa persengke- 

demikian inilah sangat kita 

. 

  

dungdjati 
Sengadja Mesembak 

Kawan Sendiri 
SUATU drama jang menjedih 

kan .terdjadi pada tgl. 27-9-1956 
di kehutanan bag. 'dasrah hutan 
Tanggung, Kedungdjati jang me 
njebavkan seorang pegawai Djwi. 
Kehutanan nama Dj. telah me: 
ninggal dunia. Adapun sebab mu: 
sababnja kematian tadi menurut 

  
9 

keterangan? dapat dituturkan 
sbb.: Pada hari itu kira2 djam 
14.66 H. sebagai Polisi Kring Ke 
kutanan telah menerima laporan 
jang unenjatakan, bahwa pada 
taat Haw terdjadi pentjurian kaju 
diati diwilajahnja H. Karena tu 
gasnja, maka bersama S., Dj. 
aan seorang fainnja, H. menudju 
ke tempat terdjadinja penfjurian 
tu dan sesampainja ditempat tsb. 
japoran tadi memang benar dan 

'segera dilakukan penangkapan2 
terbadap 4 orang pendjahat jang 
sedang beraksi. 

Satu diantara 4 orang jang me 
lakukan pentjurian tadi mentjo- 
ba meloloskan diri dari tangka 
pan tsb., hingga dikedjar 
Dj. dan diikuti pula oleh H. jg 
memegang pistol, Djustru H. ber 
ada dibelakangnja Dj. ia telak 
melepaskan tembakan ke arah 
pentjuri itu, karen, gerakan? ta 
ci :hiru jang terlepas ta 
di ternjata tidak mengenai sasa 
rannja, melainkan “ mengenai 
punggung Dj., hingga orang ini 

“ menggletik ditanah dan tak Ia- 
ma kemudian meninggal dunia. 
Majat korban tsb. segers diang 

.kut RS Purwodadi din sementa 
ra ini H. ditahan oleh fihak jg 
berwadiib untuk  mempertang- 
gung djawabkan kedjadian itu. 

Devisen Be- 
fande Taran 
Indon. Partner Da- 
gangnja Jang Ter- 

- penting 
PERSEDIAAN devisen Neder 

iandse Bank sedjak 1 Djanuari 
1638 telah turun 420 djuta gul- 
den dan kini berdiamiah 483 
diula gulden jakni kurang dari 
safa muliard. Persediaan emas 
dalam pada itu hampir tidak 
berobah dan hanja berkurang 
dengan 59 djuta. Demikian me- 
narot Dinas Penerangan Ekonc- 
mi. Belanda. 

Eans dan devisen . bersama 
sekarang berdiumiah 4212,9 dju- 
ia gulden jakni 10 persen diba- 

ah anaka pada 1 Djanuari '56. 
Kadin pengurangan . dalam 

djumlah hutang2' jang dapat di 
tagih sewaktu2 (direct opeisbare 
verplichtingen), prosentasi djami 
nan (emas dan devisen keras) 
terhadap hutang2 likwid dalam 
minggu iang terachir meningkat 
dari 68,9 hingga 69,1 persen. 

Sementara itu Nederlands Cen 
rraal Bureau voor de Statistiek 
menjebut Indonesia sebagai salah 
satu diantara tudjuh negara2 jg. 
merupakan partner perdagangan- 
aja jang terpenting. (Antara). 

  

aka Dt   

18. 

  

Drama Di Ke- 

Polisi Kehutanan Tak! 

olehf 

Siaran Chusus 
Radio Peking 
Mengenai IKundjunganr 

Presiden Sukarno . 
RADIO Peking mengadakan 

irogram chusus untuk siaran2- 
Inja bahasa Indonesia “mengena 
«an seiama kundjungan Presiden 
Sukarna di RRT 

   

  

   
kita ha- | 

rapkan, semoga kundjungan Radhakrishnan sekarang ini, bukan 
sadia akan besar manfaatnja bagi hubungan Indonesia-India, pun 

  

  

    

    

   

   

  

Te 

WAKIL PRESIDEN INDIA S. RHADAKRISNAN 
MENINDJAU BOROBUDUR. 

Kemis sore djam 5.00 Wk,. Presiden India Dr. S. Rhadakrisnan 
dengan diantarkan oleh Sri Sultan, Gubernur Djawa Tengah, Kepa 
la Polisi Prop. Djateng, A. Bastari telah mengadakan penindjauan 

ke tjandi Borobudur. 
3g (NAPPHO) 

Solo & Magelang Akan 
Dapat Yiipun Otomatis 
Ontuk Hubungan I:lpun Ojakarta—Semarang 

    Dengan menggunakan gelom- 
hang 25 meter dan 19 meter 
Radio Peking akan menjiarkan 3 
tali sehari sekitar — kundjungan 
Presiden itu, jaita, siaran perta- 
ma dari. djam 06.39 a 
097.30, siaran kedua dari: djam 
18.30 sampai 19.30 dan siaran 
tetiga dari diam 22.096 sampai 
23.00. Waktu2 tsb. menurut djam 
Yjawa. (Antara) 

Ditembak Dim 

  

Peristiwa Jg Terdjadi 
Didekat Stasiun Blora 
DARI Blera dikabarkan bah-   wa tgl. 27-9 pagi2 buta telah 

terdjadi penembakan atas diri 
seorang Tionghoa dalam ger- 
bong kereta-api sehingga karena 
nja meneraui adjalnja pada wak- 
tu ita duga. Perisiiwa ini ter- 
djadi ditempat sebelah timur 
antara setasuan Blora dan Dje- 
por dalam kereta-api jg berang- 

Kereta "Apil je 

SEN NN SA TA PD Ta NAN ana TAS arah KAI NN (an PA Ta Na 
IN 

  

Tjatatan Perdjalanan IV —Wiena Giat Mem- 
bangun — Wanita Pria Bekerdja Sama — Lex 

(ngawan "Solo Yak Kalah engan Sungai 
| Donau — Sebenarnja ' Indonesia Harus Bisa 

Melebihi Segala Keindahan Eropa 

WIENA jg masih kelihatan sisa2nja peperangan, rerun- 

tuk2, dan gedung2 terbengkalai, giat sekali membangun diri 

Memang sudah biasa wan:ta2 Eropah wmumnja sama beker 

dja berati, bukan sadja sebagai pelajan, tukang sapw djalan, 

| 
| 

  

  | —Surabaja Akan Digunakan Saluran Ganda 
bkn ATAN DENGAN hari ulang tahun XI dari 

Jawatan Pos Telepon dan Telegrap, Kemis pagi Menteri 
“luda Perhubungan A.B. de Rosari dengan resmi meletakkan 
batu pertama guna pembangunan gedung PTT di Tg. Priok, 
ucugan dihadiri oleh pedjabat2 tinggi PTT, pedjabat2 peme- 
uintah Sipil dan militer. Sebelum Menteri Muda Perhubungan 
nember.kan sambutannja, telah berbitjara Jebih dulu wakil 
Jreksi PTT R. Dijar tentang perkembangan2 baru dan oto 
tutesering dari PTT dalaam hari2 jang achir ini dan ig 

akan datang. 
  

«Setelah mendjelaskan perkem- 

bangan2 PTT tahun jang lalu de 
azan membangunkan stasiun pe 
mantjar di Kaliangke, perletakan 

Satu pertama bagi pembangunan 

gedung2 PTT di Magelang dan 
Solo, R. Dijar mengjelaskan 'ren 
tjana Djawatan PTT, dalam me 
aienssong rentjana 5 tahun .pe- 
merintah. 

  

SIARAN RADIO R. IL. 
SEMARANG, 30 Sept. 1956: 
Djam 07,25 Disco Varia. 

Mat-matan Minggon. 10,06 Njanji 
an Momo. 10,15 Rajuan bersama. 
10,45 Lagu2 Tionghoa. 11,00. Hi- 

08,10 

dangan Suara Nusantara. 11,30 
Orkes Puspa Kentjana. 12,06 Ke 
senian Baru. 12,30 Pekan Datang. 

13,15 Krontjong Siang. 1410 Hom Menteri Perhubungan djuga dila 
mond Organ. 14,30 Suara Bersama 
17,00 Ruang Peladjar. 17,30 Pela Kukan upatjara sematjam ini un 
djaran Njanji. 18,15 Irama Sen- tuk pembangunan gedung PTT 

Ber.epatan Cengan - perletakan 

batu pertama ditempat ini, oleh   kat pagi2. dari Blora ke Tjepu. 
Ditempat tsb. seorang  nenum- 
pang jang belum diketahui siapa, 
telah tembak seorang  penum- 
pang Tionghoa dan segera rebut 
ias jang dibawanja. Jang ditem- 
bak roboh. 

Seorang kondektur jg karena 
mendengar suara tembakan sege 
ra datang dan mentjoba tangkap 
si-penembak, oleh si-penembak 
itu djuga ditodong. Dengan ke 
tjepatannja achirnja sipenodong 
isb. bisa hindarkan diri dari tang 
kapan kondektur itu. 
Belum diketahui apa isi tas jg 

direbut tadi. Tidak dikabarkan 
waktu terdjadinja penembakan 
apakah kereta-api sedang ,berhen 
ti disesuatu halte ataukah sedang 
berdjalan. (Antara). 

Sementara itu berita" interlokal 
jang kita terima dari Blora kabar 
kan, bahwa berkat kegesitannja 
pihak kepolisian, maka dalam 
waktu 29 djam dari terdjadinja 
peristiwa tsb. ' pihak kepolisian 
telah berhasil menangkap pen- 
djahat tadi. Waktu ditangkap di 
desa Lawean, Blora, “pada tgl. 
28 Sept. kira2 djam 11 siang pen 
djahat tsb. djuga melakukan per 
lawanan dengan sendjata api. Te 
tapi namun demikian, tembakan 
dari pihak pendjahat tidak me- 
ngenai sasarannja dan polisi ber 
hasil meringkusnja. Jang tertang 
kap seluruhnja ada 3 orang pen 
djahat dan menurut pengakuan- 
nja mereka berasal dari daerah 
Bciolali. Adapun Tionghoa jang 
imendjadi korban tembakan pen- 
djahat tadi karena luka2nja ke- 
mudian meninggal dan ketika 
djenazahnja dikubur mendapat 

iperhatian besar dari masjarakat 
Blora. 
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tukang batu, pembantu2 tukang2 batu dil, sampai tukang tju 
| kurpun banajk sekali wanitanja. Umumnja suami isteri sama 

bekerdja, inilah tandanja bahwa penghidupan mahal disini. 

Beda amat dengan kebanjakan 
wanita Indonesia jg dikala siang 
tjukup keluar masuk toko besar2, 
paling sedikit beli es cream, ka- 
dang2 berbelandja apa sadja, ma 

lahan seringkali barang2 ketjil jg 

tidak begitu perlu dibeli djuga. 

Beda amat dengan puteri2 Ero- 
pah ini, ketjuali harus bekerdja 
keras, kalau berbelandja djuga jg 

terperlu sadja. Uang mahal. Su- 

kar didapat. Ditengah2 kota Wie 

na, Rusia meninggalkan satu pa 

tung besar, “ merupakan “patung 

Pahlawan jang tak dikenal, dide- 

pannja petamanan dgn satu tank 
raksasanja. Patung dan halaman 
nja ini memang merupakan pe- 
mandangan jang indah dan tentu 
lebih menarik pelantjong, beda 
amat dcagan tugu ' Van Heutz 

|. apamanja, di Djakarta itu, jg 
harus kita robohkan sebab me- 
mang lukisan dan ukirannja mem 
Lburukkan amat bangsa Indonesia 
ini. Bagi Wiena patung Rusia itu 
tidak perlu dirobohkan, meski- 
pun nampak djelas bahwa masja 
rakatnja tidak begitu senang de- 
ngan Rusia itu. ' 

Jang perlu kita tjontoh teruta- 
manja ialah bahwa disamping 
memperhebat pembangunan 'peru 
mahan dan gedung2 besar dan 
perindustrian2nja, Austria ini ber 
usaha keras hendak 'mengemba- 

ma, semestinjalah kita rawat 
baik2. Ingat sadja Kremlin ' di 
Moscow jg tetap indah bahkan 
diperindah itu. Terlalu indah un- 
tuk suatu Kota Buruh, untuk Ne 

- 

  

ANGKER. 
Daerah Sulawesi Selatan: kini 

merupakan daerah ,,Angker”. 

Wilajah sepandjang 400 km. ha- 
ngus di-bakar grombolan, 

Sir-pong pun sering di-per- 
ingatkan den-ajunja, agar tidak 
suka klujuran ke-daerah2 jang 
sangker” dalam kota. 

Tentunja den-aju Sir-pong dju 
ga tak rela, kalau Sir-pong sam- 
pai keslomot. Sebab " didaerah 
»angker2” itu meskibun tak ada 
grombolannja, orang lelaki mu- 
dah eh.... eh... kobong..... 

Sir-pong. 

| sport ' 
PSSI — Tjeko 

1—5 
DALAM pertandingannja - ter- 

  

  gara Rakjat jg berkuasa. Seperti 
diuga METRONJA, kereta api 
dibawah tanah dari Sovjet Ru- 
sia jang keindahannja melebihi 
istana2. Pemerintahan ' Rakjat 
dan Buruh, proletar, tidak ber- 
arti segalanja harus djembel. 

Mengenai KEBUDAJAAN dan 
KESENIAN tetap terawat baik 
nalahan diperindah. 
MELIHAT hotel-hotel jg mo- 

dern, rumah2 makan raksasa diba 
vah tanah, semuanja itu bukan 
mendjadi keheranan bagi kita jg. 
mengalami makan dan masuk 
disana, tetapi mendjadi . pendo- 
rong hati jg. kuat, Menimbul- 
kan perasaan kuat. bagi diri sen 
diri dengan perkataan hati ke- 

nja. Malahan mungkin sekali In 

atas, jg kadang2 mendjemukan, 

sebab misalnja lift tidak “djalan 
atau terlalu banjak pemakainja.   

likan tradisinja jang terkenal se- 
bagai negara pelantjongan dan 
pelbagai kotanja jang menarik. 
Sebenarnja Indonesia tidak perlu 
kalah sama sekali dgn apa sadja 
jang kita saksikan di Eropah ini. 
Hanja satu bedanja: saldju tidak   aja. 18,30 Tn Kena aan, di Bukittinggi. Selandjutnja di 

18,45 Irama Sendji: andjutan). : : 
19,30 Njanjian Sutji. 20,10 Wajang Den Paser dan-Surabaja segera 
Orang oleh Ngesti Pandowo. 21,00 akan dimulai membangun kan- 
Seni Budaja. 22,15 Wajang Orang tor telepon baru. “Tanggal 4 Ok 
Manajatan). "29, Tang, tober jad. akan diadakan perleta 
SURAKARTA, 30 Sept. 1956: kan batu pertama pembangunan 
Djam 07,20 Ruang JPAT. 07,45 gedung kantor telepon baru di 

Missa Aa Pain Hepgnaha TE “a'ang, Untuk mengganti sta- 

Batuan” 10.15 Trama Kidonesia. siun penerima radio di . Medan 
10,45 Overture. 11,00 Klenengan. Merdeka (Djakarta) akan  dires 
Siang. 13,10 Suara Suprapti. 13.40" ikan pembukaan penerima ra 

Siang “Gembira, aa Nu Su dio di Batutjeper. ' Demikian pu matera. 17,00 Gelanggang Kepan 
duan. 17,50 Seni Karawitan. 18,15 
Mimbar Kesehatan. 18,30 Njanji 
an Sutji. 19,30 Bu As dkk.. 20,15 
Irama Hawaii. 120,45 Tjarakan. 
21,15 Kebudajaan Indonesia. 21,30 
Lagu2 Tionghoa. 22,15 Bisikan 
Malam. 23,00 Penutup. 

la akan dimulai pemasangan in- 
stalasi2 radio baru di Medan, Ku 

ipang dan Surabaja. Pe: :asangan 
instalasi sentral telepon otomatis 

|akan dimulai di Solo dan Mage- 
tlana 

   

    

       

Ia : | : 
aa an Na! Tahun ini pula akan dimulai 

08.12 Njanjian Ong 1. “0845 dengan pemasangan instalasi2 per 
Serba serbi Min pagi. 09.00 hubungan djarak djauh untuk 
- Ba EN ET Ba ni tslepon dan felegrap bersaluran 

ganda, jang menghubungkan Dja Rajuan Ratna d Bing Slamet. 

11,00 0. K. Mekar Sari.“ '1145 £ ra dengan Semarang, 'Suraba 
Riang Ria. 12,00 Hiburan Siang. ta, Malang, Djember, Banju- 
12,30 Ujon2 Minggon. 14,19. Ujon2 
Minggon (landjutan). 17,00 Taman 
Putera. 17,40 Kiriman dari Pulau 
Dewata. 18,15 (Orkes Dendang 
Makassar. 18,30 Njanjian Sutji. 
19,40 Saju meraju. 20,15 Atraksi 
Achir Bulan. 21,15 Djawaban Su- 
rat2. 21,30 Siteran Malam. 22,15 
Batjaan Buku. 23,00 Penutup. 

wangi, Kediri, Negara, Den Pa- 
ser, Singaradja dan Ampenan. Se 

| xinia projek ini berarti  tiap2 
langganan telepon akun dapat 
serhubungan langsung antara 

Djawa, Bali dan Lombok. Ke- 
c-ian akan disusul dengan pem 

baruan alat2 instalasi jang | tua. 

tang sudah berusia 30 tahun. 

  

DJAKARTA, 30 Sept. 1956: 
Djam 07,30 O. H. Suara Istana. ' 

08,16 Minggu Gembira. 11,00 Mim 
bar Katholik. 11,30 Konsert Ba- 
rat. 12,30 Orkes Sesando Timor. : 
13,30 Orkes Studio Djakarta. j 
14,10 Orkes Kr. Pemuda Sehati. 
17,00 Dari Anak untuk Anak. 18,00 
Ruangan Kepanduan. 18,30 Mim- 
bar Protestan. 19,30 Konsert Ming 
gu. 20,05 Cabaret achir Bulan. 
21,30 Na. Uli Bujung. 22,15 Orkes 
Kr. M. Sagi. 23,00 Penutup. 

TJIREBON, 30 Sept. 1956: 
j Minggu Gembira. 

08,30 Imbauan pagi. 09,00 Siaran 
A.P. 10,00 Lagu2 dari Pulau Bali. 
10,30 Langgam Singapura. 11,00 

Pembaruan PTT di Djakar- 
ta dan sekitarnja. 

Kemudian Djawatan PTT akan 
melaksanakan pembangunan ge- 
dung2 baru di Djakarta Kota, 
Menteng, Kebajoran, Djatinegara 
dan Gambir, jang sudah sedjak 
tahun 1950 diusahakan utk dapat 
,memuaskan masjarakat. Tetapi, 
(karena selalu kebentur pada soal2 
keuangan negara jang seret, dan 
'kesulitan2 lainnja, pembangunan 
|dan otomatisering telpun itu ter- 
Itunda dan baru dapat dimulai 
tachir tahun jang lalu. 

5 Selandjutnja diterangkan, seba- sa Man- : » 8 
an Be pantas Ma | 21 fase pertama di Tg. Priok 
- 1 akan ditempatkan satu instalasi 

luku. 12,00 Musik Siang. 13,10 O. | 
K. Sangkuriang. ' 14,10 Gamelan, 
asli Tjirebonan. 17,00 Taman Ke 
panduan. 17,30 A.P. 18,15 Lang- 
gam lama. 18,30 ' Suara PPTI. nomor. Dj : 

5 : . Djumlah seluruhnja 21.000 
19,30 Fiesta Popularia. 20,05 O.K. romor, Dan ini segera akan di- 

Ba an aa aAsUKI JAAYG Sisul dengan penambahan? hing: 
laju Gandjutan). 23,00 Penutup. |89 tertjapai satu kapasitet dari 
SEMARANG, 1 Oktober 1956: 143.000 nomor. Pelaksanaan ini 

Djami 08.25 Ne na Oa akan memakan waktu: 5 tahun 

Njanjian Doris Day. 07.10 Hindus '@manja dgn biaja Rp. 230:000.000,- 
tari. A30 Gk, Monbsi A65 Nia an nana dar menjampaikan 

2. aan 1 : hargaannja pada para pe- njian Duet. 13,45 Orkes Andre keraja PTT jang dgn Sabar te. 
Kostelanetz. 14,10 Lagu2 Melaju. TEA Ka LN 7 

Pa pat melajani masjarakat de 
17,00 Klenengan Sore. 18,15 Hida ngan alat2 jang masih serba ku- 
ngan Corps Musik. 18,30 Ruang Pata 
CPRAD. 18,45 Hidangan Corps | 18: 
Musik (landjutan). 19,30 Ruang : . 
Minggu Ini. 20,30 Gema Malam. Biaja Rp. 13 miljard kurang. 
21,15 Dari dan untuk Pendengar. | Setelah dibatjakan doa untuk 
22,15 Dari dan untuk Pendengar Keselamatan pendirian gedung ter 
andjutan). 23.00 Penutup. “ sebut, Menteri Muda Perhubu- 
SURAKARTA, 1 Oktober 1956: ngan A. B. de Rosari memberi- 
Djam 06,10 Pagi meraju. 06,30 Kan sambutannja, dengan mengu 

Lagu2 Instrumental. 06.45 Indone raikan perdjuangan PTT  sedjak 
sia populer. 07,20 Rajuan pagi. Petjah perang dunia ke-II, teruta 
13,10  Klenengan ' dari Kraton. Ma selama bergolaknja revolusi 
14,10 Klenengan dari Kraton Uan bersendjata 1945-1950. Dari insta- 
djutan). 17,00 Dunia anak2. 17,40 lasi2 dengan 'alat2 jang 'sederha- 
Varia Djawa Tengah. 17,50 Ruang Ya, berangsur2 PTT dapat mem- 
an pemuda pemudi, 18,15 Prestasi Puktikan hasil pekerdjaannja mem 
persepakbolaan kita. 18,30 Seni Perbaharui gedung? dan instalasi? 
Karawitan. 19,30 Irama Seriosa. Nja, utk dapat memuaskan pelaja 
:20,30 Imbauan malam. 21,30 Seki- nan masjarakat, 
'tar Lautan Teduh. 22,15 O.K. Ira | Pembangunan PTT ini merupa 
ma Sehat. 23,00 Penutup. - kan sebagian (dari rentjana pem- 
JOGJAKARTA, 1 Oktober 1956: bangunan Kementerian Perhubu- 
|,Djam 0610 Bingkisan dari An han guna melaksanakan plan 
dalas. 06.35 Rajuan The Four tahun pertama pemerintah. Meski 
Aces. 06.45 O.K. M. Sagi. 07,20 Pun biaja Rp. 13 miljard jang di 
Irama Kwartet. 07,30 Gending? Se Sediakan guna pelaksanaan rentja 

dari 1.000 nomor. Kemudian di 
Kota 4.000 :nomor, di Menteng 
4.000, di Kebajoran 2.000, Djatine 
gara 2.000 dan di Gambir 8.006 

  
marangan. 13,10 Instrumentalia Na tersebut merupakan djumlah 
Ketimuran. 13,45 Suara Connee | jang sedikit, . diharapkannja ker- 
Boswell. 14,19 Hidangan Siang. ' Sjasama jang erat antara Kemen 

terian dan djawatan2 'akan dapat 
. menghasilkan — pekerdjaan jang 
, memuaskan. Menteri Muda Perhi: 
| bungan mengharapkan agar da- 
|lam pembangunan sekarang ini 
kita menitik beratkan kepada dac 
rah-daerah diluar Djawa, jang ke 
adaannja sampai sekarang djauh 
terbelakang. : 

Setelah mendjelaskan 
pembangunan sebagai 
an plan 5 tahun 
ngan Kementerian Perhubungan, 

Menteri Muda menjampaikan 
penghargaan besar kepada para 
pekerdja dalam lingkungan ri 
atas djerih pajah dan pengorba- 

17,00 Dongengan untuk anak2. 
19,15 Lagu2 kanak2. 17,40 .Kron- 
tjong Petang. 18,15 Ruangan Dja 
pen. 18,30 Suara Putri. 19,40 Seki 
tar 200 th. Kota Jogja. 20,15 Hi- 
dangan Menir Muda. 20,30 O.H, 
Sinar Maluku. 21,15 Untuk Kese 
djahteraan Kel. Kita. 21,30 Dage 
lan Mataram. 22,15 Dagelan Mata 
ram (landjutan). 23,30 Penutup. 
DJAKARTA, 1 Okt. 1956: 
Djam 06,30 Kwartet Sudharno- 

to. 07,30 Orkes Studio Surabaja. 
13,10 Kwartet Harry. 13,30 Game 
lan Madura. 14,10 Orkes Rajuan 
Angkasa. 17,30 Orkes Progressip. 
18,30 Musik Tzigana. 19,30 Ilmu 

projek2 
pelaksana- 

dalam lingku- 

dan Seni. 20,40 Sekuntum Melati. Nan jang telah disumbangkan ke- 
21115 Seni Djawa Studio Djakar Pada negara dan  masjarakat. 
ta. 28,00 Penutup. (Antara), 
TJIREBON, 1 Okt. 1956 : 
Djam 06.10 Rajuan pagi. 06,30 

Orkes Andre Kostelanetz. 07,10 
Lagu2 Sekitar Danau Toba. 07,30 
Bingkisan Studio. 13,10 Kotjak 
sendo dengan Mang Koko.. 13,40 
Orkes Victor Young dll. 14,10 
Krontjong Siang. 17,00 Irama 
Penghantar petang. 17,30 Siaran 
A.P. 18,15 Ruangan Penerangan. 
18,30 Sari Peristiwa Djawa Barat. 
19,20 Kesenian Sibolga. 19,30 
Kwartet Tanpa Nama. 20,30 Ge- 

Seterusnja di Gedung Pertemu 
an Djakarta Kemis malam dilang 
sungkan hari ulang tahun PTT 
ke XI al, dihadiri oleh Menteri 
Muda Perhubungan Rozari dan 
anggauta Parlemen Seksi Perhu- 
bungan Zainal Arifin Tanamas. 
Pada malam itu djuga dilangsung 
kan upatjara pemberian hadiah? 
kepada pemenang2 

  

  

      

langgang Wanita. 21,15 Melody | X€ pemenang2 olah raga 
NlKota Udang, 22,15 O.K, Hasrot PTT Djakarta Raya utk perta- 

£ Menjala, 28,00 Penutup, makalinja aa dan setelah itu kepa- 

« 

ada di Indonesia. Tetapi menge- 
nai pemandangan2 jang indah? 

Memang SUNGAI DONAU jg 
djuga mengalir di Wiena ini pan 
djangnja .antara 2850 KM, ter- 
pandjang didunia sesudah WOL 
GA (3895 km) dan sungguh in- 
dah pemandangannja jang .me- 
ngalir di tengah2 Wiena itu. 

Disebelah sana petamanan, dja 
lan raja dan djalan kereta 'api, 
disebelah lainnja lagi ladang2 
luas penuh tanaman djagung dgn 
latar belakang gunung biru me- 
mandjang seperti Bukit Barisan. 
Pantas kalau pentjipta2 Beetho- 
ven dan Schubert jang rumahnja 
tidak djauh dari kali ini indah2 
amat tjiptaan “ lagu2nja. Tetapi 
Indonesia 'mempunjai — Tjitarum, 
Brantas, Barito, Musi, jang sebe 
narnja tidak kalah indah peman 
dangamja. Di Wiena ada'pun- 
tjak jg bernama Kahlenberg dan 
Leopolsberg (Vienna woods di- 
namakan orang) dan disana kita 
berada digeredja kuna dgn peru- 
mahan besar. utk pemondokan 
dan “dilainnja kita: berada  diru- 
mah makan besar, dipuntjak gu 
nung. Dan dari puntjak2 Kahlen 
berg dan Leopolsberg itu kita bi 
sa memandang kekota Wiena j 
nampak terbenteng dikaki kita, 
dimalam hari lebih indah sebab 
nampak penerangan2  listriknja 
dan pipa2 pabriknja jang  men- 
djulang2. Keindahan ini pasti 
akan dipukul. oleh Indonesia, apa 
bila tangan rakjatnja djuga ra- 
djin bekerdja dan ahli2 touris 
kita djuga mengusahakan supaja 
ditempat2 indah itu ada hotelnja, 
rumah makannja dan petama- 
'nan2.dgn bangku2 tempat duduk 
'jg bagus. Ini bisa kalau mau. 

Lain peninggalan di. Austria jg 
bagus dan perlu kita perhatikan 
ialah diantaranja bekas rumah- 
nja. Beethoven, tempat kelahiran 
Schubert, bekas Istana di Schoen 
brunn, Isian, Belvedere, dil. ge 
dung bikinan baru seperti Gze- 
dunp Parlemen, Universitas2. dll, 
Tempatnja seniman? besar Schu 
bert dan Beethoven itu selalu 
mendjadi perhatian  pelantjong. 
Bukan sadja orang bisa meliha: 
bekas2nja peralatan2nja, tugu-tu 
gunja, tetapi untuk lebih mena- 
rik Orang disana diadakan Cafee, 
Buffet, dimana orang bis, mi- 
num anggur istimewa dikota ke 
lahirannja Sehubert tadi. “Pokok 
nia tempat? senim:n itu MEN- 
"DJADI PERINGATAN SEGF- 
NAP ORANG. Begitupun ista- 
na2 tadi. malahan di Istana Bel 
vedere itulah pernsh dilakukan 
suatu upatjara penandatanganan 
sesuatu perdjandiian. jakni jane 
daa pada tgl. 15 Mei '55 
ibl. 

Tetapi lihatlah istana2 Tjire- 
bon, Solo, Jogja dil. Hampir ru 
sak tak terawat. Mengenai ke: 
feodalannja memang tidak tjo- 
fiok lagi bagi hawa Republik, te 
tapi keindahan2 peninggalan la- 

  

da hadlirin dihidangkan pemuta- 
ran film. Dalam kata sambutan 
Menteri Muda Rozari antara lain 
mengatakan ' bahwa  sedjarah 
PTT harus dibela dengan pengor 
banan harta dan djiwa patriot? 
PTT dapat disamakan dgn sedja 
rah terbentuknja Negara RI, 
PTT boleh dikatakan berdiri 
tanpa peralatan2 dan gedung-ge 
dung karena penderitaan akibat 
adanja peperangan waktu itu te- 
tapi kini mulai dapat berdjalan 
Hantjar meskipun belum lagi da- 
pat dikatakan sempurna.   Selain itu pada saat itu PTT 
sangat kekurangan tenaga ahli 
karena pada waktu pendjadjahan 
bangsa Indonesia tidak pernah di 
berikan kesempatan untuk dapat 
mentjapai kedudukan tinggi. Te 
tapi berkat keuletan dan kemau 
an kerdja keras dari para patriot2 
PTT, maka kini bangsa Indone 
sia dapat membuktikan kepada du 

'Tjukup diatas tanah dengan ha- 
laman luas, ini tentu lebih me 

narik bagi pelantjong2 Eropah 
dan Amerika. 

KESIMPULANNJA ialah, 
bahwa indah?nja kota2 Eropah 
seperti Wiena dan Baden jang 
kita saksikan ita, indah sebab su 

dah ditambah dengan gedung2, 
teko2, hotel2, rumah2 makan, 
bikinan manusia: Bila ini semua 
hilang), tinggal “alamnja, maka 
orang hanja melihat sedikit hu- 
tan, sedikit gunung, beberapa ka 

i, ladang2 luas. Indonesia lebih 

dari itu. Bermatjam2, ganti ber 

ganti, sedang hawa dinginpun ti 
dak sedikit terdapat di Indone- 

sia. Apalagi telaga2, memang 
banjak diilhst di Rusia Jugosla- 

(via, tetapi belum sepadang dgn 

'Toba,. Tempe, Wendit, Sarangan, 

achir dalam perlawatannja ke- 
| luar negeri kesebelasan P.S. 
| telah menderita kekalahan lagi 
dengan 1—5, waktu bertanding 
lawan kesebelasan nasional Tje- 
kosiowakia B. Angka sebelum tu- 
cun minum adalah 1—2. 

P.S,S.L ditunggu kedatangan 
nja di Djakarta tanggal 2 Okto- 
ber jg akan datang. Dengan de- 
mikian dalam perlawatannja ke- 
luar negeri itu hanja satu kali 
P.S,S.I. mendapat — kemenangan 
dengan 2—0 jaitu waktu bermain 
di U.R.S.S, lawan Kes. Buruh 
Tekstiel — (RD). 

MEREBUT KED7UARAAN 
t 1 OKTOBER DI SEMG. | 
Untuk meriahkan Hari Nasio- 

nal RRT I Oktober 1956, oleh 
Panitia Perajaan Hwakiauw Semg 

tjil: Indonesia harus dapat me- diselenggarakan pelbagai perlom- 
lebihi ini. baan untuk merebut Peng an 

5 : zat £ hari nasional itu jang antaranja 
Indonesia lebih kaja didalam ragitonja sbb. : Basketball: djua 

bahan2 alam, lebih -banjak Ma ra pertama Kuo Yu Hui, ke II 
nusianja, lebih luas lagi tanah- Sin Chung. Dalam finale Sin 

1 Chung dikalahkan dengan angka 
66—62. Bag. puteri djuara 1 C.E. 

doneia belum perlu membikin S., IT Lung Hua. Pertandingan 
ntjakar2 langit, kamar2 “ke- tersebut berlangsung setengah 

la 5 kompetisi jang hasil?nja sbb. : 
Sin Chung — Pheng Yu Hui 2— 
13: Lung Hua — Hay Lang 34— 
15, C.E.S. — Sin Chung 26—9, 
C.E.S. — Lung Hua 26—21: Lung 
Hua Sin Chung 18—17. Per- 
tandingan2 tadi dilangsungkan di 
lapangan THHK Semarang dan 
diikuti oleh 16 regu2 putera dan 
5 regu puteri dan dimulai tgl. 20 
September 1956. 

Ping-pong. 
Kesudahannja pertandingan 

Ping Pong jang dilangsungkan 
hari Minggu jbl. di gedung Ta 
Chung Sze Semarang untuk mere 
but kedjuaraan Hari Nasional R. 
R.T. sbb. : single putera djuara 
I The Tiong Hian, 2. Jang Ping 
Ming, 3. Liem Ngo Soen dan 4. 

ei Kong Kien. Single puteri: 
djuara 1 Lee In Lian, 2. nj. Liem 
Ngo Soen, 3. Ong Siok Lian dan 
4. Ong Siok Tien. Double putera: 
djuara 1 The Tiong Hian/Liem 
Ngo Soen, “2, Tjan Ling Thok/ 
Jang Ping. Ming. Double Tjampu 
ran: 1. Oei Lay Sing/Ong Siok 
Tien, 2. Oei Kong Liat/Ie- Ling 
Sian. Pemilihan bintang2 harapan 
djatuh pada pemain putera Go 
Giok Hay, Gan Pik Swan dan 
Siauw Kok Hoo, sedangkan utk 
puteri djatuh pada Lie Min 
Niang. Hasil2 jang menarik per 

'dil lagi masih banjak. Tinggal hatian telah ditjapai oleh djago 
TN ddn si na $ Tai wanita tjilik Ong Siok Tien dari 

rakjat Indonesia sendiri. NA Para anon Mas Brapa 
mslebibihi, setidak2nja, menja- 

'mahi ataukah tidak tentang pe- 
gan jang baru pertama kali ini 
mengikuti perlombaan tersebut. 
DUNIA OLAHRAGA SINGKAT, 

sambahan2 gedung2, industri2, ATLETIK. — Atlit Tjekoslowakia 
djalan2 raja, hotel2, 'toko2 IH Emil Zatopek tgl. 28:9 tlh meng 
barang bikinan 'itu tadi. Dan ka 
tau" ingin menjamai, sukur mele 

bihi hanja satu -sjaratnja: Dja- 
ngan menolak bantuan luar ne- 
geri JG. TIDAK MENGIKAT, 
Gan bekerdja keras. Wakil2 Par 

tai dan Pemerintah jg. mengikuti 

Presiden tugasnja diluar itu: me 

ngumpulkan kesan, menjaksikan 
kenjataan dan- kesana — kemari 
mendengarkan urai2nja dll lagi. 
Tetapi pendapat kita: tugas per 
djalanannja jg. terpenting adalah 
nanti sesudah kembali di Indone 
sia. Mereka harus dapat mero- 
bah tjara berfikir dan tjara be- 
kerdja kita. Terutama tjara kita 

berorganisasi ini. 
Disederhanakan, dipersatukan 

dan mulai menjingsingkan  le- 

ngan badju. 

Itu sadja butuh kita kini. 

    

agan 
1... Ja HT OR AN Pa Tai PP Lon ant aa BAR | 
err, san" La Ik VP Ii 

0 - a 5 
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SOAP Ie Ia at ta 03 : 
21 PA DL IR AN CI G1 ARK GE PI AP) 
MEA Si BO PPN Da 

REMBANG 
LATIHAN GURU PBH DI 

SLUKE. 
Dari tgl. 19 s/d 29 September 

1956 bertempat di BPMD katj. 
Sluke diadakan latihan Guru PBH 
jang diikuti oleh 30 orang, dianta 
ranja 2 organisasi wanita dari 
seluruh katjamatan dalam wila- 
jah Kabupaten Rembang. Tenaga | 
guru2nja terdiri dari para peni- 
lik Pend. Masjarakat. Mata pe- 
ladjaran jang diberikan jalah pe- 
ngetahuan umum jang bersifat tje 
ramah2, dan “olah raga. Latihan 
guru PBH ini diadakan tiap-tiap 
tahun. 

SEBUAH PERAHU PENANG- 
KAP IKAN DISERANG 

rangan badai dan tofan laut jg 
keras jang menjebabkan 11 orang 
nelajan jang berada dalam prahu 
tersebut terlepas dari prahu. Da 
ri mereka itu 9 orang diantaranja 
dapat menjelamatkan diri menu- 
dju daratan, 
lajan lainnja sampai berita ini di 
tulis belum diketahui bagaimana 
nasibnja. Kerugian akibat hilang 
Pena an tsb ditaksir Ik. Rp. 

, 
memasang, 

TJIREBON 
"KOLONEL” T.L.I, SATIDI 

TERTEMBAK MATI. 
Hari Kemis kemaren dulu di 

kampung Wates desa Tjimeong 

  

TH Satidi dari ,Diw NI” TII/ 
D.I. oleh fihak TNI dari Bat, 
314 dibawah komando Umair, ig 
mengadakan penggrebegan seren 
tak dikampung tsb. antara djam 
3—4 pagi. Penggrebsgan ini di 
lakukan berdasarkan adanja Ia- 
poran bahwa disalah satu ramah 
dikampung ita sedang beristira- 
hat 17 orang anggsuta DT 
Selain Kolonel” TE ita telah 
tertembak mati pula 7 orang lain 
nja, sedang selebihnja melarikan 
diri. Dalam pada itu dapat disita 
S putjuk sendjata, 1 kg perhia-   nia luar bahwa mereka dapat pu 

Ja mendjadi pemimpin. Achirnja 
'Rozari atas nama pemerintah me 
njampaikan penghargaan kepada 
PTT. Antara, 

san mas, 15 arlodji tangan, dju- 
ga beberapa dokumen penting 
dan sedjumlah pakaian seragam, 
Demikian interlokal korr, kita 
di Tjirebon, 

PIONRONT ANA HE MAO EBT NAN PURER SOON: ya an 
ar Pa ENAM mui 

ta Lu BO ati 

Bean Nana aa aa aa E3 

sedang 2 orang ne- 

Ketj. Telaga Kab. Madjalengka | 
telah tertembak mati ,, Kolonel” | 

hentikan latihan?nja di ,,/Houska 
Camp” dekat Praha disebabkan 
penjakitnja jang pernah menga 
ami operasi telah kambuh.dan ha 
rus dilakukan pembedahan lagi. 
Ada kemungkinan pula, bahwa 
karena itu ia tidak akan ikut ser 
ta dalam perlombaan marathon 
tgl. 6-10 jang akan menentukan 
ikut atau tidaknja ia ke Olympi 
ade Melbourne. 
TENNIS. Regu tennis Amerika 
Serikat telah menggulingkan re- 
gu Australia dgn. 4—1 dlm. per 
tandingan di Wembley London 
pada . tgl. 25-9 antara pemain2 
professional jang lengkapnja 
sbb:. ' Tony Trabert (A.S.) Rex 
Hartwig (Australia) 4—6, 5—7, 
2—6,.. Pancho Ganzales (AS) 
Frank Sedgman (Australia) 8—6, 
10—8.  Gonzales/Trabert — Sedg 
man/Hartwig 6—1, 6—3. 
Djalan kaki. Atlit Austra 

lia Redd All Sopp pada tgl. 22-89 
di Melbourne berhasil mentjipta- 
kan rekor baru untuk perlomba- 
an djalan kaki. Dalam tempo 2 
djam ia berhasil mentjapai x dja- 
rak 16 mil, 411 yards dan Tintji, 

     

        

NOpaar aan 
K Aa aran ana, 

“Op” OM Puma 

AF KI 

mam Sa) 43 Jr 
PL sum 

BANDJARNEGARA 
KOPERASI2 DI BANDJARNE- 

GARA BERKEMBANG 
MADJU. 

Pa SU aRM Na      
    

7 
  -7, 

La sam cara Dar 
| 

Dari Djawatan Koperasi Kab. 
setempat baru? iri didapat kete- 
Irangan, bahwa koperasi? di Ban- 
djarnegara pada dewasa kini ber 
kembang lebih madju lagi. 

Dapat diterangkan bhw djum- lah koperasi jang telah masuk da 
lam pengawasan Djawatan Kope 
rasi hingga kini ada 52 koperasi 
rakjat dan 15 koperasi pegawai 
Negeri jang seluruhnja meliputi 11.956 anggautanja. Seperti dike- 
tahui djumlah simpanan seluruh 
nja dari koperasi? tsb hingga ki- BADAI. ni ada Rp. 986.968,40, sehingga Dari Rembang dikabarkan, bah |tiap2 koperasi kini  mempunjai wa sebuah - perahu' penangkap | Mpanan rata-rata sebesar Rp. ikan jang padar tgi: 23/9 malam 114:210,— Dengan demikian dapat dalam  perdjalanan menangkap | Yiketahui pula bhw setiap anggau ikan didaerah pantai Kragan ("4 Koperasi kini rata? mempunjai 

(Rembang), telah mengalami se-|“IMpanan sebesar Rp. 82,94. 
Sementara itu djuga diterang- kan, bhw uang tjadangan seluruh jnja hingga kini berdjumlah Rp. :63.138,07.. Seperti diketahui djum- 

lah pihutang jang telah dikeluar 
kan oleh koperasi? tsb kepada anggauta2nja hingga achir kwar tal ke berdjumlah Rp. 1.223, 002,05. Demikian ini adalah terms 
suk pindjaman?2 koperasi ke indja, pada B. K. Kop sebesar Rp. 186.500,— Pia SN kini belum dikemba- 

1 Selandjutnja .Gapat diterangkan 
Da wa usaha jang dilakukan oleh Nan tSb hingga kini ialah napi lapangan kredit dan lum- ung tani dan kosumsi. 

PURWODADI 
GERAKAN PEMBRANTASAN 
PENTJURIAN KAJU DJATI. Panu bara ini fihak kepolisian abupaten Purwodadi telah me- ngadakan gerakan pembrantasan pentjurian kaju djati di sekitar 

Pe AN Toroh, turut daerah 
gundih, Hatsil gerakan Pen beberapa orang pentjuri 

apat tertangkap dengan bukti?- rs kaju djati jang disembunji- «an, diantara mana terdapat di- tangkap seorang mandor  Kehuta- nan bernama NADI jang mendi- 

  
rikan tempat ce ji i tenda DO rgadjian ditengah 

Adapun bukti kaju djati jar buk aj djati jang 
dapat disita oleh jang wadjib sc- ha kira2 1000 batang” atau ira2 31 M3 dan fihak Kehutanan 
mendapat. kerugian kira - kira 
R. 10.000,— Adapun mandor Nadi Kerana kini telah meringkuk da 
ja tahanan jang berwadjib 'sam- 
kim Munggu keputusan dari Ha-    
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TJATUK sia 3 
'NDONES Filsafat IA : ma. 

— (Ijatur 

  

     
Untuk Kemenangan Dibutuhkan 30-40 
Langkah Jang Tepat, Tapi Sekali Sa- 

  loh Akan Hantjur 
SDR L, HARIANDJA jang tidak asing lagi namanja dikala- 

ngan peminat? tjatur di Dj: 
nja, dan jang telah munt, 
Lomba dengan Lodewijk 
ini, telah pergi ke Djakarta 

wa Tengah dan di Semarang chusus 
   

  

    

     

   

    

   
    

   
        

    

ago tjatur dari Nederland baru? 
menjaks 

beri keterangan-ket 
Atas pertanjaan I 

san?mja tentang 
Averbach dari Sovjet 
djawab, bahwa | 4 | 
dari permainan Y, P an problim. 
tul-betut meng nka: 1 jepu: Problim ' 
bach memang : 
la matj peri 

1 Rdd—e apakah dapa 
dalam tiga zet. t Djika men 

a achir menunggu tempat. Lim P 
tang: Problim 

' menunggu tempat.      

   
Ss. 

. Moh. Jusuf Tjirebon) 

8 pion (6 
|. buah). 

Hitam: Rc5, B3, Bf2, 
Me2, Kfl, Kg2, pion 
a2, c6, d3, e3,.H4, g5, 
h4 (13 buah). 

Putih djalan dulu dan 
hitam mat dalam 5 (li- 
ma) zet. Djawaban 
betul diberi nilai 
Surat2- djawaban di- 
tunggu selambat2nja 10 
hari sesudah problim 
ini. dimuat,” dialamat- 
kan pada ,,Suara Mer- 
deka" Semg. dgn dibe- 
ri tanda .,Tjatur”. 

at, b6, e6 

  
permainan pion Kes—dT, h5—h4. 2. Ka7—c5, hd— 

    

    
       

   
   

nasi, pan, SA an IT 
dalam | Ts a La h3. 3. Ke5—b3 mai. -.Nurilla Sr. orang jang teliti — sapa 8€ Semg.: Probl. ,,Berkabung” baik 
wong ana buceTa engan juga. Menunggu :tempat. Sutoro 
Da ti - aa aa SN ia Sragen: Probl. ,,Pahit Madu” be- 
an : 1 indahnja tul, tapi sajang sangat mudah. 
kalu : 'pekerdjaan se »Garuda Lapar” hampir tidak hari2 “pula mengembangkan mempunjai sHat problim. ja Ta 

ng dikombineer dgn langkah pertama dengan 

lakukan dgn tam terus dikedjar schaak 
dalam bahasa pai mati adalah hal jang tidak 
Averbach ku- menarik. Moch. Wildan Tjepu: 

ir dalam bahasa Probl. ,,Terkuntji” 4 zet mat de- 
punjai sifat pen ngan kuntji 1. Mcl—a3 bukan me 

ak mendjawab rupakan satu?nja kuntjizet. 
n aja diberi ke Probl. tsb. dapat lebih tjepat de- 

ain tjepat ngan hanja 3 zet mat: 1. Bh7—f7! 
itu dua par a4—a3. 2. c4—c5, Rg—h3. 3. 

arena ia f8 mat. T. M. Hutauruk Jogja: 
lagi. Kiriman sdr. tjiptaan I. Neumann 

jang menunggu tempat. 

sam- 

       
     

  

   

    

B$7— 

Berita: Regu tjatur Unie Sovjet 
telah berhasil keluar sebagai djua 
ra Olympiade tjatur ke-XII jang 
berlangsung di Moskou 

bagai djuara pertama dalam Enam 

na keuletannja per- 
al intervieuw echusus dgn 

Djakarta, L. Hariandja Pt 

intnja jika. hitam mendjawab 

jawab harap terangkan lagi su- 
Liem Sien Hie 
sdr. permainan 

»,Djalan Bun 
Asrori 

    
Putih: Rc7, Pe4, Bb8, 'Indonesia- mempunjai 

- ngan kemerdekaan Indonesia 

per langkah kedua dan ketiga R. Hi-! 

Radhakrisnan 
UNTUK MENJAMBUT 

  

Idan Indonesia sepandjs 
tersebut memperoleh ke 

t 
lapangan kebudajaan, ckonomi 

Hubungan ini pulih kembali se 
telah masing2 memperoleh kem- 
bali kemerdekaannja. Kita buka 

Hembaran sedjarah dalam perdjua 
ngan kemerdekaan itu. India dan 

sedjarah 
.perdjuangan jang hampir bersa- 
maan dan itulah sebabnja menga 

“pa kedua negara dan bangsa itu 
selalu saling membantu. Demiki- 
-an siaran itu jang dalam hubu- 
ngan ini mengingatkan kepada 
ibantuan padi Indonesia kepada 
India sewaktu India mengalami 
kesulitan bahan makanan dan 
bantuan India kepada perdjua- 

di 
nan dan Madjelis 

-     
Dewan Keama 
Umum PBB. 

Dalam hubungan ini selandjut 
nja ditjatat pula perdjandjian 
persahabata, antar. India | 
Indonesiaa jang ditanda tangani 
pada tgl. 3 Maret 1951 dan di- 
adakan pertukarannja misi2 ke 
budajaan dan kesenian dan tam 
pilnia dua negara tsb. setjara ak 
tif dalam pertjatura, duni, pada 
achir2 ini terutam. dalam meme 
lihara perdamaian, Mengenai 

Bikin Jang 
Lebih Tjepat 
RusiajAkan Siapkan 
Pesawat? Jet (Sipil 

| Type Baru 
|. UNI SUVJET akan membuat 
pesawat terbang jet sipil jang 
|ketjepatannja. lebih besar dari 
|pada TU. 104. Demikian dibe- 
|ritakan oleh s.k. ,,Evening Mos- 
'€0w” pada malam Minggu. 

  

Untuk Menggalang 
|#Perdamaian Dunia |.. 
IKundjungan Radhakrishnan Besar) — 
Sekali: Manfaatnja — Hari Kemis 

.ai hanja terputus oleh berkuasanja kolonialisme. 1 

soal terachir ini bersama dengan 

dan nan itu akan mempunjai banjak 

lIndonesia dan India, kemudian 

  

Tiba Di Jogja 
kundjungan Wakil Presiden In 

dia Dr. Sarvepalii Radbakrishnan di Indonesia dim ,Siaran Pe| 
merintah” melalui tjorong2 RRI Kemis malam Kementerian Pe| 
nerangan menggambarkan betapa eratnja hubungan antara India 

djang masa terutama sekali kedua png 
mbali Wanna Binaan 

wa hubungan kedua bangsa tersebut berabad 
maupun politik dan hubungan 

€ 

Birma, Pakistan, Sailan mengha 
silkan konperensi Kolombo, kon 
perensi Bogor dan konpereasi 

ia Afrika. Diingatkan, bahwa 

  

can bah | 
umurnja baik di| 

  

  

  

  'konperens 'itu menghasilkan 
sumbangan2 jang berharga bagi 
usaha menghentikan peperangan 
di Indo Tjina, meredakan keie 
'gangan di Selat Taiwan dan usa 
ha memelihara perdamaian du- 
nia umumnja. 

Dalam persoalan Suez baru2 
ini kedua negara- itu telah giat 
mengusahakan pendjelasan setja- 
ra damai sesuai dengan konperen 
si Bandung. Demikian siaran itu. 
Achirnja dikatakan, bhw mengi- 
Ingat banjaknja persamaan dalam 
pandangan kedua negara itu baik 
dilapangan “politik, kebudajaan 
(maupun ekonomi, maka kundju- 
ngan Wakil Presiden Radhakrish 

manfaat bagi hubungan antara 
India dan Indonesia bagi kesela- 
matan dan kebahagiaan rakjatnja 
dan bagi tertjapainja perdamaian 
dunia (Antara). 5 

Sementara itu dapat diwarta- 
kan lebih djauh, bahwa hari Ka- 
mis tanggal 27/9 djam 10.45 te- 
lah tiba dilapangan terbang Adi- 
sutjipto Jogja, Wakil President 
India DR. S. Radhakrishnan. Di 
lapangan terbang ini tamu agung 
dari India itu disambut oleh Ke 
pala Daerah Istimewa Jogjakarta 
Sultan Hamengkubuwono dan 
pembesar2 sipil dan militer. Upa 
tjara penjambutan dilangsungkan 
dgn melagukan lagu Kebangsaan 

Wakil Presiden India memerik- 
sa barisan kehormatan terdiri 
dari anggauta2 angkatan Darat 
dan Udara. 

  
rombo- 

  

$ 

    

   
     

semuanja baik. 

kan, jang akuka, dgn. 
planning, kei 1 dan iechuik. 
Untuk “ini dibutuhkan pengetahu 
an there menurut pengli- 
hatan sa sih kurang  dimi- 

ra pemain Indonesia, 
e “jang ingin 

a mengu 
rhadap rentja 

tuk ini permai 
jatat. Kalau ren 

ada, disiplin pun su 
ah usaha untuk 

a lawan, jang 
rkan  rentjana 

n erbach menurut 
berkat. 

    

      

   

            

    

   

    

    

a selandjut 

    

n 

    pendapaj. 
akah ada utjapan 

appant dari Y. Averbach 
nurut pandangan sdr. Ha 

  

jang m 
Ty apa baik untuk ditjamkan da 

$ hati? Djawab: Ada 
“Dan utjapan ini perlu diingat 

oleh setiap pemain tjatur. Bah- 
kan utjapan ini dapat di "trans- 
poneer” pada “hidup kita sebagai 
manusia sebagai anggauta masja 
rakat, pun sebagai negara. Y. 
Averbach berkata: "Man braucht 
dreiszig oder vierzig richtige 
Ziige fiir einen Gewinn, aber ein 
Fehlerzug ist schon geniig zu 
verliren”. ,,Orang membutuhkan 
30 a 40 langkah jang tepat untuk 
mentjapai kemenangan, tapi ha- 
nja sebuah langkah jang salah 
sudah tjukup untuk mengakibat- 
kan kekalahan”. Saja rasa setiap 
pemain tjatur perlu mentjamkan 
ini dalam hati. Dan seketika sa 
ja mendengar utjapan ini maka 

jg djuara 2 s/d 5 jalah 

ra mengembang 

sedjak | 
Selandjutnja 

berturut2 
ugoslavia, Hongaria, Argentina 

dan Djerman Barat. Sesudah itu 
berturut2 regu2 Bulgaria, Tjekos 
lowakia, Inggris, Swiss, Den- 
mark, Rumania dan Israel. Pada 
upatjara penutupan Olympiade 
tjatar itu, wakil Ketua FIDE 
menjerahkan piala emas pada 
regu Uni Sovjet jang diterima 
oleh kapten ,,grandmaster” A.Ko- 
tov. Pada piala emas itu ditulis- 
kan: ,,Regu Unie Sovjet djuara 
th. 1956”. Kemudian kepada ang 
gauta2 regu Unie Sovjet, grand- 
master2 M. Botwinnik, V. Smys- 
lov, P. Keres, D. Bronstain, M. 
Taimanov dan E. Geller masing2 
telah diberikan medali emas. Ke- 
pada anggauta2 regu Jogoslavia 
dan Hongaria sebagai pemenang 
kedua dan ketiga, masing2 edise- 
rahkan medali2 perak dan pe- 
runggu. 

beberapa hari jl. 

ngan Sevjet, A. Ahkhangelsk:- 

1g djauhnja 7.000 

sar 800 kilometer (500 mil) se- 
tiap djam. 

Pesawat T.U. 104 kini telah di 
pakai setjara teratur buat pener 
bangan antara Moskow-Omsk- 
Irkutz dan Moskow-Tibilisi. 
Pesawat itu selandjutnja akan 

dipakai untuk 
Moskow-Praha untuk menjam 
bung hubungan dari ibukota Pe 
rantjis dan Tjeko. Demikian di 
beritakan oleh kantor berita 
AFP pada hari Sabtu. (Antara). 

'Jordania Siapkan Diri 

  
ai Digeris Perbatasan ra 
Untuk Menghadopi'Aksi (Israel — Rakjat 

Mesir Marah 'Atas Serangan ,, Kurang 
Adjar" Israel 

MARKAS BESAR Gentjatan Sendjata di Palestina jg. 
berkedudukan di Jerusalam hari Kemis malam jbl mengeluar 
kan komunike utk. memberikan keterangan netral pertama me 
ngenai serargan2 Israel atas Jordania pada malam2 achir2 ini, 
demikian menurut Reuter. Dalam komunike tersebut dikatakan, 
bahwa ,,malam tgi. 25 September sebuah kesatuan tentara Is 
rael jg. bersendjatakan kuat telah menjerang dengan melintasi 
garis demarkasi hingga kira2 6 mil dari Jerusalem dengan diban 
tu oleh tembakan2 arteliri dan mortir dan menjerang serta 
menghantjarkan pos Polisi Sharaffa (Jordania kira2 0,6 mil sebe 
lah Tenggara dari Hioussan. :   lalu saja transponeer pada pem 

bangunan negara. 

Main tjatur berarti berdjoang. 
Pun membangun negara adalah 
berdjoang. Tiada empat puluh 
langkah (batja: tahun) jang te 
pat kita butuhkan untuk meleng 
kapi negara kita ini dalam arti 
ekonomi, politik dan sosial, se- 
dangkan satu lang (batja: ta 
hun) sadja jang disalahgunakan 
telah tjukup untuk membawa kita 
kedalam kekalahan (batja: kehan 
tjuran), demikian MHariandja. 
Tangan Bagaimana hasil 

permainan sdr. dengan Averbach? 
Djawab: Permainan sangat 
tjepat. Waktu hanja 1 djam utk 

   

     

2 partai, tanpa djam 5 
(schaakklok) dan tanpa buku 
tjatatan. Saja mengalami kekala 
han dua kali, tapi saja berterima 
kasih pada Averbach. Saja betul2 
dapat beladjar. Partai pertama 
sebenarnja dapat remise. Ketua 
Pertjasi Ds. Harahap djuga ber- 
kata demikian,  djuga Averbach 
sendiri berpendapat demikian. 
Partai kedua,  Averbach benar2 
memperlihatkan ,,ketadjaman gi- 
ginja”, hingga sesudah langkah 
ke 35 saja kalah. Saja tak akan 
lupakan bahwa Y. Averbach ada 
lah seorang ahli main kuda. Dan 
djuga pemain posisi dan kombi- 

   

nasi sekaligus. Dengan M.A. Wo 
talu saja dapat menang. Dengan 
B. Hutagalung permainan u- 
tuskan sesudah zet ke-30, 
waktu sudah djauh mal 
luar penjelenggaraan 
Kalau diteruskan mungkin 
remise. Kedudukan terachir 

Radja Hussein mengatakan bah 
Serangan Israel itu dibalas oleh wa Jordania mengharapkan mem 

Kabar mengenai pesawat tsb. 
Giberikan oleh wakil kepala pen- 
tjipta pesawat2 terbang perdaga- 

Pesawat T.U, 104 telah menem 
puh perdjalanan Moskow-Peking 

kilometer 
(4.600 mil) dalam delapan djam, 
dengan ketjepatan djeladjah sebe 

trajek Peking- 

    
     

   
       

    

  

   
    

      

    

    

    

      

     
    

  

    

   
   

    

            

    

  

   
     

      

2-3 :3 : 

1 “Ia benarkan 

tentara Jordania. Sebuah gedung 

pengawas gentjatan sendjata P' 
telah mendapatkan 8 majat ser- 
dadu dan Polisi Jordania dan dju 
Iga seorang anak perempuan ber- 
umur 12 tahun serta 11 orang 
serdadu dan penduduk sipil Jor- 
dania didapat dalam keadaan lu- 

Ika-luka. 
Dalam pada itu tentara Jorda 

nia kini dikerahkan digaris per 
batasan dengan Israel, siap sedia 

“Imenghadapi setiap agresi Israel, 
demikian dikatakan oleh radja 
Hussein daris Jordania dalam in 
terviu jang dimuat harian ,,Al 
'aryda“ jang terbit hari Kemis 
di Beirut. 

?Agar Lebih 
'sLonggar” 

|(Tambohan'Biaja Plan 
5 Tahun 

MENTERI Urusan Perantjang 

Negara 
   

  

ja kepada ,, Antara” mem 
“bahwa biaja rentjana 

5 tahun dinaikkan dari Rp. 11,4   

Sekolah hantjur. dan penindjau2 | 

| Nasser kepada 

Ir. Djuanda dalam kete-' 

peroleh bahtuan dari Syria bila 
terdjadi serangan dari Israel. Ia 
mengatakan bahwa persatuan Sy 

ria Jordania jang baru2 ini ditja 
pai berguna sekali dan  tjara2 
melaksanakan perdjandjian perse 
kutuan itu kini telah dipeladjari. 
Seterusnja di skatakannja — agak 
nja ia lebih tjondong mentjari 
bantuan Irak dari pada Mesir ka 
rena Irak sudah siap untuk mem 
berikan bantuannja itu. . 

Dalam pada itu presiden Dja 
mal Abdul Nasser dari Mesir, 
malam Kemis telah mengirimkan 
kawat kepada radja Hussein ya 
ri Jordania, dalam man, dinjata 
kannja, bahwa ,,Mesir selalu ber 

| diri disamping negara sahabatnja 
| Jordania”. Dikatakan "oleh pres. 

radja Hussein, 
bahwa berita2 tentang serangan 
jang .,kurang adjar” dari kesatu 
an tentara Israel atas Jordania 
dan korban manusia jang te- 
was jang diderita oleh Jordani 
telah menimbul 

untuk menerima baik 

jat Mesir, Demikianlah diperoleh 

  
berita dari Reuter jang selandjut 

Dari lapangan udara 
ngan Tamu Agung menudju ke 
Tjandi Prambanan utk menjaksi- 
kan tjandi tersebut dan selandjut 
nja diadakan 'upatjara penerima 
an resmi digedung Negara. Djam 
16.00 tamu negara itu menudju 
ke tjandi Borobudur dan Mendut 
dan pada malam harinja menjak 
sikan tarian2 Djawa. Menurut 
rentjana sebelum meninggalkan 
kota Jogjakarta pada tanggal 
28/9 Wakil President India akan 
berziarah  kemakam Pahlawan 
»Kesuma Bangsa”. Dengan pesa 
wat terbang . rombongan -.tamu 
Agung akan meneruskan perdja 
lanan ke Bali (Antara). 

sTikuss DPU 
Jogjakarta 

HabiskanAspholtDan 
Besi Milik Negara 

TIDAK lama lagi Pengadilan 
Negeri di Jogjakarta akan meme 
riksa perkara salah seorang Pe- 
gawai Diw. Pekerdiaan Umum 
bernama Ktp. jang dituduh telah 
menghabiskan sebagian besar da 
ri asphalt jang mendjadi tanggu 
ngannja, dan besi2 bahan djem- 
batan, jang harganja puluhan ri- 
bu rupiah, hingga karena ini, ma 
ka pekerdjaan pembetulan djalan 
dan djembatan2 mendiadi terlan 

tar. 

Lebih. djauh bisa dikabarkan, 
bahwa bekas Kepala perlengka- 
pan dari Universitas Gadjah Ma 
da, bernama alias Ds., jang 
da.am peperiksaan — Pengadilan 
Negeri di Jogjakarta pada tgl 

21 Pebruari 1956, dibebaskan 

dari tuduhan, karena perkaranja 
menerima hadiah dari pengusaha2 

jang mendjadi lengganan Univer 
sitas tersebut, karena dipandang 
kurang terang, tidak lama lagi 

Lintab D 
gsap“ Rak 
Pembrantasanaja 

rakan jg. hendak memberantas 
dak menolong mereka jg. tela 

   

  

A.K. Issac, seorang Pentjatat 
Perkumpulan Koperasi di Singa 
pura, menerangkan dalam Kon 
ferensi Konferensi Seluruh Mala 
ya di Penang, bahwa ,.harus di 
adakan penjelidikan — mendalam 
kepada masalah banjak hutang 

jang banjak diderita oleh kelas 

buruh.” 
Kita harus membentuk satu 

regu penjelidik jg usahanja kelak 
dapat melindungi anggota2 ko 
perasi kita, dan memberikan ban 
tuan jang diperlukan supaja me 
reka bebas dari beban hutang“, 
kata Issac. » 
Memindjam uang adalah satu 

keburukan |beasr di Singapura. 
Menurut tjatatan pengadilan, le 
ih dari 7.206 orang dari sedju| 
ta lebih penduduk Singapura, jang 
memindjam uang dari tjeti (lin 
tah darat) selama setahun jang la 
lu. Angka ini hanja merupakan 

sebagian jang tidak berarti dari 
djumlah transaksi pindjaman jg 
dibuat orang di Singapura tiap 
tahun, jang kebanjakannja setja 
za geiap. Tidak berlebih2an djika 
Jikatakan bahwa puluhan ribu 
penduduk Singapura jang memin 
Jjam uang kepada tjeti atau lin 
tah darat, baik jang sudah “didaf 
tarkan maupun belum. 

Dari pedagang sampai 
opas, 

Jang biasa memindjam uang itu 
ialah pengusaha2 Tionghoa jang 
sangat memerlukan modal untuk 
sesuatu rantjangannja, atau ke- 

   

(Daerah Suez jang sekarang ini mendjadi sengketa ramai. Pandjang- 
nja hanja 103 mil dan ongkos membangunnja 1.200.000.000 dollar 
dan penghasilan setahunnja kira2 90.000.000 dollar sedang keun- 
tungan bersih setahun paling sedikit 45 djuta dollar, Pendjagaan 

sekitar susukan ini sekarang sangat dipeskeras oleh Mesir, 

jat Spura 

»Ijeti2” Pintar Menghindari 
Undang2 

Di SINGAPURA SEKARANG telah timbul suatu gera 

mendjadi promotor gerakan ini mengandjurkan 
satu perhimpunan dari orang2 jg. berutang, 

ran ini mendapat sambutan dan sokongan dari ber 
bagai kalangan jg. menginsafi buruknja akibat berutang itu. 

       
arat 99 Hi- 

Giat Dilasukaa — 

pengisapan lintah darat dan hen 
h mendjadi korbannja Seorang 

biarlah orang melarat asal mere 
ka sendiri subur dan makmur. 

Ongkos hidup sangat tinggi. 
Banjak dan berbagai tjoraknja 

sebab2 jg mendorong orang me- 
mindjam uang itu. Jang sangat 
-menjolok mata ialah kepintja- 
ngan antara ongkos penghidupan 
jang terlalu tinggi dan upah jg 
sangat rendah. Tapi selain ini, 
ada lagi sebab karena kesalahan 
sendiri, jaitu gemar minum, djudi 
dan suka plesir malam, jang se 
muanja meminta uang jang ba- 
njak sekali. 

Banjaknja cafe, taman kepele- 
siran, tontonan d.l.l. djuga. men- 
dorong orang banjak berhutang. 
Apalagi djika sedang diadakan 
patjuan kuda, dan diberikan ke- 
sempatan kepada semua orang 
utk mengadu untung dan berta- 
ruh, jang taruhannja kadang-ka- 
dang boleh dihutang. 

Berdjudi dan main  Tjapdjiki 
bukan laki2 jang mentjari nafkah 
'sadja, tapi djuga isteri-isterinja 
dirumah, jg gemar main ,,Mah- 

DIANTARA 
ig. terlalu'banjak 

vi Tandjung Pengl 
diboikot, kapal-kapal 
ring dagangan mg) 

mi. Betanga jalan lainnja. ERERaN 
yeni isian 

   
tx 

" Begitulah 'djarak antara 

Sues adalah 6.600 mil: via Tan 
#ljupg Pengharapan 12.000 mil. 
FDjarak ekstra bagi satu pelajaran 
mengitar ada 10.800 mil. London 

“Ike Kalkutta via Suez 8.000 mil: 

djika mengitari Tandjung Peng- 
: harapan 11.700 mil, meminta ek 

stra 7.400 mil untuk pulang per 
gi. 

Ie (Australia Barat) djarak via 
Suez 9.670 mil, dan mengitari 
fandjung Pengharapan 10.900 
mil dan djika pulang pergi di 
perlukan djarak ekstra kurang da 
ri 2.500 mil. Djarak ekstra utk 
dua kali berlajar “antara New 
York dan Teluk Persia lebih da 
ri 8.000 mil-— hampir sebanjak 
djarak ke London. 

Ongkos djauh bertambah 

  
“ ' 

Disamping bertambah ongkos 
nja djika kapal didjalankan me 
ngitari 'Tandjung Pengharapar jg 
memakan waktu lebih lama, be 
rupa biaja bahan pembakar dan 
gadji pegawai2, ada puia keru- 
giannia, karena selama waktu 
ekstrs itu- kapal tidak dapat di- 
pergunakan utk mentjari -uang 
dengan mengangkut  barang-ba- 
rang lain. Pada ongkos untuk pe 
laiaran ekstra itu dapat dipergu 
uakan. untuk pembajar sewa me 
lewati Terusan Suez. 
Sebuah kapal jang beratnja 10 

ribu ton membajar sewa melalui 
Terusan kira2 1.200 pcund ster 
ling bila kosong «dan 2:300 ster 
ling djika bermuatan. Djika se 
kali dia kosong, dan kedua ka- 
linja bermuatan, dia hania mem. 
bawa sewa 3.500 pound sterling. 
Dan djumlah sekian belum 

sampai 2040 dari ongkos ekstra 
Jan hilangnja pengnasilan jang 
iisebabkan oleh berlajar ekstra 
elama 30 hari atau lebih, djika 

kapal mengitari Tandjung Peng 
aarapan pulang pergi. 
Sudah tentulah berbagai ong- 

kos jg- dikeluarkan oleh sebuah 
kapal tidak sama dengan kapal? 
lain jang berbeda typenja. Tam 
sahan lagi perlu diingat bahwa 
laja penarik utk mempergunakan 
ferusan Suez sangat besar, bila 
sermintaan akan kapal2 sangat 
sesar, dan ongkos2 pengangkutan 
tinggi. $ : 

Selama "masa malaise ditahun 
tigapuluhan, sewaktu muatan ti- 
dak begitu banjak, banjak kapal 
kapal jang Pagi ke India, Aus 
tralia dan Timur Djauh, mengi 
tari Tandjung Pengharapan supa 
ja tidak usah membajar sewa me 
lalui Suez. 

Biasanja ongkos pengangkutan   jong”. Bila kekalahan mainnja 
telah bertumpuk-tumpuk, tinggal 
suaminja lagi jang harus memba- 
jar. i 

Pemerintah Singapur, menjeda 
'ri sangat buruknja kesukaa, ber 
hutang ini, tapi rupanja belum 
'mendapat sesuatu tjara ntuk 
'membasminja. Satu2nja tjara jg. 
telah dilakukan pemerintan, ia- 
lah melarkng pegawai?Znja me 
mindjam uang kepada tjeti. 

Gerakan untuk membentuk or 
ganisasi penghutang “ mendapat 
perhatian besar dan sambutan ha   rani-kerani India jang tidak tju- 

kup gadjinja, atau opas2 kantor 
bangsa Melaju jang selalu keku 
rangan. Pendeknja, tiap golongan 
ada jang memindjam uang. 

Ditengah kota Singapura 
sebuah lorong jang sempit | 
kotor, Market Street — namanja,' 
dan disinilah markas besar2 dari 
tjeti2Z itu. Disini, didalam toko- 

ada ' 
dan |   akan dihadapkan lagi dimuka Pe 

ngdilan Negeri, karen dituduh... 
djuga menerima hadiah dari pe- 
ngusaha Tionghoa beberapa pu- 
luh ribu rupiah. 

Brosur ,,News 
In Asia” 

Diterbitkan Utk Ke- 
pentingan Pemberitaan 

Mengenai Asia 
SURAT2 KABAR di Asia 

Timur dan Asia Tenggara rata 
rata hanja memberikan 209796 
dari ruangan berita2 luar negeri 
mereka untuk pemberitaan ten- 
tang Asia dan berita2 tentang 
Asia ini terutama terdiri dari 

kemarahan . berita2 ekonomi dan politik jang 

ngat” pada rakjat Mesir. Dimin 
tanja kepada Radja Jordania itu 

rasa 
simpati dari pamerintah dan rak 

berasal dari kantor2 berita in- 
ternasional. 

Ini adalah salah satu kesim- 
pulan jang terpenting dari bro- 
sur ,,/News in Asia,” suatu ring- 
kasan dari djalannja pembitjara- 

toko jang ruangan didalamnja 
agak gelap, duduk bersila tjeti- 
tjeti jang kaja dari India Sela- 
tan, bersandar kelemari besi, jg 
tiap menit dapat mengeluarkan 
uang mulai dari sepuluh sampai, 
kepada ratusan ribu dollar Singa 
pura. 

Jang kelihatan banjak datang 
disini ialah pengusaha, pedagang, 
kerani, opsir, dan kaum 5 
dan tiap hari mereka inilah jang 
membandjiri Market Street, dgn 
tudjuan hanja  satu-memindjam 
uang. 
Pemerintah memberi izin kapa 

la tiap orang jang memindjam- 
kan uang untuk memungut bu- 
nga 699, tapi peraturannja masih 
memberikan kesempatan kepada 
tjeti2 jang tjerdik untuk memu 
tar-balikkan interpretasinja, utk 
keuntungan mereka sendiri. Me 
reka melakukan tipuan jang ke 
ji sekali kadang2 untuk meng 
hisap darah korbannja dan meng 
ambil bunga sebanjak mungkin. 
jalah-satu tjaranja-ialah dengan 

ngat dari publik di Singapura. 
Gerakan mendapat sokongan .da 
ri Serikat Buruh Koperasi jang 
beranggot., 10.000 orang. Disam 
ping itu banjak lagi badan jang 
menjetudjui dan menjokong. 
Dan setengah kalangan  me- 

ngandjurkan kepada semua ma 
djikan, supaja mereka suka mem 
beri kelonggaran untuk memin- 
diam bagi pegawai2nja jang sa 
ngat membutuhkan uang, dise- 
babkan oleh sesuatu keadaan jg 
mendesak. (AFP). 

E .B TR sSelidi- 

ki Indonesia 
Untuk Bikin Laporan 

Bagi PBB ? 
KEPALA Dinas Intelligence 

Pemerintah Amerika Serikat 

mampir di Indonesia selama 2 
hari Kemis siang kemarin berang 
kat ke Australia dengan menum- 
pang pesawat udara Angkatan 
Udara Amerika Serikat. Dulles 
atas pertanjaan pers dilapa 
terbang Kemajoran menjatakan 

nesia ,,untuk dapat memberikan 
keterangan2 umum kepada De- 
(wan Keamanan PBB tentang ke 
adaan di Indonesia.” Tita 

Tidak diterangkan tentang ke- 
adaan apa. Di Djakarta ulles 
telah menemui pedjabat2 Peme- 
Tintah a.l. PM Ali, Kepala Di-   

(F. B. L) Allan Dulles setelah | arik 

bahwa kundjungannja ke Indo- | 

naik dimana-mana, bila. permin 
taan tambahan akan ruangan di 
kapal. Dan pada waktu2 belaka 
ngan ini selainnja kapal2 banjak 
Giminta oleh pemerintah2 untuk 
mengangkut barang2 “ keperiuan 
militer, pada umumnja tidak be 
gitu banjak kapal baru dibuat, 
jang berupa tambahan ruangan 
bagi pengangkutan barang2 -si- 
pil. Sebab itu pada umumnja 
orang menderita mahalnja ong- 
kos pengangkutan kemana sadja 
dimas, sehabis perang ini, dan 
ini berarti suatu beban tambahan 
bagi perdagangan dengan ' luar 
negeri. , 
Sepekan jang lalu maskapai2 

pelajaran mengumumkan, bahwa 
ongkos pengangkutan  kebenua 
Timur ditambah 1596, dan ini 
mungkin suatu tindakan permu 
laan. Assuransi dan ongkos kre 
dit lebih lama mungkin naik :pu 
la. Beban ekstra akan sangat, be 
rat. Berapa 'beratnja. beban .ek 
stra jang harus ditanggung oleh 
import nasional Inggeris dan ne 
seri2 lain di Barat, tidak mung 
kin didjelaskan, walaupun jang 
mengenai kapal, assuransi dll. 
Maskapai2 itu betul akan ber- 
tambah banjak mendapat duit, ta 
pi djuga harus membajar lebih 
banjak, dan keadaan ini akan me 
rugikan belaka. 

Djika waktu mengitari: Tan 
djung Pengharapan harus diper- 
pandjang. maka harus dikeluar- 
kan pula biaja2 tambahan untuk 
memperbaiki dan memperlengka 
pi. berbagai pelabuhan 'sisekitar 

rika. i 
Selain minjak, jang tahun lalu 

merupakan empat perlima dari 
semua muata, untuk Eropa me 
lalui Terusan Suez, hampir sepa 
ro dari muatan jang ' melalui 
Lautan Tengah “adalah untuk 
Inggeris. 
Diantaranja bidjih besi dari In 

dia, karet dan timah dari Mala 
ya, gandja dari India dan Pakis 
tan, gandum, wol, daging, susu 
dan zink dari Australia dan Se- 
(Tandia Baru, gula dari Australia 
dan Mauritius, katun dari India, 
Pakistan, dan Afrika Timur, ko   

      

  

     

gharapan, dislokasi akan berat" 
tidak dapat mena Iksir ongkos el stra dengan ang 

London 
dan Teluk Persia (Abadan) via 

“tapi dtiri 'Londori Ke Freeman: 

  

BARA"SEMUA BANGSA jang mempergunakan Terusan" Suez, kapat Inggrislah 
melaluinja, dan kepentingan Ingeris pula jg. terbesar disana. Djika semua per: 

ng pepe. kedalam jg. tadinja melalui Suez dipindahkan kedjalan lauat mengita: 
Akibatnja dan ongkosnja akan tinggi. Orang 

ongkos Ka-angka je.. tepat, sebab djika terusan itu djadi 
al jg. melalui Terusan sekarang belum tentu 

mengitari Afi 1 Tapi utk. sementara dapat diduga effektnja dilapangan ekono: 
perdagangan lebih hergan tung kepada terusan tersebut daripada jg. lain- 

dagangan Inggeris tentu akan te 

Jan Asia Tenggara djika haru 

mengitari, Tandjung — Penghara 

Australia dan Selandia Baru. 
Masalah besar 

ri Tandjung Pengharapan 

kapal2 tersebut memerlukan lag 
2090 ruangan utk muatan 
terdjamin 

Suez, belum 
Mengalirnja barang? ini 

nisasi bersama.   
kan antara Eropa Barat 

sana kapal2 pergi 
ketjil2. Ahli2" perkapalan 

lamanja, dgn maksud menjiap 
kan rentjana bagi sesuatu keada 
an darurat. 

Soal minjak paling pen- 

Tapi jang paling besar masa- 
lahnja ialah minjak. “Tambahan 
djarak jang terbesar ialah ke Te 
luk Persia, sumber2 minjak jang 
pokok. Dan disana tidak tjukup 
banjak" kapal tanki jang dapat 
mengangkut  minjak mengitari 
Tandjung Pengharapan sebanjak 
jang dapat diangkutnja sekarang 
melalui Terusan Suez. 
Tahun lalu“ada 67 djuta ton 

minjak jang melalui Terusan 
Suez: dan tahun ini diduga akan 
lewat disana 80 djuta ton. Dan 
tidak kurang dari sepertiga mi- 
njak itu diangkut ketanah Ingge- 
ris. Dari seluruh import minjak 
Inggeris tahun lalu, 56X, datang 
melalui Terusan Suez, dan pro- 
porsinja makin meningkat. Ini 
menundjukkan betapa bergantung 
nja Inggeris dalam soal minjak 
kepada Terusan Suez. 
Menurut taksiran djika minjak 

di Teluk Persia akan diangkut 

atas ini. Tampak sebuah kapal 

dewasa ini hanja mempunjai 30 

hendak ,,memaksa” Mesir untuk 

lambat datang di Asia Selatan Kapal tanki 

pan, dan djuga tentu akan lama 
pengangkutan barang2 export ke 

33 jang dihadapi 
djika kapal2 dimestikan mengita 

ialah 
kurangnja kapal2 itu. Sedikitnja 

agar 
t mengalirnja barang2 
jang sekarang antara Eropa Ba 

rat dan negeri2 disebelah timur 
Gihitung minjak. 

akan 
terdjamin hanja bila ada reorga 

Pelajaran non-stop harus diada 
dan 

Kaapstad atau Durban, dan dari 
kepelabuhan 

telah 
bekerdja keras dalam. seksi da 

rurat dari Kementerian Pengang 
kutan Inggeris lebih dari Sebulan 

. . 

Terusan Suez Urat Nadi 
Kehidupan Inggris 

Untuk Membotkotnja Inggris Harus Bajar Keliwat 
“ 

Mahal — Perbandingan Ungkos2 Pengangkutan Bila. 
Pelajaran Harus Memutar Ke Tg. Harapan 

rat 

akan mengangkut barang-ba 

masuk ketanah Inggeris, mulai kenegara-negara Barat dgn me- 
dari 9090 import karet sampai (ngitari Tandjung 
kurang dari 1096 import gandum. (maka diperlukan 
Terusan Suez itu djuga penting 5576 lagi dari djumlah jang “ada 

bagi export Inggeris. Datangnja'sekarang. Dan kapal-kapal tam- 
sapai2 jang mengangkut barang2|bahan ini tidak ada. 

Pengharapan, 
kapal tangki 

Seandainja dikumpulkan semua 
jang ada didunia 

s|merdeka”, dan kapal2 tjadangan 
djuga dikerahkan,  tambahannja 

hanja 1575. Pada waktu ini djum 
lah beratnja kapal2 tanki adalah 
40 djuta ton. Dan untuk membi- 
kin kapal tanki baru2 diperlukan 
waktu 18 bulan dan biaja 30 dju- 
ta sterling. 

Tapi djikn semua paberik ka- 
pal didunia ini dikerahkan untuk 
membuat kapal2 tanki, semua ka 
pal tanki jang dibikin itu hanja 
'dapat mengangkut tambahan ke- 
butuhan dunia kepada minjak, 
dan tanki2 tambahan jang akan 
mengitari Tandjung Pengharapan 
dapat dibikin, hanja sesudah di- 
bangun galangan2 kapal jang ba 
ru, atau jang rusak2 dibangun 
lagi. Dan pekerdjaan setjara be- 
gini akal banjak sekali menelan ' 
ongkos, dan tekanannja akan be- 
rat sekali terasa oleh persediaan 
besi wadja dan buruh2 jg pandai. 

r 

i 

Tambahan lagi adalah suatu 

hal jaag mustahil, untuk meng 

angkut lebih dari dua pertiga da 
ri import minjak kasar sekarang 

ketanah Inggeris dari Timur Te 
ngah dengan mengitari Afrika. 

Dan satu2nja tjara untuk menu 

upi kekurangan ialah lebih ba 
jak mengimoprt minjak dari be 

yua Amerika. Djarak antara Ame 
“ika dan Inggeris djauh lebih pen 

dek daripada djarak Timur Te 
ngah dan Inggeris dgn mengita 

1 Tandjung Pengharapan, tapi 

ninjak Amerika lebih mahal da 

ripada minjak Timur Tengah: 

Dan disamping itu jg sangat mem 

beratkan ialah minjak Amerika 

itu akan banjak menelan dollar. 
Minjak Venezuela sekarang di 

djual kepada Amerika Serikat, 

dan djika# diimport ketanah Ing 

geris, Inggeris harus membajar 
nja dengan dollar. 
Pendeknja menutup dan mem 

boikot Terusan Suez adalah tinda 
kan jang terlalu mahal dan ba 
njak sekali membuang uang, te 

naga dan waktu bagi Inggeris. 

Demikian tulis ,, Manchester Guar 

dian”.   

  

- SULITNJA PELAJARAN DI SUEZ — 

NN ag - 3 # 3, 

Betapa sulitnja pelajaran di Suez, jang membutuhkan bimbingan 

pandu2 pelajaran jang berpengalaman, tampak pada gambar di- 
jang ketika melalui terusan jang 

sempit ini, membentur salah satu instalasi terusan Suez tersebut, 

hingga menjebabkan kelambatan lalulintas disana. Mesir sendiri 
orang. pandu pelajaran Suez, se- 

dang jang dibutuhkan untuk mendjamin lantjarnja pekerdjaan disa- 

na 100-orang. Dengan menarik semua pandu? pelajaran bangsa 

Inggris dan Perantjis dari terusan tersebut, Inggris dan Perantjis 
menjetudjui konsepsi penjelesaian 

masalah Suez menurut kehendak mereka. 

batannja jg. baru itu. Ia tiba 

nesia. 

persahabatan itu jtidklah sukar,   Kita adalah 'negara2 tetangga 
dan saudara dari asal keaselian|Yuar Negeri di Djakarta. Dapat 
jang sama dan saja pertjaja, bah| dikabarkan pula, 
wa tugas saja untuk tumbuhkan|usaha Tjokro Adisumarto jg sela 

Kita Adalah Tetang- 
.ga' Dan Se-Saudara 
Nezir Pamuntjek?Akan' Usahakon' Makin 

Eratnja Hubungan Indonesia-Pilipina 
DUTA BESAR INDONESIA utk. Pilipina Nazir Pamun 

tjak telah tiba hari Kemis di Manila utk. mulai memangku dja 
di Manila dari Djakarta dengan 

pesawat terbang dalam keterangannja kepada pers setibanja di 

Manila Nazir Pamuntjak menjatakan, bahwa ia akan mengusa 

hakan perkembangan saling pengertian dan hubungan persaha 

batan supaja mendjadi makin baik antara Pilipina dan Indo 

'Pamuntjak mendjabat Kepala 
Seksi Eropah pada Kementerian 

bahwa kuasa 

ma 3/4 tahun mengepalai Per 
demikian Pamuntjak. Kalau di-|wakilan Indonesia di Manila te 
masa jg lalu kita pernah menga|lah 2 djam lebih dulu meninggal 
lami kesalah fahaman, hal demil kan Manila menudju ke Hong- 

       

  

Hutagalung sbb. Pula (Ea miljard  mendjadi Rp. 12,5 mil- nja menambahkan, bahwa teksjan2 dalam konperensi wartawan menghitung (bunganja lebih dulu rektorat Amerika A. Mononutu.|pi dan sisal dari Afrika Timur: (kian saja harapkan tidak akan|kong dalam perdjalanan kemba 
2: Par aa aa — |jard.. Tambahan Tr al dari pada surat kawat Pres. Nas|Asia pertama jang Bana kan bunga itu pn nama Dulles Pan mengadakan Perlmminjak sawit dari. Asia Tengga berulang lagi. Demikian Nazir|li ke Djakarta untuk mendapat 
dan 12 43 buah). Hi agar supaja terdapat (ju | ser itu telah dikirimkan padalkan oleh Lembaga Pers Interna- Ijah jang dipindjam, an djalanan keli ing dunia dan sebe Na Pamuntjak. Sebelum mendjgbat (tugas baru Demikian Reuter da 

galung) : Rh7, Pet, | eleluasaan (kelonggaran) malam Kamis. Lebih djauh Reu/sional PI) di Tokyo pada tg. Jan si pemindjam disuruh menan lum ke Indonesia -mengundjungi : ini merupakan berba (Duta Besar utk  Pilipina Nazirlri Manila, (Antara) 

Mg7, Kd6, pion a7, b5, im menghadapi pergerakan | ter menerangkan, bahwa  pada|19 sampai 23 Maret 1956. da-tangani surat perdjandjianl Bangkok, Singapura dan bebera| Semua ini 2 i- Tb | : : 
3 Tag h4 3 buah). 2 barang jang diperlukan| malam itu Pres. Nasser memim aa ana" . lutang, jang kerapkali berdjumlah pa ibukota Eropa. (Antara). Igai proporsi dari ba, ng2 jang i 

kan kelemahan SNI Ik melaksanakan rentiana 5| pin sidang kabinet. Dari pihaky. Seperti diketahui,  konperensi Bon nb ea Anto Pa aa PEMER s 

Ga c7, tapi hun tersebut. Tambahan biafa' berkuas, didapat kabar  bahwalini telah dihadliri oleh 80 orang Pi j 
jang diterimanja. Karena itu, fi 

  “5 tahun sebesar 1,1 mil 53 harus mem Pres. Nasser dalam sidang Kabil wartawan dari Birma,  Hong-     
   
     

       

rupiah itu tidaklah dimaksud 

biajaan tiap2 sektor iang te 

  

     

   
       

Oleh Kabinet disetudjui pula, Shukri El Kuwatly dari Syria. 

  

net itu melaporkan kepada ang 
gota2 kabinetnja tentang hasil2     kong, India, Indonesia, Pakistan, ip kali tjeti itu diadukan, mere 

ka menang dalam perkara, dan 

tsb., jaitu ,,dja   tahun jl. Sebabnja karena banjak kebunan, meliputi sedikitnja 110 

    | Bg) 

1 : : 5 : ilipina, Singapura, Muang Thai 5 P 5 i 
h ditetapkan itu ditambah lagi rundingannja baru2 ini dengan Nan La sebatang mendapat jang dikehendakinja. tt 
gan 1096. Penambahan biaja radja Saudi Arabia dan Pres. Asia dari Denmark, . Perantjis Tapi ada jang lebih kedjam la | i 

: 4 5 “Igi daripada tjeti Pa £ gai pandu pelajaran  diterusan 

' ian menteri. (Antara) (Antara-UP)| D An Ingge-| ga Peiga La Al # am ae ebguln talk Denuntnerat Teenage en MAngkusn Kenntas perkobunah. modal asing anggauta Suer, — Konstitusi baru | Partai 
Mat Sana - aa LIS Oak MANTRA Na . Imendjadi korbannnja 1ala U-iparu kembali dari Amerika me- FLA DB ungi All.S. — Mulai bulan ini oleh Komunis Tiongkok telah diterima 

: | Ea - - £ 5 Dalam konperensi ini 'pembi-j ruh, kuli dan djurutulis jang ber ni bahwa setelah diada- 2taki Tn Sion" tts Mn Inspeksi Kesehatan Prop. Djawa baik oleh konggres ke-8, setelah 

: ela u Di Ing apura tjara2 dari Indonesia, diantara-| gadji sangat rendah. Djaga-djaga |kan pembitjaraan den Tixim Bank Igoperki Djakarta telah mengada Tanag Tn Hakan NN onnkah Doang Sing Meat on Magme Ry. 

: y na Mochsnr” bmbin Yen nano By Tnaduda na "aan Aa angan joke berita “eindiei kan rapat umum untuk mempro- melulu utk  penjimpanan obat tempat, dderah dan pusat. Kon- 
jaga 3 » 5 

   

  

   

  

   
    
   
     

         
        

  

     

   

kan Kongres Bersedjarah | 
ro, mengetjam tjara pemberitaan 
kantor2 berita internasional se- 
perti United Press, Reuter, A.F.   lembaga di Singapura, dan hubu 

ngannja rapat sekali dengan pe 
gawai2 rendah di-kantor2. 

  

man lagi kepada Indonesia — Ti- 
ga orang jang mengaku dirinja 
'sebagai anggauta2 ,,polisi susila 
|dan sedang menggertak2 sedjum- 

  tes. tjara pengangkatan wakil2 go 

longan ketjill — Panglima Terr. 
V Brawidjaja Kol. Sarbini dalam 

DDT, obat utk memberantas nja 
muk malaria di Djawa Timur. — 

H. Murad oleh Pengadilan Nege- 
ri Surabaja hari Selasa telah di- 

stitusi tsb. terdiri dari program 
umum dan 60 fasal dalam 9 hab. 
— Para pemimpin agama dari 
New Zealand hari Rebo mengadju 

“De | j i dahul : suatu pertemuan dgn dua orang land 

, Dekanoleh Menteri Peladjaran Per Pn p 1 Bi 2 uan |p, dsb. dan menjatakan, bahwa dipindi 'lah pelatjur Ni pelan UNA anggauta Naa Se Ng Panen PEN k Ha Pe SANA Tenan PAP Na 
' Krama Kala PTM e ke ara erdja sama kebudajaan : Ain Dati a Meskipun uang jang dipindjam di Gedongpandjang Djakarta, Se- |bahwa keadaan asrama. entara 1.500,— subsidair ulan pendj I @ job 

aa ta 2 uan Tn Melaju - ) NN ada Tndinoata serasa Maks eni adalah tidak ena bagi g0 kannja baba dhhatara sepuluh lasa malam jl. telah ditangkap poldalam territoriumnja sangat me- ra karena dipersalahkan telah me an2 sendjata2 nuclear dan supaja 
: tas indonesia ai (ngan esanggupan Ten TM longan2 anti-kolonialisme — jang dan dua puluh dollar, dan lazim lisi. Mereka waktu itu sedang menjedihkan. Kepada kedua anggau ngangkut 189 kain batik dari Su menerima baik perlutjutan sendja 
3 utusan jang ' Imemadjukannja pada PM. P teratur. SN , sadar untuk mempergunakan be| San € ka bih dari dua angka, Winta2 uang dari pelatjur2 ditem-|ta parlemen itu oleh panglima te- rabaja ke Madiun tanpa izin jang ta. — Antara RRT dan Mesir ha 

yang. Goa sedang Konsul Djenderal kita dij Pada saga on Bong Prona dari Afrika Utara jang me- Die Noah, Ne Ai ik AMEKA, bat tsb. — Menurut angka? se-|iah dimintakan perhatiannja. — berwadjib. — Sign orang jang di ri Selasa jbl. di Peking telah di 

| nghadliri Si Drs. Herman Kartowi | menjatakan 'harapannja  mudah-. . Pe tapi bunga jang ditariknja Sa- yhentara dari Biro Pusat Statis-|Empatbelas buah rumah dan 1 persalahkan telah menumpang ka adakan pertukaran dokumen? ra- 
menghadliri k ingapura Drs. sriman debat dahan dan persituan erat. anu njebut kaum nasionalis dengan ngat tinggi. Djika seorang jang tik, impor dalam bulan Djuli ta-|masdjid di Lebaksari, Garut, te- pal sebagai penumpang gelap te- tifikasi dari perdjandjian kebuda 

persuratan M M ya difsastro dga sangat | baik dapat |mudahan @gn persari. ““G sebutan ,,kaum pengatjau“ atau| memindiam satu dollar — harus hun ini berdjumlah 352.290 ton|lah mendjadi sasaran gerombolan lah dihukum oleh Pengadilan Ne jaan antara kedua negara itu. — 
Singapura adakan  padal menggabungkan pekerdjaan dim (tara semuta aliran, Ta PA bahkan djuga ,,kaum komunis”. | membajar lima dollar dalam se seharga Rp. 826 djuta. Djumlah|jang tidak diketahui  banjaknja geri di Medan dgn hukuman ma Duapuluh lima ordng golongan 

D0 Ag 16 sampai 21 September (lapangan konam. dan perdaga- (Melaju akan lekas: memperoleh bahkan diugu ,kdum Koma | anu ni sudah” boleh" dikata tab, Termasik pimbor minjak ta-|dan' terus habis” dibakar." Koru. sing3,8 bulan, 2 bulan dan 1 hu- kanan, sepangjang, | malam, Io 
Y, dalam keteras ja kepada ,,An|ngan dgn pekerdjaan kebudajaan kemerdekaan penuh jang akan rof un kan mendingan. nah. — Hasil 85 perkebunan jang |gian ditaksir Rp. 60.170,- — Sar lan pendjara pa elasa jbl. jl. £ g 

  

          
        

| tara” meng 
menjatakan, bahs 
adalah kongres berse 
tusan kongres itu | 

   g 

kongres tersebut 

     
demikian Prof. Prijono, jang (memungkinkan mereka kerdja de 
| menjanggupi pimpinan De- (ngan leluasa utk kemakmuran 

xsa dan Pustaka jg telah dan kebudajaan mereka. Demiki- 
yngres utk mengaan antara lain Prijono (Antara)         

    

  

   

pada hari Selasa dan tebalnja 100 
halaman. Demikian dikabarkan | 
oleh United-Press dari London. 

  

Aa Antara), 

|. Sjarat2 jang dimadjukan mere 
ka memang sangat kedjam, dan 
semuanja bertudiuan mengikat 
para korban selalu kepadanja, 

diurus oleh Pusat Perkebunan Ne 
gara dalam djangka waktu sete- 
“ngah tahun perta ini telah me 
rosot 2.974 ton kalau  dibandi 

  

  

-|rat akan di 

bupri Djawa Barat telah bersiap 
utk menerima komando aksi dari 
PP sar aa jang di Djawa Ba 

ikuti oleh tidak ku-   ikan dgn hasil 4 tahun pertama 

— Kini berita sajang dari luar 
negeri. 5 orang kapten laut A.S. 
ihari Rebo jl. telah tiba di Kairo 
dari New York guna mempeladja 

Ni bala Me AN Ai Ti SEO AE DU siaga HN EA Ja Sa De 

duk didepan rumah tempat kedia 
man PM Djepang Ichiro Hatoya 

. ma sebagai protes terhadap ren- 
tjana misi perdamaiannja ke Mos 

rang dari 60.000 orang buruh per-ri kemungkinan2 bekerdja seba- kow,  
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INI MALAM Aoa - 

ak FLYING: SAUCERS ATTACK! 
2 1 AI Ti MARS 2002 2 3 y 

”G RIS” Ki URNING: P 

5.00 7.09 9.00 Hare COVER: 

(a. 13 th) 

Extra: 

    

. 

      

  

2 bu 

  

. Sedia:" 
: »9   

  

DJL. GADJAH MADA 10K 
Band Luar: Goodyear . 

».£: Gruiser(Champion 28|'x 1/2 
» dalam. Riptor 26 x 2D/ 

Pembeltan banjak dapat potongan. 

  

& 

a 

25 x 2/28 x24 . 
BEAT IT UE 

98 x 11, A1Rp. 24.20 
1 TA 

17.50 1 
  

SEMARANG 

»9 ”, 

kk) »”9 

Menjambut Hari Angkatan Perang Kita 5 Oktober 1956 

  

Sm3 .9 29 

79 29 

  

    

i 8 

  

    

    
    

   

Didjaal: 
DODGE truck 314 ton 1956. 

De SOTO pickup 1 ton 1956, 

pake laadbak origineel. 

Dili. Imam Bondjol (Pontjel) 186 

Semarang. : 

ANN 
AGENDA SEMARANG | 

Djam untuk pesan tempat : , 
“Lux” 0 “Grand” 1 Mel d— 
“Ber” 2 Oelan 2 1 sat | a 
Gris - Indra - Royal: 10.—11.— 

INI MALAM PENGHABISAN ! 

2sd WEEK ! 
"ORION” 4.45 7.00 9.15 (17th) 

(CinemaScope) 
Tyrone Power — Kim Novak 

"The EDDY DUCHIN STORY” 
(Color by Technicolor) 

"GRAND” 5.- 72 9.- (17 th.) 
Extra: INISORE djam 3.00 

SOK PAGI djam 11.00 | 
JESOK SORE djam 3.90 

  

    1-1 tables 

    
(CinemaScope) 

| Djika Dokter tidak 

: memberikan peratur« 

an lsin 3 kali sehari 

Tiap? tablet mamakat merk Ciba 

020Y/EVI-56 

ENTERO-VIOFORM 
Obat fang kami andjurkan untuk 

e# Amoebe Dysenterie 
» Medjan 
» Buang? air 

    

      

3 20 Tavartamg 233 (SN ENTERO-VIOFORM 
Ta AAA 1 Lanang, aa San         
  

  

SAKIT-PERUT dan SAKIT- 
USUS, tjobaklah DJAMU 
dari Nj. GOUW (E.G) gu- 
na sembuhkan. 
DEPOK 20 Telf. 791 

  

  

INL MALAM D.M.B. 
2AGRAN D” Sis Ju Ox (17 th) 
Extra: INTI SORE diam 3.69 

» BESOK PAGI diam 11.69 
» BESOK SORE diam 3.06 
Te djam mainnja) 

SPECTACLE' AND THRILLS 
OUT OF DARKEST AFRICA! 

  

  

  

"GRIS” 590700500 (13 ih) 
Extra: SABAN SORE djam 3.00 N 
"EU K” 515-7045-9153 
ixira: INI SORE djam 3.15 

BESOK PAGI djam 11.00 
BESOK SORE djam 3.15 

Hush Marlowe — Joan Taylor 
"EARTH VS. THE 
FLYING SAUCERS” 

(Piring Terbang) 

"REX” 5.697.009.00 (43 th) 
tra: BESOK PAGI djam 11.00 

1 Johnson — Janet Leigh 
Lonis Caihern — Walt. Slezak 
'CONFIDENTIALLY CONNIE 

INI MALAM PENGHABISAN: 
“ROYAL” 4.457.900 9.15 (17 th.) 
T.R, Raikemari - €.R. Rajkumari 
Film India ,, x, 
Tekst Ind. o "RAJKUMARI 
7INDRA” 4.30 7.00 9.30 (17 th) 

Ini Malam Penghabisan : 
"KKP 6.39 — 5.69 
Gceta Bali — Sajjan — Sapru 
"NEELAM PARI 

Film Indfa Tekst Indonesia: 

"DJAGALAN” 5.- 7-9. “UT th) 
Shia Mung — Fu Chie 

”"WANG FU SAN SHIA” 
(Menanti Suami) 

PAKAI TEKST INDONESIA 

-g. 

    

» 

  

P 

    

  

  

cry TECHNICOLOR 

"2 JOHN JUSTIN « ROLAND CULVER 

Avontuur di Afrika Safari 
sangat mendebar?kan ! 

jang     
  

  

BESOK "IS THE MAN IT LOVE A 
Px Tek REI MURDERER?”. Desk 

"ROYAL Of the part, into her hap- 
pr Lilo, he accusation of      

  

Crimes even he belieyed! 

     
5.06 7.90 9.00 

(8. 17 th) 

Kisah sebuah 
pemerasan jg 
setjara gandjil 
dan setjara ke- 
jam dina 
tentang se- 
orang laki2 jg 
pernah men- 
deritakan sa- 
kit ingatan 
lupa telah di 
paksa meng- 

    

   CLAIRE TREVOR” BASIL RATHBOME 
MARCARET WYCHERLY      h & 8 

. et | 

      

: : . Morata on Ine Girang n Pretotat ey isnre WROPP 

akui desanya. Sela Te smda A18 Karan 
ain Orang.. .2009 bat. aa 7 NPL Yoo Batara? pa 

  

SUN.TS-4-90-B. 

      
Tn na L LL RR 

Lelang Kaju 
Pada hari RABU, tanggal 3 OKTOBER 1956 akan diadakan 
lelang Besar untuk umum. 

... 

Lelihg dimulai pada djam 9 pagi dan bertempat di: 

Gedung: G.R.LS., 
Bodjong No, 116 — Semarang 

  
Kajubakar terletak di Penimbunan2 dari Daerah2 Hutan: 

KEBONHARDJO, MANTINGAN, SEMARANG dan 
RANDUBLATUNG. 1 

Daftar kapling dapat diperoleh di: 

Kantor Daerah Hutan jang bersangkutan, 
Inspeksi Djawatan Kehutanan Bag. ke T, di Bandung, 7 

»” » ” ” » 

IV, ',, Surabaia, 

» Djakarta. 
7 72 ” ” ,, 

Besar Djawatan Kehutanan 

Se LL LL LH LL LL AL LA 

YNA oPTICAL. C0 
aa TAN n CP   TERIMA LAGI MODEL BARU   

        

   

    
   

Saban Sore 3.00 ” 

      

” L Uu - 7 

5.15 -7.15-9.15 

Extra ti 1 pa : 
Ini Sore 3.15 , : 3 LAN SEE Besok Pagi RIO aan ma Te Pang Sa BA 
Besok Sore 3.69 
Saksikaniah kebenaran jang mengerikan tentang invasi piring2 

  

  

berbangga rena satu kenjataan buat mereka jang pertjaja 
dan mereka jang anggap suatu kemustahilan ! 

e - da 

#ROXY” BESOK MALAM PREMIERE 4.45 7.00 0.15 (13 th) 
GEETA BALI Sia et Film India 
ND AY Lang nia 0 OA B Tekst Indon. 
Suatu tjerita pertjintaan uh kesedihan. Drama pertjintaan se- 
tjara tim sekali ditc tap mendjadi ingatan pada kita : 

Bagaimana seorang adis 
    

   

  

    

     

1 5.00 7.00 9.06 (17 th.) | 
ala 9 k Sep Chie — Li Chiang — Li Tsu Soda i 

Film Tiongkok TERBARU yang ya» Menan TEKST INDONESIA PT PAN SE aan 
“Great Wall” Super Production: dgn 3 bintang tersohor! G 

Kisah jang sangat menjedihkan tentang perkawinan jang tidak 

buru seperti binatang tapi achirnja merebut semua 
keganasan musuh2nja dan tjinta gadis jang pernah takut kepada- 
nja! 

    

Bisa lihat di ETALAGE kami. 

. 1 

Pertandingan Sepak Bol 
FINALE Merebut BEKER P.P.DI. 

di STADION Smg. tgl. 39/9-56 djam 16.09 
Ketjamatan SMG. TENGAH — Ketjamatan SMG. BARAT 

Harga Tempat: Rp.2,— dan Rp. 1,— 

a 

  

“ 

BESOK 
YREMIERE 
RESAR! 

"ORION” 
5.00 7.00 9.60 

(u. 17 th) 
Extra: 
Besok Pagi 

diam 11.00 

Besok Sore 
djam 3.99 

(Widescreen) 

  

Ray Milland, bintang film jang dapat memberi jang lain daripada 
jang lain dan pernah mendapat hadiah Academy karena filmnja 
"The Lost. Weekend” ! 
Kisah jang paling berani melukiskan rakjat jang bergelora, pen- 
djahat2 jang litjik dan pendjabat2 pemerintah jang iemah di 
zaman .romantik Amerika ! 
Sebuah tjerita jang mengagumkan tentang seorang laki? jang di 

Adapun jang dilelangkan ialah berupa Kajudjati- pertukangan, dan 

NI, ,, Semarang, 

  

  

Sabun biasa merusak 
(jutjian. 

  

  

    

  
  

TN LL LL ML LA ML LL LL LH IL LL LO Lo 0 Lo Lt 

Menghemat 
dengan SABUN 

TJAP TANGAN 
. 

    SABUN TJAP TANGAN 
Inengkemal pakain | 
Sabun jang baik untuk menrjutji, belum tentu djuga 

baik untuk pakaian. Sabun jang baik untuk mentjurji 

tanpa merusak rjurjian, itulah sabun jang paling baik! 

Oleh sebab itu sabun Tjap Tangan nilainja djauh 

kbih tinggi dari harganjas memakai sabun Tjap 

"n NN NN NA SMAN aa Aa ML LL LL 2 TI 

Tangan berarti menghemat pakaian, hal mana 

berarti pula menghemat uang! 

TJAP TANGAN 
Sabun jang paling hemat untuk 

TILPON 1954 
Mesin Tulis Portable Sm2 Merk Olympia Rp. 3.543,75 

Brosette 

    

    

ae 

29 22 

3.250,— 
kk 

"9 

  

  

5. 17-140-B. 
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segala tjutjian. 

- 

  PA PS AA ma 

Satu KOKKI 
utk. RUMAH TANGGA. 

|Djl. PANDANARAN 149, Smg. 

    

    anainwa 
  

INI MALAM 4. 
PREMIERE ! 1 
"REX” 

5.00 7.00 9.09 
GG. 13 th) 

12 

buat oleh 

M.G.M. dengan ti 

Saksikanlah Van 
ngadjar sadjak2,   

    

    
    

    

KoyRogers 
No. 31 

seba   MATINEE: MINGGU PAGI DIAM 9.00 — 11.00.   sesuai djaman sekarang ini Kera Makna anna !   Type Perij. ,SEMARANG” Idzin No. 3498/IN/A/I7I 

S 

& PROPOSITION, 
— NCLEAN 2 

   
Lean? 

idjin untuk mendirikan: 
Tn lang menjebabkan 

lik 
luh 

mertua-nja ! !! Na 

  

   
   ULL SELL THE 

   

    

    

   

Bagaimana maksud 'mu, 

mendjual surat 
pertam- 

an jang pera Tn T Span para pemi 
ternak disini seharga limapu 
ribu dollar! ” 

Saja akan 

    

    

   

  

VAN JOHNSON. 

ga bintang kenamaan dalam sebuah tyerita jang penuh humor tentang sebuah keluarga jang paling unik ! 
Johnson sebagai seorang dokter muda jang me- 

Janet Leigh sebagai gadis jang bentji pada 

   

   
   

   

( RANCHERS ALL MV WHAT'S YOUR N MINING RIGHTS THAT COKFLICT WITH Youk Ana —1 DOLLARSI 

  

    
Connie - 

ON JANET LEIGH 
LOUIS CALHERN: 

Pa 

N
a
 

    

  

   

    

   

            

    
   
   

   

CHEAP 
CONSIPERING 

9 1 MISHT FIND 
8 URANILIM ON 

THAT LAND)      

  
ng Itu murah sekali kalau 
dipikir bahwa saja dapat 
mendapatkan bidjih — ura- 
nium dalam tanah itul untun 
(Kata Ears MecLean). itu! 

— Ajo, keluar! 

   

  
Pendapatan Baru ,,Amiro Pomade” 

Mudah dipakai seperti 
Mentjegah runtuhnja rambut d.L.I. a 
Djangan kaget, dalam 1 Minggu sudah berobah kleurnja 
kai sehari dua kali. 
manja ini Pomade, makin lama makin 

luntur, akan tetapi sabar, tentu memuaskan, 

| DJUGA SEDIA : 

Agen: Ngupa 1 
KASIM DADA | -Kp. M 
HOK AN ea 2G ENG TAY Hoo ekodjan g. Toko Obat ENG TJE HOG 'Djl. Nanking 17, Madiun. 

Terbikin oleh tabib AMIRODIN 

PIL LL LL LL LK 

   

| IT'S HIGHWAY ROBBERY! 
YOU PAID NOTHING But 
FILING FEES FOR YoUR 

CLAIMSI 

    

   

      

— Itu betul-betul suatu peram- 
pokan! Engkau tidu, 
apa-apa tetapi mau mentjari ke- 

  

  

  

        ah   

  

Tjap Potrek Bintang Ampat 
pomade biasa. Rambut putih kembali asal. 

penjakit jang ada didalamnja. AN pa. 
Gosok sampai akar-akarnja. 'Asal pakai sela- 

hitam. Tidak luntur dan“ 
idak merusakkan pakaian. Harum bahunja. Boleh mandi, tidak — 

    

Harga per pot Rp. 55.— dan Rp. 30.-— gang 
AMIRO HAIR CREAM Rp. 30.—'sama seperti Pom 
Tambah.ongkos kirim 1096. Harga di Agen sama & 

Puder Hitamkan Rambut 5 gram Rp. 25.—. 

  

   

     

   

ram Rp. “15 “3 1 

      

UNIVERSAL STORES 
Toko RADJA BALI 
Rumah Obat KARUHUN 
Toko Obat PO NING TONG 
Toko BALDJUN 
JASIN 
E. MANAT ALI 
TEK AN TONG : 
Toko TJAP KENDI 
Toko Obat ENG NJAN HO 
Toko Obat ENG TAY HOO 

2 M 
Bodjong 6 B, Semar rang. Se. 
Djl. Kaju Tangan, Malang. 

Di. Pemotongan 9, Salatiga. 
Kepatihan 105, Pekalongan. 
Kepatihan Pekalongan. 
Pasar Pagi 30, Tegal. 
Petjinan 81, Jogja. 
Klaten. 
Petjinan 58, Jogja. 
Petjinan 75, Jogja. 

- Depan Kusumojudan Solo. 
Pt Pa Pete Peel 4 

Lebih tjepat dari Suara 
Dalam "/2 djam 

RAMBUT PUTIH mendjadi HI TAM. 

Black Hair Dream Oil 
Tjap POTRET BINTANG EMPAT. 

Kalau tidak hitam uwang dikembalikan. 
Sudah mendapat ratusan surat pudjian. 
Buktikan sendiri. Tidak perlu tjampur air d.LI. 
Mudah dipakai. 
Harga Rp. 25,—. Tambah ongkos kirim 1575 

Bisa dapat beli di rumah2 Obat diseluruh Indonesia. Agen2: bisa lihat teks dari Amirosol & Amiro Pomade, PERSEDIAAN TERBATAS. PUSAT PENDJUWALAN : 
AMIRODIN 

Depan Kusumojudan 95 A — Solo. 
SE SL LL MN 

DJANGAN LUPA. .... 

2
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6 Besok tgl. 30 September 1956 

hari MINGGU jg akan datang 

BUKA. SETENGAH HARI. 

  

SILAHKAN MELIHAT PERSEDIAAN TEXTIEI, 
DAN KRAMERJEN JANG BARU KITA TERIMA ! 

HARGA-HARGANJA TETAP KONGKUREN ! 

Toko »HILEN«   

    

   

    

    

   

  

   

     

  

35 

  

| (mu COST YOU MORE IE NV BULLOOZERS RUIN YOUR RANGE AND YOU HAVE TO DRIVE YOUR CATTLE TO NEW 
(PASTUREI THINK IT OVER/ 

HI        

   

  

  
   

   RN. 

lagi 
biajanja kalau bulldozers sa 
ja menghantjurkan — daerah- 
mu dan engkau terpaksa ha 
rus menggiring ternakmu ke 
lain daerah! — Pikirkan itu 
baik-baik! | 

membajar 

gan dengan adanja hak


