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Barat itu 
— kepada ma 

Kata2 Eis 

diakui 

ialah andaikata 

ag masih terus 

sesuatu penjelesaian jang didasarkan atas nasionalisasi Terusan Suez, 

1 Mesir. Kalangan tsb. tadi mengatakan bahwa sekarang tampaknja | Indo 
esiden Nasser bersedia menerima sesuatu kompromi mengenai masalah 

   

  

       
uez Masih Ada 

  

BERITA UP DARI KAIRG mengatakan bahwa menurut pendapat kalangan2 setengah 
anfjaman perang ada sekitar masalah Terusan Suez, karena PM Ing | 

n achir2 ini mengatakan di Paris bahwa Inggris dan Perantjis telah bersepakat utk. | 
ara tindakan2 pentjegah” didaerah Laut Tengah, dengan kata2 lain: persiapan2 

dan kapal2 perang serta pesawat2 terbang. Kalangan tadi 
Keamanan akan dapat merumuskan sebuah kompromi antara 

Mesir serta negara2 lainnja jang menjokongnja, karena maksud 3 Besar 
bukan ialah supaja Dewan Keamanan memberikan dukungan moril 
supaja Terusan Suez ditempatkan dibawah kekuasaan internasional. 

dalam konperensi pers achir2 ini dengan djelas menundjukkan bahwa A. 
»internasionalisasi” Terusan Suez. Ditegaskan bahwa Mesir bertekad 

oleh Inggris sendiri — merupakan bagian jang tak dapat di 

Terusan Suez, maka usul kompromi ini datangnja dari Jawaharlal Nehru. Dikatakan bhw. 
dalam pembitjaraan antara Nehru dan presiden Eisenhower sebelum achir tahun ini mung 
kin dapat tertjapai ,,penjelesaian setjara kompromi jang dapat dipraktekkan” mengenai ma- 

    
    

  

salah Terusan Suez. (A 

   

   

   

                    

   

  

   

        

      

  

   
    

       

aa 

  

' serta dalam 

mem ckam ekonomi 
adalah misalnja 

n pampasan dan . ker- 
Onomi. $ K 

endjadi ke 
negara? 

, dan pula, 
dan badan2 

:| suatu persengketaan 

UP). $ 
lebat ohh 

Inggris - 

  

Peranfjis' 
: | Menghasut Amerika 

Supaja Melawan Mesir —Perantjis Antjam 
Mau Keluar Dari  NATO? 

BERITA AFP dari markasbesar PBB mengatakan bahwa 
menurut pengumuman sekretariat PBB, sidang Dewan Ke- 

'|amanan mengenai masalah Terusan Suez jang berikutnja akan 
diadakan pada tgl. 5 Oktober j.a.d. Ketuanja untuk bulan 
(September ini adalah Emilio Nunez Portuendo, dan biasanja 
penggantian tiap2 bulan ini ditentukan menurut abdjad. Mi- 
salnja, menurut daftar negara2 anggota Dewan Keamanan, 
sesudah Cuba datang Perantjis (Franco), dan biasanja ketua 
delegasi negara ini jang djadi ketua Dewan Keamanan. 
Menurut kebiasaan pula, ketua Koordinasi politik AS dan 

D.K. jg negaranja terlibat dalam Inggris — Perantjis. 
u pe dan masa Berita Reuter dari Paris me- 

lah ini dibawa kemuka DK, Selafngatakan bahwa menurut ketera- 
ma masa perdebatan ini tidaklngan  djurubitjara kementerian 
akan memegang kedudukan sebaj ar negeri Perantjis Djum'at jbl 
gai ketua, dan kedudukan ini-di 2 £ : 
aa ? 5 : -hantara politik Amerika Serikat 
meahkan kepida  dekegia Sa terhadap masalah Suez disatu kutnja. menurut abdjad, dalam| '£ x 2 
hal ini Djalal Abdeh dari Iran. Jpibak dan Inggris dan Perantjis 
Kemungkinan tidak ada untuk/dipihak lainnja ada ,,koordinasi 

jang erat”. memandang Iran sebagai pihak 2 
Djurubitjara tadi tak bersedia ig berkepentingan - dalam masa 

mengatakan apakah AS lebih lah Suez ini, tapi kalingan Ba 
rat chawatir kalau2 adanja “huf mendekati pandangan Inggris — 

Perntajis, ataukah  Inggris—Pe- bungan” antara Iran dan rega 

rantjis jang mendekati pandang-   a2 Arab itu akan mempengaru 

an AS. Tapi, kata djurubitjara, 
  

R..L. sam 

diterangkan oleh 
Muda Subijakto 

  

Heboh Dikala- 
ngan S. M.P. 
..$ Blora bana 
DEWASA ini masjarakat Bio- 

ra sedang memperhatikan kehebo | 
han dikalangan SMP Nege 
ra, jang ditimbulkan dari kabar 
(lesas-desus, bahwa anak2 klas 
1 jang baru masuk di SMP. Nege 
ri Blora untuk tahun adjarat 
1956/1957 ini banjak jang kabar 
nja membajar suap. 

Malahan pada hari belakang 
ini pihak Polisi sudah mulai ta- 
run tangan, tidak sedikit orang2 
jang sudah didengar keterangan 
nja oleh Polisi. Tetapi hingga 
hari ini oleh Polisi belum dida 
patkan keterangnan2 jang kong- 
krit. # 

Lain dari pihak Polisi, pihak 
atasanpun (Inspektur SMP Dja- 
wa Tengah di Semarang) tidak 
ketinggalan ikut memeriksa hal 
tsb. Pada tg. 29 Agustus 1956 
Inspeksi SMP telah mengirimkan 
utusan terdiri dari 3 orang In- 
spektur datang di SMP Blora, 
perlu memeriksa benar tidaknja 
kabar tentang suapan itu. 
Adapun hasil peperiksaan 

terdapat sebagai berikut: : 
I. Dalam: penerimaan murid2 

baru di SMP Blora memang ter 
dapat kesalahan2 (unuk tahun 
adjaran 1956/1957). Banjak anak 
jang nilainja udjian tinggi dito 
lak, dan tidak sedikit anak jang 
nilai udjian rendah dit a 
SMP tsb. Sehingga 
mikian dapat menim 

itu 

   

ggup Membran- 
anjelundupan 
ta Subijakto” 

. jang masih meradjalela dewasa ini dalam ling- 

tanah ai Kita aal terda pat/disediakan tjukup banjak alat 

engkapan jang diperlukan | teristimewa 

Ka Kepala Staf Angkatan Laut € 

dalam pertjakapan dengan (,Antara”). 

egeri Blo-| mantan Barat. 

   

     
       

    

   

      

Ima dan Pakistan. Kelima ikongsi 

hi djalannja perdebatan. 

3 Besar Barat tudjuannja sama, 

patkan dibawah pengawasan in- 
-Hernasional. 

    

  

   
    

.. Middle E ws Agency” 
| mewar 2” 'Y5$, “bahwa! 
menteri - luar negeri Mahmud 
Fawzi akan mengetuai 
Mesir keperdebatan 

delegasi 
ggup membrantas dan mengatasi mengenai 

kapal”. Demikian amanan, jang akan dimulai tgl. 
R.I., laksanamana 5 Oktober j.a.d. Dalam delegasi 

ini akan duduk pula Ali Sabri, 
kepala biro politik kepresidenan 

Mesir. : 
Negara2 Arab mungkin 
meminta diizinkannja tu- 
rut serta dim perdebatan 

Menurut KSAL Subijakto, ka- 
pal2 ALRI jang ada sekarang, ma 
sih sangat kurang. Dari djumlah 
45 buah kapal ALRI besar ketjil 
jang ada sekarang ini, sebagian 
besar sudah sangat tua dan se- 
ringkali rusak, hingga seringkali masalah Terusan Suez 
pula menjebabkan kurang dapat oleh D. K. - PBB. 
nja dilakukan tugas2 sebagaima- In pada Ia Takkiudin 
na mestinja serta menurut rentja 
na-rentjana jg sudah ditetapkan. 
Mengenai soal penjelundupan2 

diterangkannja, bhw daerah2 jang 
disinjalir merupakan daerah2 pe 
njelundupan ditanah air kita ini, 
ialah antara Sumatera — Singapu 
ra/Malaya, Kalimantan Barat : 
Singapura. Sulawesi Utara — Phi 
lipina dan daerah perairan Kali- 

Khalil, duta besar Libanon utk 
Mesir, mengemukakan pada hari 
Sabtu dalam pernjataannja jang 
disiarkan oleh Radio Kairo bah 
wa negara2 Arab mungkin akan 
meminta Supaja diizinkan turut 
serta dalam perdebatan jg akan 
datang dalam Dewan Keamanan 
PBB tentang masalah Terusan 

  
Penjelundupan2 Ni jang sa- |Suez. 

ngat merugikan sekali bagi nega- i 

ra itu, harus dihadapi dgn giat Khalil menerangkan bahwa 
disertai alat2 perlengkapan teris permintaan itu mungkin akan di 
timewa kapal2 — jang tjukup ba Panai Ban adjukan mengingat kepentingan 
njak. Demikian. .Subijakto. negara2 Arab lainnja adalah se 

besar kepentingan Mesir dalam 
masalah Terusan Sues. Diwarta 
kan. selandjutnja oleh Radio Kai- 
ro bahwa Khalil pada hari Sab 
tu pagi telah mengadakan pem 
bitjaraan dengan duta besar -Jor 
dania di Kairo. (Antara— AFP). 

Inggris dan  Perantjis 
menghasut rakjat A. S. 
melawan Mesir, 

Sementara itu harian Mesir 
"Akhbar al Yom" jang luas pe- 
njebarannja, pada hari Sabtu di 
halamannja muka memuat artikel 
jang mengemukakan- bahwa Ing 
gris dan Perantjis telah memper 
siapkan suatu komplotan jang 

Kapal? asing jang dikabar- 
kan sering terlihat. 

Mendjawab .pertanjaan tentang 
kapal2 asing jang seringkali dibe 
ritakan terlihat disementara dae 
rah perairan Indonesia (djuga ka 
pal2 selam, Red), Laksamana Mu- 
da Subijakto terangkan bahwa 
walaupun “bukti2 konkrit tentang 
soal itu hingga kini belum dida- 
pat, sedang soal ini sukar pula 
utk mencheknja, mengingat  ba- 
njaknja laporan2 jg disampaikan 
dan berita2 jang tersiar menge- 
nai soal itu, ia tjondong pada 
pendapat, bahwa laporan2 itu ada 
benarnja. Ia tambahkan, banjak 
pula diterima laporan tentang pe 
masukan sendjata2 api setjara ge 
lap “dari luar negeri, teristimewa 

being id ae Momo ERA Ta bertudjuan merobah sikap 'A. S. 

luku Selatan, dsbnja. Demikian | hingga mendjadi melawan. Me- 
KSAL Laksamana Muda Subijak-| sir 

Dikatakan oleh harian terse- 
but bahwa PM Inggris Sir An- 

to. (Antara) 

  

Guy Mollet telah bersepakat 
mengkoordinir kegiatan Inggris 
dan Perantjis di A. S. untuk 
menghasut pendapat umum rak 
jat A. S. P 

Perantjis dalam pada itutelah 
mengantjam akan keluar dari 
NATO djika A.S. tidak menjo- 
kong Perantjis dalam krisis Te 
rusan Suez. 

Para PM Inggris dan Peran- 
tjis djuga mentjapai kata-sepakat 
untuk memakai Israel dalam me- 

S Kongsi pelajaran jang kapal2 
nja berlajar antara Australia dan 
negeri2 Asia mengumumkan ma 

Sabtu j.l. di Sydney, bahwa 
ka telah menaikkan biaja 

pengangkutan barang pada route2 
tertentu dengan 10760, mulai 1-11- 
1956. C3 
Kenaikan2 biaja ini berlaku ba 

si pelabuhan2, Teluk Parsi, Bir 

tadi adalah ,,/Orient Line”, ,,P &   
    

   
   

    

       
(membentuk) Panit: 
gas meniisiian Sena ka, 
maan murid baru klas IT untuk 
tahun adjaran 1956/1957. 
lumnja Panitya 1 menetap: 
kan norm, anak2 jang sudah di 

    

     

  

     

Sebe- 

O”, Royal ' Interocean Line”, Benap Ae an Indi laksanakan rentjana Inggris—Pe 
Snow Saville", ..,Britis ndia rantjis melawan Mesir.  Persia-   

  

jakni  supaja Terusan Suez ditem| 

Delegasi Mesir kepersida- 
1 -K. : 

masalah Suez dalam Dewan Kej 

WR TN 

| Atas, 'Sia- | 
sat DiPBB | 
'Utk Perdjoangkan 

     
rat dalam Madjelis Um 
jang akan da la MA sa ntu 
ketiga kalinja — dan dele- 

   

       

    

  

    

     
   

   

  

      

gasi Indonesia di PBB telah siap 
kan suratnja utk dikirimkan ke- 
paaa Sekretaris Djenderal PBB, 
Dag Hammarskjold. Pi 

Groep Asia-Afrika masih akan 
mengadakan sidangnja pada awal 
Minggu depan untux melihat dan' 
ikut menandatangani surat dele- 
gasi Indonesia jang akan disam 
paikan kepada Sekretaris Djende 
ral PBB tsb. Demikian AFP. 

Indonesia beritahu kepada 
golongan Asia— Afrika. 

Sementara itu Indonesia pada 
hari Djum'at memberitahu kepa 
da golongan Asia—Afrika di P. 
B.B. tentang  maksudnja untuk 
memasukkan soal Irian Barat 
kedalam agenda sementara si- 
dang umum, jang akan dibuka 
pada tgl. 12 Nopember jad. De- 
mikian berita Reuter dari New 
Ana RE — 

Setelah golongan — Asia—Afri 
ka mengadakan sidang jang sing 
kat, seorang djurubitjara delega- 
si Indonesia menjatakan, bahwa 
permintaan supaja soal Irian Ba 
rat dimasukkan kedalam agenda: 
mungkin akan diadjukan minggu. 

Menurut: djurubitjara itu, 7 
anggota golongan tersebut telah 
menanda-tangani permintaan me 
masukkan soal Irian Barat kepa 
da sekretaris-djenderal PBB, ja- 
itu: Pakistan, Mesir, Yemen, Si- 
ria, Saudi Arabia, Sailan dan 
India. Birma, Pilipina, Thailand, 
Iran dan Libanon berdjandji 
akan ikut menanda-tangani, te- 
tapi mereka sedang menunggu in 

struksi2 jang pasti dari pemerin 
tah mereka masing2. (Antara).   

    

GROEP Asia-Afrika di PBB | 
hari Djum'at ibl. telah mengada 
kan sidangnja sendiri untuk mem 

bitjarakan permintaan Ingonssda 
uni 

   

      

   
   
   

      

   
       

  

kan 

|ini, maka negara2 

Eu oa TA ONE AT AN 
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PDJOHARNO.2 ka 
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|| Komplotan Imperialis 
(Untuk Menggagalkan 
#Nasionalisme Arab 
Komentar Nasser Mengenai Adanja Agres 

Isi Israel Terhadap Jordania — Blok Arab 
Akan Adukannja Kepada D.K. 

PRESIDEN MESIR Djamal Abdul Nasser malam Sabtu 
menjatakan dalam pesanannja kepada presiden Syria Shukri 
al Ouwwatiy, bahwa agresi Israel terhadap Jordania itu me- 
rupakan kelandjutan daripada komplot jang disusun dan di 
lakukan terhadap nasionalisme 

' 'Nasser mengutuk negara2 Ba- 
t jg masih djuga terus mengi- 
m alat2 sendjata untuk Israel, 

walaupun Israel berulang melaku 
T agresi “terhadap - negara2 

enjataan ini merupakan Arab, erup 
#angsung ditudjukan perbuat 

|terhadap seluruh bangsa Arab. 
Tapi dengan menjadari bahaja 

Arab malah 
lebih erat persatuannja dn lebih 
bulat tekadnja, Perisiiwa ini ma 
lah merupakan dorongan bagi 
negara2 Arab untuk lebih mem 
perhatikan lagi: 'komplotan-kom 
plotan kaum — imperiilis dan 
agen2 mereka jg mentjoba men 

   

'tjekik nasionalisme Arab. 
Seterusnja - dinjatakan bahwa 

Mesir telah menjatakan berdiri 
dibelakang Jordania. “Saja telah 
memberitahukannja kepida Ra- 
dja Hussein dan menandaskan 
lagi bahwa Mesir tetap berdiri 
dipihak Jordania. Insja Allah, 

ita akan berachir 
dalam persatuan 

PBB memper- 

markasbesar 

ris-djenderal PBB Dag Hammar- 
skjoeld Djum'at jl. memperingat 
kan, bahw 
hentian tembak-menembak Pales- 
tina itu hanja mendjadi huruf ma 
ti sadja, kalay Israel dan negara 
negara Arab tetangganja tidak 
menghentikan insiden2 perbatas- 
an antara mereka. 

Peringatan Hammarskjoeld 
tertjantum dalam laporannja ke- 
pada Dewan Keamanan menge- 
nai keadaan di Palestina, jg sela 
ma bulan j4. ini mendjadi lebih 

ir2 ini — sebagai 
oleh Israel sen 

mendjadi penjer 
terhadap Jorda 

   

   

     
       

   

   

  

ini 

diri — mel 
buan oleh 
nia. AG 

  

  

HARIAN iNGGRIS 
Djum'at jbl. telah mengetjam 

harian itu muat tulisan sepand 

Ratu Elizabeth II dikelilingi 
oleh kaum ningrat kolot jang se 
betuinja harus disingkirkan dan 
diganti dengan orang2 dari segala 

dan modern. 
Puteri Margaret, satu2nja adik 

ratu Inggris, amat mengherankan 

bahwa ,,matjam” teman2 laki2- 
n'a itu kurang sekali variasnja — 
kebanjakan teman2 laki2 Marga 
ret itu berasal dari keluarga2 mil 
juner. Terlalu sedikit dari teman2 
ria Margaret itu jang bekerdja 
sungguh2, ketjuali beberapa.orang 

sadja, pandangan hidup mereka 
ketinggalan djaman, sebagaima- 

na terbukti waktu musim pesta 
achir2 ini. Artinja, djedjaka2 ta- 
di umumnja termasuk golongan 
.fuiftype”, suka foja2 dan meng 
hambur-hambur, belum lagi ting 
kah-laku jang kadang2  meng- 
ganggu umum. : 

Pangeran Charles dan ' Puteri 
Anne — “anak2 ratu Inggris — 
sajang sekali dibesarkan dikalang 
an jang terbatas ini. 
Duke of Edinburgh, suami 

ratu, ditepuk-tepuk bahunja (arti 
kiasan) oleh harian ini, sebagai 
tjalon untuk melakukan tugas 
,membersihkan rumah”: ,,Bera- 

nikah kiranja Duke menjuruh pu 
lang dan bubarkan ,,old gang”   

4 thony Eden dan PM Perantjis. 

itu dan mentjiptakan kehidupan 
baru di sekeliling keluarga ratu? 
Sebagaimana sudah lajak  da- 

lam lingkungan istana Inggris, 
Buckingham diam sadja, no com- 
ment, betapa pedasnjapun djuga 
ketjaman2. Ini sudah biasa di 
Inggris: Rakjat boleh mengritik 

keluarga ratu, teman2 mereka 
atau apapun djuga, tapi rakjat 
sendiri akan gempar-geger apa- 

Daily Mirror Ketjam Golongan Jg Me- 
ngelilingi Keluarga Ratu Eline 

»Daily Mirror” Partai Buruh) 

lingi keluarga Ratu Inggris, dan kritik ini jang paling pedas 
selama bertahun-tahun jl. ini. Sudah 3 hari berturut-turut 

njatakan hal2 jang pokoknja ialah : 

lapangan hidup jang demokratis 1 

        

   
     

   
   

    

$ 

izabeth 

pedas golongan jang mengeli 

jang 4!2 halaman, untuk me- 

Elizabeth I (pertengahan II abad 
16) hidup dalam zaman permu- 
jaan perkembangan angkatan 
laut Inggris dan penaklukan ser 
ta pendjadjahan2 atas bangsa2 
ain. 
Harian tadi mengemukakan 

bahwa Elizabeth I dilindungi 
oleh pendjeladjah2 dunia,  pe- 
njair2 dan "adventurers”. Harap 
an bahwa Elizabeth II akan mem 
buka zaman Elizabeth baru. te- 
lah lenjap. 

Lingkungan Elizabeth ig seka 
ring: demokratis?! - kata harian 
tadi, dan seterusnja didjawab: 
.Gari djumlah 50 orang jg meru 
paka, lingkungan keluarga radja 
(iidak | terhitung pelajan2 dsb.) 
ig 34 termasuk golongan ”peer” 
(ningrat), isteri2 peer, atau anak2 
nia. ”Representatif?” ”Dari 20 

lah dari kalangan opsir resimen2 
ulung da, "pukka guard regi- 
ments”. "Dari segala lapangan 
hidup?” Dari 30 teman ratu, ha 
nja 7 orang sadja jg bukan ang 
gota keluarga kalangan ratu. 
”Modern?” Temn2 ratu keba 
njaka, adalah keturunan dari ke 
luarga2 ningrat ig sediarahn'a 
sudah dikenal agan 400 sam 
pai 600 tahun. Pemikianlzh ke 

ersetudjuan peng-: 

(batas Siria-Israel 

teman pria Margaret, ig 16 ada) 

Arab, dan dimaksudkan untuk 
"5 | menimbulkan kekatjauan didalam barisan negara2 Arab. 

Hammarskjoeld ' mengatakan 
bahwa ketenangan jang tertjipta 
di Palestina oleh penghentian 
tembak-menembak antara Israel 
|dan tetangga2nja dalam bulan 
| April j.L, perkembangan2 berikut 
inja adalah sedemikian rupa hing 
Fa merintangi pendjernihan sua- 
Sana, jang sesungguhnja dapat 
tertjapai apabila kedua pihak me 
Nekukan inisiatif2 jang positif ke 
larah ini. 

4 Negara Arab bermaksud 
. mengadukan Israel kepada 
D.K.-PBB. 

Sementara itu kalangan kemen- 
terian luar negeri Syria mengata 
kan pada hari Saptu di Damaskus 
bhw 4 negara Arab akan menga- 
ajukan pengaduan bersama kepa- 
da Dewan Keamanan PBB bahwa 
Israel merupakan antjaman bagi 
perdamaian mengingat tindakan2 
agresi jang telah dilakukan oleh 
Israel. 

Diterangkan bhw negara2 Arab 
itu ialah Syria, Libanon, Mesir 
dan Jordania. Wakil2 4 negara 
Arab tsb. di PBB telah mendapat 
instruksi supaja mengadjukan pe 
ngaduan bersama itu, demikian 
kalangan tsb. 

AFP selandjutnja mewartakan 
bhw menurut komunike kemente- 
rian luar negeri Iran wakil men 
teri luar negeri Iran Mohver Ka 
zemi pada hari Djum'at telah me 
ngadakan pertemuan dgn para 
duta besar A.S., Inggris dan Pe- 
rantjis di Teheran untuk menjata 
kan kechawatiran. Iran -atas sikap 
Israel terhadap Jordania, mengi- 
ngat insiden jang baru2 ini tim 
bul lagi diperbatasan Israel-Jor- 
dania. Kazemi memperingatkan 
djandji 3-Besar barat th 1950 utk 
memelihara perdamaian dan kea- 
manan di Timur Tengah. 

Sementara itu menteri luar ne- 
geri Amerika Serikat, John Fos- 
ter Dulles, pada hari Djum'at te 
lah mengadakan pembitjaraan de 
ngan dutabesar Israel utk Ame- 
rika Serikat I.k. 30 menit lamanja. 
Jang dibitjarakan jalah soal-soal 
kepentingan bersama, terutama 
pengiriman persendjataan AS un 
tuk Israel. 

Sehabis mengadakan pembitjara 
an2 dgn Dulles ini dutabesar Is- 

menerangkan kepada 
yan bhw mereka djuga te- 

lah membitjarakan insiden2 tapal 
aChir2 ini. Kri- 

sis Suez djuga telah kami bitjara 
kan. Demikian D. B. Israel dan 
lebih djauh ia menjatakan ke- 
puasan Israel akan adanja state- 
ment Dulles dan Eisenhower ba- 
ru-baru ini, dimana. 1. dinjatakan 
bhw. pelarangan pemakaian Te- 
rusan Suez utk kapal2 Israel me 
rupakan pelanggaran Konvensi 
Istambul (1888). 
Diterangkan dalam hubungan 

ini, bahwa sedjak 1948, kapal? Is- 
rael atau kapal2 lain jang meng- 
angkut barang2 utk Israel dila- 
rang melewati Terusan Suez. (An 
ara-AFP). 

Irak mengirim balabantuan 
militer ke Jordania. 

Seterusnja pada hari Saptu ter 
siar di Damaskus jg termasuk wi 
fajah Israel, kabar2 bhw Irak te 
tah mengirim dua brigade tenta- 
ranja utk memperkuat pasukan2 
Jordania. 

Kabar2 ini menimbulkan kecha 
watiran dikalangan pembesar? Is 
rael. Kalangan pemerintah Israel 
mengatakan bhw kedatangan pa- 
sukan2 Irak di Jordania akan 
mengharuskan Israel menindjau 
kembali politiknja pertahanan de- 
ngan segera (UP). 

  

HUDJAN JANG DJATUH Di 
UTTAR PRADESH BARU2 INI 
MUNGKIN SANGAT RADIO- 

AKTIF, 
.Hudjan jang baru2 ini djatuh 

di negara bagian Uttar Pradesh 
bagian Timur (India) kemungki- 
nan besar sangat radioaktif, de- 
mikian dikemukakan pada hari 
Sabtu oleh bagian penjelidikan 
ilmiah dari universitas Benares. 

Diterangkan bahwa mengingat 
perledakan2 atom baru2 ini ke- 
mungkinan ada air hudian dc 
Uttar Pradesh  mendjadi Jua   tiaman harian tadi. (Antara). 

Diberi ga Diberi 

dalam stztementnja jang ditan 

biasa radio-aktif. 

Supaja Laki-Lakinja Dju: 
- Hukuman 

Saran G.P.I.I. Puteri Mengenai Tjara2 
Pembrantasan (Pelatjuran 

GERAKAN PEMUDA Islam Indonesia Puteri Pusat 
da-tangani oleh ketua Djamari 

Amin dan penulis umum Zainab Hakim telah mendesak ke- 
pada pemerintah agar setjepat mungkin menarik kembali gad's 

|jang telah didjual di Tawao sebagaimana pernah dikabarkan 
bila ratu sampai memberikan ko' baru2 ini. Kepada tengkulak jang melakukan perdagangan 
mentar terhadap ketjaman2 tadi.   Hendaknja mewakili se 

gala golongan. 
Harian tadi pada hari pertama 

daripada ketjaman2nja itu muat 
hukuman berat bagi siapa 

  

PIHAK kepolisian Propinsi Su lisian terangkan ketiga orang 

    

terima tetapi tidak kupi| matera Utara hari Sabtu telahfTionghoa ini tersangkut dalam 
normnja, harus" dike! arkan, dan| mengeluarkan pengumuman jang aksi penjelundupan. Kalangan 
diganti dengan anak-anak lain-|ditudjukan kepada segenap lapi kepolisian menjatakan bahwa me 

nja jang sesuai di norm. Palsan masjarakat untuk memberi-Ireka didgkwa membantu pembe- 
    

nitya ini harus sudah terbentuk 

   

              

     

ja mnta sinitan Iaatera Lita tentang 3 orang|lama 15 tahuna 

situ (29-8-1956)” — “|Tionghoa jang masing2 namanja: Bi Ta ana Sie Guan Tjang tinggal di Dja-| Kalangan kepolisian ini me- 
Tetapi sehingga ik BN 6. Medan, Lim Alnambahkan, bahwa ketiga orang 

lis, sudah lebih | dari . 4 

SMP Negeri Blora 
    

   diuga memi entuk : 
Demikian kabar pembantu 
dari Ban ot 

| Asia 36 Medan. 

      

   

  

rontak. Dalam hubungan itu me kan bantuan dan melaporkan pa 
sy reka dapat dihukum pendjara se da pihak kepolisian propinsi Su 

   
   

  

jinggal AA tam gp am arak Sean 
Ie A Hak tinggal di Djalanf|luar negeri sedjak beberapa wak 

$ " La dang mi Adanja kabar2 bah 
jawab . pertanjaan | menge (wa salah satu diantara mereka ai pengumuman ini, pihak kepo 'jaitu Sia Guan Tjang baru lari 

    
“1.1 

   
dari Medan dengan GIA tanggal djak tiga tahun jang lalu, jaitu 

tahun 1953, apakah dalam hubu 
ngan ini ada pembesar2 setempat 

uang hadiah”, 
pihak kepolisianpun belum ea 

i 
katakan, hal itu sekarang masih 

6 September jang lalu, hal itu 
tidak benar sama sekali. Pendaf 
taran jang dilakukan di GIA ter 
sebut adalah untuk mengelabuhi 
sadja. 
Mengenai djumlah penjelundu 

pan2 jg dilakukan ketiga orang 
ITionghoa ini sepandjang kabar 
jang diperoleh sampai mentjapai 
33 djuta rupiah negara dirugi- 
Ikan, pihak kepolisian tidak ber- 
sedia memberikan keterangan. 
Demikian djuga ka... ditanja- 
|kan, bahwa praktek, angs dileikar| 
kan ketiga oran .kenselbutavises 

van Kunstane 

  

"Wetansehappan 

3 Orang Tionghoa Sesudah Smokkel 33 Djuta 
Rupiah Kini Melarikan Diri Ke Luar Negeri 

jang menerima 

dia memberikan keterangan. 

dalam penjelidikan. 

lisian akan 
luas2nja  supaja seluruh lapisan 
masjarakat me berikan bantuan. 
ajaran Indonesi   lh Ger sotschep 

   

manusia sctjara demikian pun 
Selandjutnja diminta pula agar 

pemberantasan pelatjuran dilaku 
kan sehebat2nja dengan sanksi 

jang 

Mengenai peristiwa larinja ti- 
ga orang penjelundup besar di 
Sumatera Utara itu, pihak kepo 

menjiarkannja « se- 

(Antara). 

harus diambil tindakan. 
hadap pelatjuran jang diantara- 

nja hukuman keras bagi orang 
jang mengadakan tempat2 pela- 
tjuran. 

9 ' 2 aa " 5 1 r a i 1 i tjepat| Kepada laki2 atau wanita j ne”. Menurut djurubitjara salpan telah diadakan untuk mem-|sujisan jang berkepala: ,,Are tho mendjalankannja dan setjep: pada , ig. 
h satu kongsi, sebabnja ialah|beri Israel sedjumlah besar sen-|ce the ag Elivaberbaha 2 (Ini mungkin mengeluarkan undang2 mendjalankan »praktek” pelatju- 

cenaikan ongkos2 di Australia. |djata. Demikian ”Akhbar allkah angkatan zaman Elizabeth jang mendjamin kesusilaan ma-|ran supaja diberi hukuman  ba- jet 5 La $ Yo, (Reuter). baru ?”). Seperti diketahui, ratu sjarakat dan negara istimewa ter dan dz:n tidak boleh dengan hu- 
kuman denda. 

Statement tsb. dikeluarkan ber 
hubung memuntjaknja krisis ach 
lak di Indonesia terutama dalam 
soal pelatjuran jang tidak sadja 
dilakukan golongan bawahan di 
tempat2 tertentu, tapi djuga dari 
golongan atasan jang dilakukan 
dengan tjara jang lebih memba- 

hajakan masjarakat seperti ,,Hos 
pitality Committee”, tukar-kuntji, 
tukar-isteri, dll. jang dilakukan 
oleh suami-isteri dencan  tjare 
terang2an, 

Mengenai — pendjualan 
dan perdagangan wanita oleh 
tengkulak-tengkulak di  Tawao 
menurut statement tsb., hal itu 

kini telah mendjalar sampai Se 
rawak dengan harga sampai ratu 
san dollar. (Antara). ' 

gadis   

, Presiden 
1 Tiba Di 

Peking 
MINGGU SIANG kemaren 

Presiden Sukarno beserta rcm- 
bongannja telah tiba di ibukota 
RRT, Peking. Dilapangan ter- 
kang tampak menjambut keda- 
tangan beliau beberapa pemimpin 
tertinggi RRT, antaranja Chu 
Teh dil.-nja. Untuk djalanan2 di 
Peking penuh dengan hiasan ben 
dera2 Merah Putih dan bendera2 
RRT. 

Sementara: ini stbanjak 17 pi- 
dato2 Presiden Sukarno telah di 
bukukan dalam bahasa  Tiong- 
hoa dan buku2 tsb. kini bisa di 
beli di Peking. Demikian Hsin- 

hua kabarkan dari Peking. 

Pidato2 jang termuat dalam bu 

ku ita adalah pidato2 jang di- 
utjapkan Bung Karno antara 

tahun 1945 dan saat ini, antara 

lain ialah .lahirnja Pantjasila”, 
»djadikanlah kita roda sedjarah” 
Gan ,,lahirkanlah Asia baru dan 

Afrika baru”. Pidaiv2 itu menge 
nakan masalah2 utama dalam po 
litik Indonesia kedalam dan ke- 
luar negeri, melukiskan perdjua- 

ngan rakjat Indonesia menghada 

pi kolonialisme untuk  kemerde 
kaan nasional dan perdamaian 
dunia. 

Buku itu djuga memuat tulisan 

Bung Karno ,,Indonesia Menggu 

sat” jang ditulis dalam tahun 
1950, jang merupakan  pembe- 

laan atas dirinja waktu ia dike- 

mukakan pada pengadilan kolo 
nial Belanda waktu itu. 

Buku pidato2 Bung Karno da 

lam bahasa Tionghoa ini  me- 
muat djumlah kata2 360.000 ba 

niaknia dan diterbitkan oleh Ba- 

dan Penerbitan Kebudajaan Du- 
nia di Peking. Demikian 

hua. (Antara). ” 

Radhakr shnan meninggaikan 

dan kemadian wakil Presiden 
cici Perdana Menteri Mr Ali 

Sobsi Siap- 
kanGerakan 
Solidaritet 

Untuk Bantu Perdjo- 
angan 'Mesir 

DEWAN Nasional SOBSI dan 
DPP2 Serikat Buruh baru2 ini 
celah mengadakan pertemuan dan 
.elah mengadakan diskusi jang 
mendalam mengenai” tindakan2 
jang harus dilakukan untuk mem 

perkuat tuniutanZ kaum buruh 

dan rakjat Mesir dalam memper 

zahankan nasionalisasi Terusan 
5uez. Pada umumnya, wakil2 SL. 

itu menjatakan kesanggupannya 
untuk menggerakkan anggosaZnja 

dan mendjalankan aksi2 jang di 

perluas sesuai dengan keadaan 

S3B-nja masing2. 

Segala matjam tekanan, dari yg 
ringa, hingga jg berat akan di 
djalankan menurut kemampuan 
nja masing2, untuk . memaksa 
kaum imperialis Inggris dan Pe 

rantjis mengakui hak kedaulatan 
Mesir atas Terusan Suez, men 

tjegah djalan kekerasan serta me 
nempuh djalan damai dalam me 
njelesaikan sengketa Suez. 

Pendapat hadirin, jalah bahwa 
perdjuangan rakjat Mesir seka 
rang ini adalah sesuai benar de 
ngan perdjuangan rakjat Indone 
sia dalam menghadapi realisasi 
pembatalan KMB. | 
Pertemuan tsb. djuga mengu 

tuk kegiatan2 SEATO dalam me 
lakukan perang2an sekarang, jg 
dikutuknja sebagai usaha intimi- 
dasi terhadap perdjuangan2 rak- 
jat2 Asia-Afrika umumnja. 

Untuk taraf pertama aksi2 jg 
akan didjalankan jalah meluas 
kan kampanje pendjelasan sam 
pai dibasis2, terutama dikota2 
besar. Akan digerakkan pula su 
paja pernjataan2 lebih meluas 
lagi dan begitu djuga protes2 ter 
hadap pemerintah Inggris dan 
Perantjis.  Diserukannja kepada 
basis2 organisasi supaja bersiap- 
siap untuk mengirimkan pernja- 
taan2 simpati kepada pemerin 
tah dan kaum buruh menurut Ia 
pangan kerdjanja masing2 d' 
Mesir. Diibukota akan digerak 
kan delegasi2. 

Gerakan2 solidaritet ini skan 
diusahakan agar meliputi berba- 
gai golongan buruh dan golo- 
ngan2 masjarakat lainnja. Demi 
kian Biro Penerangan Dewan 

  

  

9 Mobil 2 
dung Dan 

bjenderal Pertjetakan Negara, 
usaha I merangkap Wk. 

Kedua pimpinan Pertjetakan 
egara tsb, didakwa telah men- 

djalankan ketjurangan2 dalam 
djabatannja — dalam hal ini — 
disekitar uang jg disediakan un 
tuk keperluan pemilihan umum 
DPR dan Konstituante jg lalu. 
Demikian diterangkan hari Sap 

tu pagi kemare, dulu oleh Kepa 
la Reserse Kriminil ' Kepolisian 
Djakart, Raya, Adjun Komisaris 
Besar Sa'ud Wirtasendjaja. 
Untuk keperluan pemilihan 

umum DPR dan Konsituante jg. 

lalu itu — demikian keterangan 

resmi pihak polisi itu selandjut- 
nja — .,,Panitia Pemilihan Indo- 
nesia” telah menjerahkan, kepada 
P.A. De Ouelju sellaku Direktur 

Djenderal Pertjetakan Negara, 

uang sebanjak Rp. 31.727.624,30 
untuk dipergunakan sebagai ong- 

kos2 pertjetakan surat2 suara, 

perongkosan mengepak/mengi- 

rimkan surat2 suara tsb. kedae- 
rah2, dsb.nja. 

Sebagian dari uang itu, jakni 

sebesar: Rp. 3.791.208.27, oleh ke 
dua terdakwa tsb. telah dipergu- 
nakan untuk kepentingan sendiri   

Hsin-' 

“ tannja meninggalkan 

atau kepentingan lain orang -se- 

tjara tidak sjah. 

Berhubung dengan hal itu, 

Radhakrishnan Pudji 
'Panfja - Sila" 

Peperangan Diwaktu Sekarang Akan 
Berarti Kehantjuran 

WAKIL PRESIDEN INDIA Radhakrishnan, jang telah/ 
mendjadi tamu negara Indonesia sedjak tanggal 26 September 
Li aan Sabtu kemaren dulu tiba kembali di Djakarta dari 
perkundjungannja ke Jogja dan Bali. Minggu pagi kemarei 

Indonesia menudju Bangkok. 
Sabtu malam Dutabesar India mengadakan resepsi diramahn| 

Radhkrishnan didjamu maka: 

Sastroamidjojo..didb—.. 
Mendjelang hari keberangka- 

Indonesia, 
malam Minggu Wakil Presiden 
Radhakrishnan mengutjapkan pi 
dato radio jg ditudjukan kepada 
Wakil Presiden Moh. Hatta, pe 
merintah dan rakjat Indonesia. 
dimana ia selain mengutjapkar 
terima kasih atas penerimaan 
atasnja jg ramah-tamah, mene- 
rangkan tentang dekatnja perhu 
bungan antara Indonesi, dan In 
dia. baik dalam lapangan kebu 
dajaan, maupun dilapangan poli 
tik, sebagai negeri2 jg dulu di 
djadjah dan kini sama2 merdeka. 

Dalam pidatonja itu Radha- 
krishnan menerangkan tentang 
pentingnja Konperensi Bandung 
ig antara lain mengambil keputu 
san tentang pendirian negara? 
peserta dalam menghadapi kolo- 
nialisme 'jg ditentangnja dalam 
bentuk apa sadja. 

Wakil Presiden India kemudi 
an mengemukakan baiknja Pan- 
tia Sila jg mendjadi sendi nega 
ra Indonesi, dengan - mengurai 
kan arti sila demi sila. 

Pada achirnja ia menjatakan. 
bahwa Indonesia dan India 
menginginkan adania perdamaian 
dunia dan bahwa dalam mendja 
lankan politik luar negerinja ke 
duanja tidak netral. Tiap2 seng- 
keta internasional haruslah di 
usahakan . penielesaiannja dgn. 
dialan dimai. Diwaktu ini pepe 
rangan berarti kehantiuran. Se 
mua rakiat menghendaki perda 
maian. keadilan dan kemerdeka 
an, tiada diskriminasi berdasar 
naa kebangsaan atau warna 
ku!if, 
Wakil Presiden Radhakrishnan 

menutup pidatonja dengan me 
noitiapkan: "Hiduplah Republik 
Indonesia!” i 

Hari Sahtn ia mengundinne! 
Men Diakar'a dan selama 
APP PPP 

Presiden 

Rumah Ge- 

Rp..26,- Ri- 

bu Lebih Disita | 
Sebagai Barang2 Bukti Korupsi Lie Hok 
Thay & De Guelju—Lie Hok Thay Terma 
suk Terdakwa Jg Lihay — Perkeranja Kini 

: Sudah Ditangan Kedjaksaan 
HARI SAPTU tanggal 29 September kemaren dulu, pihak 

Reserse Kriminil Kantor Besar Polisi Djakarta Raya dan Se- 
kitarnja, dengan resmi telah menjerahkan kepada pihak Ke- 
djaksaan Djakarta, perkara Piet Andrees De Ouelju, Direktur 

dan Lie Hok Thay, Ahli Tata- 
irektur Djenderal pada Pertjetakan 

Negara, setelah terhadap diri kedua orang itu dilakukan 
pemeriksaan2 pendahuluan selama beberapa waktu ini. 

maka sebagai hasil tindakan dan 
pemeriksaan2 jg dilakukan pihak 
berwadjib terhadap  kedjadian 
itu, telah disita  barang2 bukti 

| dari kedua orang itu dan jg'akan 
didjadikan pula sebagai bukti da 
lam pemeriksaan perkar,y int ke 
lak dimuka “ pengadilan, ialah: 
uang kontan Rp. 26.271,60, 1 
rumah besar di Tiikuray. 4Bo- 
80r), 1 rumah besar  didjalan 
Flores (Djakarta), 7 buah mobil 
”Fiat” pick-up, 1 mobil Chevro- 
lette "Bell Air”, 1 mobil "Fiat", 
perabot lengkap  rumah-tanigga, 
perabot-lengkap kamar-tidur: dan 
satu salon-radio. 

P.A. De Ouelju dan Lie Hok 
Thay sampai saat ini masih te 
rus. berada dalam tahanan-semen 
tara. 

Pada tingkat pertama setelah 
ia ditangkap, Lie Hok Thay Ie 
bih dahulu diperiksa oleh Ke 
djaksaan Agung dan baru di se 
rahkan persoalannja untuk “di 
periksa lebih djauh kepad, Poli 
si Djakarta Raya pada tgl. 20 
Djuli 1956. De Ouelju ditangkap 
kemudian sebagai kelandjutan pe 
meriksaan terhadap diri Lie Hok 
Thay, jakni pada tgl. 12 Agustus 
1956. 2 

Merupakan perkara be- 
Sar dan penting. 

Menurut keterangan Adiun Ko 
misaris Besar Sa'ud selandjutnia, 
perkara De Ouelju dan Lie Hok 
Thay ini, adalah termasuk perka 
ra penting dan besar jang pernah 
dihadapi polisi Djakarta Raya, 
tetapi perMcriksaannja tidak besi 
tu sulit karena dalam hal ini ter- 
dapat bukti? jang tiukup. 
, Dalam nerkara kedua orang 
ni, terdapat lebih dari 40 orang 
saksi jang felah didengar kete- 
rangan2nia oleh pihak polisi dan 
iape kelak akan dimadjukan di- 
muka pengadilan sewaktu sidang 
»nemeriksaan perkara ini dibuka. 
Siapa saksi2nja dan dari kalang 
an mana, pihak polisi tidak ber- 
sedia menerangkannnja. 

Lie Hok Thay: termasuk 
—.—terdakwa ane lihay?. 
Kepala Reserse Kriminil Ke- 

polisian Djakarta Raya Adiun Ko 
misaris Besar Sa'ud menerang- 
kan, bahwa Lie Hok Thay diakui 
termasuk salah seorang terdakwa 
jang ,,lihay” (tierdik dan litiin, 
Red) sekali. Dalam pemeriksaan 
pertama jang dilakukan polisi 
atas dirinja, Lie telah memberi- 
kan keterangan? untuk mentjo- 
ba mengelakkan segala pertane- 
gungan djawab mengenai hal2 ja 
dituduhkan itu. Tapi karena buk 
ti2 jang diperlukan dalam peme- 
tiksaan perkara ini tjukup ba- 
njak, maka ia achirnja memberi 
kan keterangan? jang bersifat ne 
ngaduan atau tidak dapat melo 
loskan diri dari djaring tuntntan. 
Demikian Kepala Reserse Krimi 
nil Djakarta Raya. 

Bila perkara ini akan disidang 
kan dimuka pergadilan, siapa 
Hakim dan Djaksania. hehim di 
peroleh keterangan. (Antara). 

  

di Bali antara lain telah berkun 
djung diberbagai toko hasii2 se 
ni Bali, rumah pelukis Bonnet 
dan Tiokorde Sukawati, melihat 
pura di Menswi didaerah. Ba- 
dung. tetapi tidak djadi mengun 
djungi rumah Le Mayeur- di Sa- 
nur. karen, pelukis tsb. sedang 
sakit, dan malam Sabtu meneha 
diri pertundjukan tari Bali. Dju 
ga museum di Denpasar dikun 
djunginja. 
'Dapat ditambahkan. bahwa 

diamuan makan jg diadakan oleh 
PM Ali itu ketjuali diradiri oleh 
Wakil Perdana Menteri I-Mr. 
Moh. Roem dan Menteri Urusan 
Perentiana. Ir. Djuanda, djuga 
oleh Duta2 Resar Amerika Seri 
kat. Italia. Perantiis, Djerman   

YYYVTT TT 

Meninggal Dunia” 

Barat, Swiss dan Belgia. 
(Antarah. 

ME PPP PPP 

Somoza 
Ka 

  

Sr 

Akibat Tembakan2 Jong Dileposkan Atas 
Dirinja Seminggu Jl. 

DJENDERAL ANASTASI SOMOZA, presiden Nicara- 
gua, telah meninggal dunia pada hari Sabtu pagi kemaren dulu 
disebuah rumah-sakit A.S. dekat Panama Yity karena luka2nja 
disebabkan oleh pertjobaan pembunuhan atas dirinja seminggu 
jang lalu di kota Leon di Nicaragua. Seperti diwartakan orang 
jang telah mentjoba membunuh Somoza dengan tembakan 
sendjata api di kota Leon itu bernama Rigoberto Lopez Perez, 
fang sesudah menjerang Somoza telah ditembak mati dengan 
senapan mesin oleh pengawal2 Somnza. Somoza meninggal 
dalam umur 60 tahun: selama lebih 20. tahum belakangan ini 
adalah orang kuat digelanggang politik Nicarasua. Terhadap 
Somoza telah dilakukan pertjobaan pembunuhan sampai 4   Nasional SOBSI. (Antara). 

DENGAN suratnja jang ditan 
datangani oleh ketua dan penulis 
II, Abuhajin dan M. Achier, PSII 
Palembang telah menjatakan pen 
diriannja, bahwa  PSII Palem- 
bang tetap mengikuti dan berdiri 
beserta menuruti djedjak langkah 
perdjuangan L.T. PSII jang di- 
pimpin oleh Arudji dan Anwar 
cs. Pengurus partai maupun ang 
gota jang mengikuti statement 
dari A.S. Mattjik cs. tertanggal 
25 September1956, oleh organisa 
si tersebut dianggap tidak lagi 
berada dalam PSII.   .Hasjim A. Hasan, jang nama-   

dari Washington. 

nja djuga ditjantumkan dalam 
statement tertanggal 25 Septem- 
ber dalam ' pernjataannja sendiri 
menerangkan, bahwa  dimasuk- 
kannja namanja itu tanpa penge 

tahuannja sedikitpun. Dia tidak 
ingin dan tidak terlintas dalam 
pikirannja untuk keluar dari PS 
il maupun melakukan tindakan 
jang bisa menambahkan — faktor 
kesulitan bagi keutuhan partai 
PSII 

Pertentangan disekitar DPRD 
Peralihan menurut Hasjim A. Ha   san adalah bersifat intern jang di 
anggapnja masih dalam tarafi 

  

kali. Untuk merawat Somoza telah didatangkan“dokter2 A.S, 
“ 

»Perpetjahan" P. S5. LI. Palembang 
Ibarat ,,Taatan Didalam Gelas” 

dan ukuran biasa. 
Dalam pada itu sementara ka- 

langan terkemuka PSII  Palem- 
bang dalam pertjakapan dengan 
“Antara”, umumnja menganggap 
statement jang “dikeluarkan “oleh 
A.S. Mattjik itu,  hanja berupa 
staufan dalam gelas”. Meskipun 
begitu harus mendapat perhatian 
selajaknja, sehingga dapat dise- 
lesaikan dengan se-baik2nja. 

Kegiatan pemuka2 PSII di. Pa 
lembang pada hari2 achir ini ter 
utama ditekankan untuk menjele 
saikan persoalan ini dengan se- 
baik2nja dan bersifat intern.  



  

          

      
   DIREKTORAT DJENDERAL PEKERDJAAN UMUM. DI BANDUNG MEMPERLUKAN Ann LN 

Tenaga2 Tehnik jang Benar2 Berpengalaman 
terutama mereka bekas atau pensiunan Pegawai dari : Irri- 
Pn aa Umum Propinsi dan Djawatan Kereta Api, 
untuk keperluan penjelenggaraan dan ata gDinogtie- vogriga 1 
Den nang apn pekerdjaan terutama di LUAR PULAU DIA! 

in verband dengan upah harian. 
RAN BEBAS. Lt 

. Surat lamaran jang disertai: dengan daftar isian jang dapat dimintakan pada Repati! Dinas Pekerdjaan Umum Daerah/Pro, 
as Pa: berdekatan pula harus Sama pigkan surat keterangan 

"Tehnis (technise recomondatie) jang absjah dan jang harus diberi LEGALISASI oleh Kepala Dinas Pekerdjaan Data Propinsi 
Djateng, duga harus dikirim dengan Tn Keterangan? jang lebih djelas dengan peran 5 CleranganZ jang lebih .dje dengan. perantar Pekerdjaan Umum Desta #lobha Pia Ba 

  

      

    
       

   

e. 

5 mn Propinsi jang be minta/ diterima dari : DIREKTUR DJENDERAL 
UMUM, Djalan Diponegoro No. 2 Bandun g 

   

  
  

  

         

    

  

   

  

  

—. PENDIDIKAN 
K $ PETER 
2 ROMB. BARU 
Yi 17—18.30 Rp. 

  

ONGAN TENGAH 105 
VISTRASI 5 BLN. REBO-SAPTU djam | 7 :— sbln. BAH. BELANDA SLASA-DJUM'AT .“$ diam 18.30--20 Rp. 15.— Mulai 5 Oktober MENGETIK Rp. 15. DEVAK Rp. 15.— tiap2 bulan trima SISWA BARU. BOR: DIRMESIN SYSTIM SINGER Rp. 30.— SEKOLAH DJAIT berikut bahan Rp. 30.— sbi: F sbin.. 6 Dilain-lain kota: SALATIGA Djl. Tuntang 46, KARTASURA 

    

Djl. Kranggan. 6,” AMBARAWA. Djl. Stasiu 1-23,  UNGARA Djl. Genuksari 242, DEMAK Nak mb, 99 EP Da. Mesdjid 3, REMBANG Dj. 
Tengah. 

2 

. Ki. Palemb. 999, KENDAL Djl. 
Pasar 3,  DJEPARA di Panggang- 

PENDIDIKAN JANG DIPERTJAJAI OLEH UMUM.     
Mn ane 

: P se awas uas ——.a 
BG Pengumuman 

«.. PENUNDAAN PENARIKAN UNDIAN BARANG SEBESAR 
NOMINAL Rp. 10.000,— UNTUK AMAL dari 

2g Tjab. Semarang. 
SAMPAI 1 DESEMBER 1986. 

HITUNG DAGANG 
    

Ga Oleh: 
R. DJOERBAN WACHID 

Disusun untuk .S.M.P, bg. A, SM.E.P. dsb. setjara sederhana, 
mudah dan ringkas sekali dengan memakai sistim "terlebih dahulu 
memetjahkan soal jang sulit mendjadi beberapa soal jang mudah 

Berikut soal-soal udjian penghabisan S.M.P, bg. A dari tahun 1951 
s/d 1956 buku tersebut memuat XI bab. 

Aa Harga 3 Rp. 10,50. Untuk ongkos kirim tambah 154. 
$ DAPAT DIBELI DINOKO-TOKO BUKU 

» PENERBIT & TOKO BUKU 

Kien oboo Sing 
GANG LOR PASAR 171 — DIOKDJA 

  

   
: Agen Pusat: 

1 Toko Buku SURJA 
Io Dil Mataram (Ambengan) 235 — Tip. 898 — Semarang. 

- —. ae 2 Sis 

« 
Pm - Nag gn 

     
0... MURPHY RADIO type 238 

“ Menerima SELURUH DUNIA 
“ Peti (Cabinet) Istimewa "Durable High Glass Finished” 
“ Stroom hanja memerlukan 19 WATT 
“ Harga E.Z. Rp. 1125,— : 

Satu2-nja pesawat radio jang terbaik — mutu tinggi — dan harga 
rendah. Tanjakanlah pada Radio-Dealer Tuan! 

Agen & Distributor: 
Fa. CENYRAL JAVA ELECTRONICS 
Bodjong 10 — Phone 449 — Semarang. 

NN - Te LL TA LA 
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NILAI PASA: 

(misih 4 tempat). » 

'Nasib Romusha 
I—- — — Berita tentang akan di-urusnja nasib para bekas Romu- 
'sha sungguh patut kita sambut dengan gembira, « 2 
selama ini kita belum pernah mendengar, akan adanja perhatian 
jang lajak terhadap nasib saudara? kita jang mendjadi korban ke- 

  

|'ganasan Djepang selama perang 

-hilangan puteranja dls. 

mukan kembali mereka 

rakat ramai, 
   

—— — Dak 
pembajaran ganti e 
Isejogjanja Pemerintah kita di 
romusha ini kepada 

  

H reka inilah pula 5   
Igiuruskan oleh pemerintah d 

dis, jang dulu pernah 

karena tuntutan tadi ada redelijk, 

disubeno Sosrowerdojo dil. 

jumum dan terlaksananja tuntutan 
dapat bekerdja lebih bersemangat 

Mengenai masalah aksi telah di 
djeleskan dengan pandjang lebar 
oleh bagian Penerangan Panitia 
Aksi tjabang Sumardi jang mem 
bentangkan soal itu sebelum ke 
putusan kongres SSKDN di Bo- 
gor pada th. 1955 mengenai ke- 
naikan pangkat setingkat setjara 
integraal, tetapi semua itu dikata 
kan dianggap sepi oleh Pemerin 
tah. Dengan mengatakan, bahwa 
Pamong Pradja adalah. penghu- 
bung antara rakjat dan Pemerin 

dikemukakan pula tentang 
materiil Pamong Pradja jg tidak 
diperhatikan oleh Pemerintah. 
Pada tgl. 17 Oktober 1956 Presi 
dium SSKDN akan memberi ko 
mando aksi untuk memperkuat 
tuntutan tersebut. Tetapi bagai- 
mana bentuk aksi tersebut belum 
diketahui. Mungkin aksi minimal 
atau aksi maksimal, demikian 
Sumardi jang selandjutnja meng 
gambarkan, bahwa aksi jang hen 
dak dilantjarkan oleh SSKDN itu 
adalah lepas dari aliran politik 
maupun partai. Achirnja dikata- 

'kan,. bahwa. dalam pertjakapan 
'dengan Wali Kota Semarang be 
Hliau mengatakan kesanggupannja 
mendjadi pemimpin aksi SSKDN. 

Sabtogiri selaku ketua Dp. 
SSKDN Djateng dalam kata sam 
butan mergatakan, bahwa kini 
Pamong Pradja menghadapi fase 
“prihatin”, karena keputusan 
krongres SSKDN jang menuntut 
kenaikan pangkat setjara inte- 
gral itu ada berat djika tidak di 
laksanakan, sebab SSKDN akan 
mendjalakan sanksinja jg sudah 
(diputuskan dalam kongresnja. Se 
ikadlipun pada prinsipnja Pamong 
.Pradja tidak menjetudjui aksi 
terhadap Pemerintah, tetapi ka- 
'lau toh aksi itu dilantjarkan, hal 
'itu disebabkan, karena Pamong 
| Pragja terpaksa dan tidak ada 
djalan lain. Achirnja ia mengha- 
rapkan bantuan2 dari Gubernur 
Djateng, Residen Semarang dan 
'Wali Kota Semarang supaja tun 
tutan SSKDN itu dapat dikabul- 
kan. Kemudian sambutan? diberi 
kan oleh Wali Kota Semarang jg 
menjatakan. kesediaannja mendja 
di ketua aksi dan menuturkan 
dengan pandjang lebar — tentang 
nasib dari pada Pamong Pradja 
jang sampai kini belum mendapat 
penghargaan dari Pemerintah. 
Sambutan terachir adalah Guber 
nur Mangunnegoro jang berdjan 
dji akan menggunakan kekuasa- 
annja dalam batas kemungkinan 
untuk tertjapainja tuntutan tsb. 
Malam Yesengi itu ditutup dengan 
ramah tamah dan pertundjukan2 
kesenian Djawa- 

  
KEDATANGAN  MISSI AKRO 

BATIK R.R.T. 
Menjambung berita tentang ke 

Gatangan Missi Akrobatik RRT 
Djum'at siang jang lalu lebih 
djauh dapat dikabarkan, sesudah 
rombongan tersebut jang terdiri 
'Gari 47 orang tiba di Hotel Sa- 
modra, ditempat tersebut diada- 
kan sedikit upatjara dalam mana 
berpidato Bupati Sujoso selaku 
wakil dari Gubernur Djateng. Se 
sudah mengutjapkan selamat da 
tang di Ibu Kota Djawa Tengah 
kepada missi tersebut, Sujoso 
mengingatkan bahwa pada saat 
ini Presiden kita telah mengun- 
'djungi RRT dan mengharapkan 
perhubungan jang lebih kekal an 
tara RRT dan Indonesia. 
Dalam djawabannja - pemimpin 

rombongan misi tersebut Hua 
Tjia mengatakan, bahwa kedata- 
ngan mereka adalah atas undang- 
jan Lembaga Persahabatan Indo- 
nesia Tiongkok di Djakarta. 
menjatakan terima kasih atas sam 
butan jang hangat jang diberikan 
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  Sedjak tahun 1950, tiap tahun bola Dunlop ,,FORT" 
diantara merek? lain, selalu mendjadi pilihan dalam 

pertandingan? Davis Cup. 

Karena itu, maka pada tahun 1953, bola-tennis 

'Dunlop ,,FORT'" adalah jang terbanjak dipakai 
dalam kedua finale INTER-ZONE dan pada 
“ pertandingan CHALLENGE ROUND. 

         
       

  

     

  

    

    

echnical aid free 1 
3 . f to import Dunlop products 

from Dunlop factories throughout the world.       

oleh instansi sipil dan militer di 
Semarang. Dengan mengemuka- 

kan tentang hubungan Tiongkok 
dan Indonesia jang sudah berlang 
sung ratusan tahun, tetapi terpu 
tus karena kolonialist, maka kun 
djungan missi tersebut akan lebih 
mempererat. hubungan tadi. Dgn 
melihat kesenian2 Indonesia Hus 
Tjia mengatakan pula, hendak 
|imempeladjari kesenian tsb, untuk 
kemadjuannja kebudajaan kedua 
negara itu. Pidato tsb. ditutup 
dengan seruan ,,hidup persahaba- 
tan antara Tiongkok dan Indone 
sia. $ 

Sajur asem dan sate, 
Dalam  keterangannja kepada 

pers. Hua Tjia menerangkan, bah 
wa makanan jang disukai adalah 
sajur asem dan sat& ajam/kam- 
bing. Tetapi supaja pertundjuk- 
an akrobat itu dapat mentjapai 
nilai jang baik, maka sebelum 
pertundjukan tadi dimulai, terle 
bih dahulu rombongan missi terse 
but diberi hidangan masakan 
Tionghoa, Selandjutnja dituturkan 
tentang kedudukan para akroba- 
tik di Tiongkok jang banjak ter- 
dapat di Tiongkok. Dalam pada 
itu ada 4 perkumpulan akrobatik 
"Tiongkok jang pernah pergi ke- 
luar negeri dengan mutu permai 
nannja satu dengan lain hampir 
sama. Pada penutupanja pertemu 
an tadi diadakan penjerahan mis 
si tersebut dari Lembaga Persaha 
batan Indonesia Tiongkok tjab. 
Surabaja ketangan Lembaga Per 
sahabatan Indonesia Tiongkok 
tjabang Semarang. 

SE AS AA AL ALA 

HARGA FMAS. 
Chusus utk ..Suara Merdeka", 

SEMARANG, 29 Sept. 1956: 
24 karat: Tn Rp. 41,5 

| Olit . » 46,— 
22 karat: djal: 5 “ 

» 1 ebeli 

   

  

hui, tidak sedikit djumlah saudara? kita jang | ga ki 
aan dimana mereka va Hang, , bas aimana nasib mereka, 

selam lagi kalau kita ingatkan akan nasib k ang # 

jang telah hilang itu dan selandjutnja se- 
rus pemulangan kembali mereka kepangkuan 1 
mendapat sambutan jang hangat dari masja- 

dlam pada itu, sedjalan dengan penjelesaian masalah 

aan pesong... Diroangi kepada . Indongsis, 

pada fihak Djepang. Sudah sepantasnja, 
|bekas romusha, atau keluarga jang mereka tinggalkan, 
merasakan manfaat ganti kerugian ini setjara langsung. Sebab mc 

jang langsung merasakan akibat2 kekedjaman 

kan oleh pemerintah2 Belanda, Perantjis dan j p 
luan kawula-negaranja masing2. Orang2 Belanda, Inggris, Australia 

ditawan Djepang, pernah ikut membuat dja- 
lan kereta-api maut di Birma, pun telah menerima uang ganti 
kerugian dari. Djepang. Kalau pemerintah? Inggris, Belanda, Aus- 
tralia dls, dapat menguruskan soal ini bagi kawulanegaranja, maka 
kita pun berkejakinan, bahwa Indonesia pun berhak atas perlakuan 
jang serupa. Ini kita dasarkan atas rasa keadilan dan kemanusiaan. 

17 Okt. 5658KDN Akan 
#&Melantjarkan! Aksi 
“Djika Tuntutannja Ttg. Kenaikan Pangkat 

Dianggap Sepi Oleh Pemerintah 

KONPERENSI SSKDN akan membitjarakan nasib Pamong Pra 
dja dan akan merasa gembira Apabila tuntutannja dilaksanakan, 

Ketua Panitia Penjelenggara Kenperensi SSKDN Djawa Tengah 
Jpada malam resepsi pembukaan konperensi tersebut | 
Pelajaran Semarang jang dihadlisj antara lain oleh Gubernur Dja 
wa Tengah Mangunnegoro, Kepaj, polisi 
A. Bastari, Residen Semarang Meeritno, Wali Kota Semarang Ha- 

Pembesar 
Dengan mengatakan, bahwa semu, jtu harus dihadapi dengan hati 
dingin, Sumantri kemudian Menujyrkan 
Imong Pradja jang setiap hari Sipuk 

     
   

    

  

Djustru karena 

dunia jl. Sebagaimana kita keta- 
gga kini belum 

keluarga jang mereka 

berwadjib untuk berusaha mene- 

para b | 
bahwa para 
djuga ikut 

& me- 

aa, 

dulu diuga pernah dilaku.     

demikian antara Jain ntri, 

di Sekolah 

Djateng. Kem. Besar 

serta para  kongresisten. 

tentang kedudukan Pa- . 
menjelesaikan — pekerdjaan 

ita akan merupakan api untuk 
lagi. ' 

Anekaljat engi 

TJILATJAP 
ane an MAanan Mn AAA BRA 

' GEROMBOLAN D.I. MULAI 
MENEMPATKAN POs- 

“2POSNJA? «. 
Dari Sidaredja dikabarkan, bah 

wa oleh pihak alat Negara didae- 
rah Ketjamatan Kedungredjo (Si- 
daredja) baru2 telah diadakan pe. 
ngepungan terhadap beberapa 
orang anggauta' gerombolan D.I. 
didesa Tambaksari, jg akan men- 
tjoba menempatkan. kembali pos2 
mereka disekitar tempat itu. Ba- 
gaimana hasilnja pengepungan 
tsb tidak dikabarkan. Lebih dja- 
uh diberitakan, bhw oleh jg ber 
wadjib pada 'tgi. 20/9 jl. telah 
pula diadakan penggrebegan di- 
suatu rumah didesa tsb.,. karena 
diketahui datangnja seorang ang 
gauta gerombolan jang bernama 
Sudar jang pada waktu tsb me- 
nindjau keluarganja. Tetapi mu- 
djur bagi Sudar, karena ia ber- 
hasil lolos dari djaring pendje- 

  

    

gan, $ 
Menurut keterangan Sudar tsb. 

adalah anak dari Sastroutojo se- 
orang ,,Bupati D.I.” Dan keda- 
tangan Sudar tsb diduga ada hu 
bungannja dengan usaha2 menem- 
patkan pos2 D.I. didaerah itu. Se 
mentara itu dikabarkan, bhw pi- 
hak jang berwadjib didaerah Ke 
dungredjo telah. pula menangkap 
seorang penduduk jang“ terbukti 
telah memberi. sokongan kepada 
gerombolan D.I. berupa uang se 
besar Rp: 500:— (Antara). 1 

KEBUMEN 
UTK MELAKSANAKAN 
ANGKET AGRARIA. 

Untuk melaksanakan pekerdja 
an angket agraria di. daerah 
Kedu, oleh pihak jang berwadjib 
telah disediakan uang sebanjak 
Rp. 50,000,— 

Seperti diketahui angket -agra 
ria tersebut untuk daerah Kedu, 
sedjak tgl. 24 sampai 29/9 telah 
diadakan pertjobaan dan bertem 
pat di desa Pandjer, kota Kebu 
men. Menurut rentjana pekerdja 
an angket ini akan diselesaikan 
dalam waktu 3 bulan. Keterang 
an selandjutnja jang diperoleh 
wartawan kita dari Drs. Sediono 
Wachit jang memimpin pekerdja 
an angket agraria di desa Pan- 
djer tersebut menjatakan,  biaja 

  

ran Universitas ' Gadjah Mada, 
bantuan dari Kementerian Agra- 
ria, sedang tenaga2 diperoleh 
bantuan dari Kementerian Agra- 
ria dan Kementerian Dalam Ne- 
geri. : 

ggris guna keper- | 

  

"| 

tersebut -diambilkan dari angga-j 

  

Tampak ketika Presiden Sukarno 

sang Praha, jang akan membawa 
ke Peking. 

   

  

— PRESIDEN MENINGSALKAN TJEKOSLOWAKIA — 

Antonian Zapotocky menudju ke pesawat terbang dilapangan ter- 
'dengan dihantar oleh Presiden 

beliau ke Sochi dan seterusnja 

  

   
   

para alim-ulama di Pare2 dan 

Ko. DPSST. 

Djuga pembitjara lainnja mem 
unjai maksud jang serupa jakni 
sudah bosan atas tjara2 pengama 
tan jang dilakukan terhadap pa 
ukan Kahar, sedang Panglima 
sudirman menjatakan, bahwa da 
lam membasmi kekatjauan, kita 
rendaknja menjertai kekuatan de 

agan fikiran dan perasaan. 
Didalam menguraikan masalah 

kekatjauan jang telah bertahun2 
melumpuhkan daerah ini Harso- 
no Tjokroaminoto dalam pidato 

aja menjatakan, bahwa didalam 
membitjarakan masalah2 keama- 
yan di Sulawesi Selatan, maupun 

ketika ia di Djakarta, selalu ter 
Lenang wadjah Usman Balo, An 

di Makkulau dan Kahar Muzak- 
car. Wadiah2 jang dikatakannja 

. 

Bikin Uang Palsu 
nga 12 Dalam Pendjara ' 

Hasilnja Utk PergiKe 
sarang Pelatjuran...... 
KENU b. E., jang pada tgl. 

26 September baru keluar dari 
rumah pendjara Sukamiskin (Ban 
dung), Kemis malam terpaksa di 
tanguap lagi oleh polisi. karena 
dituduh telah mengedarkan uang 
palsu, 

Menurut keterangan, Kenu se- 
sudah keluar dari pendjara telah 
pelesir dan membajar seorang 
wamita latjur dengan selembar 
uang kertas Rp. 100,— serta min 
ta kembali Rp. 75,—. 

Karena ,,Wang” seratus rupiah 
itu agak beda rupanja, maka wa- 
nita tersebut ragu2 dan menanja 
kan halnja kepada rekannja. Da 
ri sini ,,wang” itu-dibawa kepa 

da Kepala Rukun: Tetangga, jg 
meneruskannja kepada polisi. 
Setelah diperiksa polisi, ternja 

ta ,,wang” tu “hanja. sehelai 
.Wang2-an” jang berwarna keme 
rah-merahan dan “pada .tiap su- 
dut dibubuhi angka 100 serta di 
tengah-tengahnja pun dibubuhi 
angka 100 jang lebih besar uku 
rannja. Dasar ,,wang” itu lurik2 
sedang pinggirnja putih. Lebar 

nia ,,wang” kertas itu sama dgn 
wang seratus jang 'asli,- tapi 
ukuran pandjangnja lebih sedikit. 
Malam itu Kenu - tertangkap 

'dan mengakui, bahwa ,,wang” itu 
iibuatnja ketika ia masih ada “ia 
zam rumah pendjara. Polisi ma- 
sih dapat mensita 3 lembar lagi 
wang” tsb. (Antara). 

  

  BANDJARNEGARA 
TERNAK AJAM MENDAPAT 

PERHATIAN. 
Sebagaimana telah diberitakan 

baru2 ini tentang  bertambahnja 
thewan ternak di Bandjarnegara, 
dari Djawatan Kehewanan Kab. 

  
Ia setempat baru2 ini djuga didapat : 

keterangan, bahwa. ternak ajam 
pun di Bandjarnegara tidak ke- 
:tinggalan mendapat perhatiannja. 

Dalam hubungan ini pada se- 
tiap 6 bulan sekali oleh Djawatan 
Kehewanan tsb dilakukan penjun 
tikan ajam setjara gratis dengan 
dikundjunginja desa2 jang banjak 
terpelihara ternak ajam itu. Se- 
mentara itu dari Djawatan Kehe- 
wanan tsb djuga sedia apabila 
oleh mereka diminta untuk pe- 
njuntikannja ditempat masing2. 
Sebagaimana diterangkan maksud 
penjuntikan itu adalah utk men- 
tjegah adanja penjakit ajam ber 
nama Psudo Vogelpest jang mem 
bahajakan sekali bagi “ajam-ajam 
lainnja. 

REMBANG 
NAAM , 
TANAMAN PADI MEMUASKAN. 

Dari kantor Pertanian di Rem- 
bang, diperoleh keterangan, bah- 
wa luas tanaman padi dalam th. 
1956 diseluruh kabupaten ada se: 
djumlah 30.093 h.a. dengan panen 
nja seluas 28.775 h.a. Tanaman 
dan panenannja belum termasuk | leluasa 
padi gadu dan gogo dimana dju- 
ga memuaskan hasilnja. Perlu di 
tambahkan bhw hasil tanaman pa | 
di dan polowidjo dimana dalam 
th. ini menundjukan angka jang 
baik adalah berkat kegiatan dari ' 
pihak Djawatan dalam melakukan 
pembrantasan hama2. 

TEGAL : 
LAGI GEROMBOLAN 

MENGGANAS. 
Gerombolan bersendjata terdiri 

Ik. 50 orang telah memasuki desa 
Karangmalang (Tegal) dan menga 
dakan penggedoran dan pemba- 
karan rumah2 penduduk disitu. 
Selain 20 rumah dan 6 buah kan 
dang kerbau jang dibakar habis, 

diantara penghuni2nja ditembak 
mati( Antara). ? 

   

    

PENGGELAPAN UANG 
RP. 80.000, 

| Kini telah ditahan seorang pe- 
awai kantor Tilpon Tjirebon ber 

nama S. oleh fihak berwadjib S. 
| dituduh menggelapkan uang 

kg tornja sebesar Rp. 80.000.— Sege- 
.ra setelah proces verbaal selesai 
|dibuat S. segera akan dihadapkan 
kemedja hidjau, 

kan 

MauGasak Kp 95 
Ribu TapisDapat 
Rokok ,,Bentul” 
POLISI Surabaja kini teiah 

dapat menangkap seorang ber- 
iDama D. jang dituduh pada ma 
lam Minggu al September jl. 
dengan djalan merusak telah me 
(masuki Kantor Perdjalanan di 
djalan Pemuda Surabaja, dan 
kemudian membongkar lemari 
besi jg berisi uang tunai Rp. 95. 
000,— didalam kantor tsb. Di 
dalam pemeriksaan D. meng: 
aku terus-terang  perbuatannja 
dgn. alasan karena perlu uang. 

Perusakan pintu unuk masuk 
kedalam kantor 'itu dilakukan pa 
da djam 20.00 sewaktu pendjaga 

.nja belum datang dan tepat pada 
' waktu tram listrik sedang berla 
| lu, hingga suar, dobraka, tidak 
| terdengar orang. Setelah masuk, 
Ipintu tadi ditutup kembali baik2 
. dari dalam hingga tidak kentara 
kalau telah dibuka orang atat 
rusak. Sampai didalam” D lalu 
menjalakan lampu, dan dengan 

melakukan  pekerdjaan 
menggergadji lemari besi jang 

| berisi uang dilalam kantor tsb. 
Setelah merasa lelah, dan me 

lihat dalam kantor itu ad, kopi 
bubuk, kompor dan rokok  tjap 
»Bentul” milik. koperasi pegawai 
kantor tadi, D. lalu menjalakan 
kompor dan membuat kopi sam 
bil menghisap rokok tjap ,,Be- 
tul” itu. Demikian bekerdja dgn 
senang: tetapi karena sampai dj. 
05.00 pagi usahanja ' membuka 
lemari besi itu tidak berhasil, 
achirnja D, meninggalkan ruang 
an itu dengan hanja membaw: 
sebuah pak rokok tiap ,.Bentul” 

Untuk diusut lebih djauh, sam 
pai sekarang D. masih dalam ta 
hanan pihak berwadjib. (Antara) 

  

PENDJELASAN PERWIRA 
PERS TT, IV. 

Pihak Perwira Pers TT IV me 
nerangkan, bahwa 'tjara pengam 
bilan. rekan Agus Sujudi dari ru 
mahnja baru2 ini jang sebagai- 
mana pernah kita kabarkan dgn 
bersendjata, adalah suatu keharu 
san bagi CPM sebagai aparatuur 
bersendjata, djadi bukan merupa 
kan suatu tindakan diluar kebia 

j TARI, Demikian Perwira Pers TT | 

Mesir Punja Tjukup 
| Pandu' Pelajaran 
Konp. femb. Perh. Pem. Suez Akan Di- 

''adakan,Di London Lagi — Mesir Brantas 
: Kaum Penimbun 

£ 

KONPERENSI UNTUK 
makai Terusan Suez jang telah diusulkan dalam. pertemuan 

| 118 negara di London baru2 ini, akan di adakan digedung ke 
mentterian luar negeri Inggris mulai pada hari Senen., demi 

« jkian pengumuman kementerian tsb. pada hari Djum'at. Konpe 

'Irensi pada hari Senen di London itu akan dibuka oleh men 
(teri luar negeri Inggris Selwyn Lloyd atas nama pemerintahnja. 

Dalam konperensi ini jang aka 

Dalam pengumuman itu ke- 
menterian luar negeri Inggeris 
tak mendjelaskan berapa negara 
jang akan diwakili dalam konpe 
rensi tsb. 

Dari Antara selandjutnj,  di- 
wartakan bahwa pemerintah Tur 

|ki pada hari Kemis jbl. telah me 
ngambil keputusan mendjadi anz 
ota dari perhimpunan pemakai 

Terdstu Suez dan surat kawat   
Harsono Andjurkan 

aa sberkawinan“ Su- 
dirman Ds 

Kalau Dengan” Belanda Kita Berani 'Adakan 
Perdjandjian Mengapa . 

n Kahar 

Dgn Kahar Tidak? 

— PARA ANGGOTA Parlemen Seksi Pertahanan dan Pang 
.ma Sudirman sebelum kembali dari penindjauannja dipeda 

aman Sulawesi-Selatan, telah mengadakan pertemuan dengan 

para pemuka2 masjarakat di 
daerah tersebut. Dalam kesempatan ini telah berbitjara Harso 
no Tjrokroaminoto (PSII) jang 
&an ,,perkawinan” antara Kahar Muzakar dengan pimpinan 

dengan sungguh2 mengandjur 

mempunj2i hubungan langsung 
dgn keamanan didaerah: ini. 

Harsono setelah melihat: kabu 
paten Pare2 ini mengakui, bah- 
wa keamanan memang sudah ber 
angsur2 pulih. Ia mengadjurkan 
supaja diadakan ' ,,perkawinan” 
antara Kahar Muzakkar dengan 
pimpinan Ko. DPSST, Dalam hu 
bungan ini ditekankannja bahw: 
kalau dengan Belanda kita dapat 
mengadakan - perundingan dan 
perdjandjian, mengapa dg, Ka- 
har Muzakkar tidak. Ia menam 
bahkan, bahwa selama didalam 
dada Kahar Muzakkar djika dibe 
lah masih terdapat ,,merah-pu- 
th” dan masih berdjiwa Indone 
sia, masih dapat diadakan perur 
dingan dan perdjandiian. 

Sekitar. ”permusjawara- 
tan” antara pemerintah 
dan pemberontak Atjeh. 

Dalam pada itu mengenai "per 
musjawaratan” jang dirumuskan 
dalam resolusi Kongres Mahasis- 
wa/Peladjar/ Pemuda dan Masja 
rakat se-Indonesia baru2 ini, mak 
sudnja ialah suatu permusjawara- 
hanrantara Pemerintah dan pem- 
berontak — didalam — lingkungan 
Negara Republik Indonesia. De- 
mikian pendielasan dari Panitia 
Kongres Masjarakat Atjeh ini 
kepada pers ,Kemis. siang. Dite: 
gaskan lebih djauh, bahwa mak- 
sud dari permusjawarahan itu 
adalah untuk mengachiri pertum- 
rahan darah selekas mungkin. 
Untuk itu, demikian dikatakan, 
akan dibentuk oleh kongres satu 
badan kontak jang akan menga- 
dakan hubungan dengan Pemerin- 
tah dan kaum “pemberontak di 
Atjeh, agar musjawarah .tersebut 
dapat terlaksana. Nama2 orang2 
jang akan duduk dalam Badan 
Kontak itu segera akan diumum- 
kan, setelah Pemerintah melegali- 
sir badan jang dimaksudkan itu. 

Ketua Panitia Kongres M.. Nur 
Nikmat mendjelaskan pula keja- 
kinannja, bahwa musjawarah utk 
menghentikan pertumpahan darah 
di Atjeh itu pasti akan diterima 
oleh kaum pemberontak. Kejaki- 
nan ini berdasarkan  kenjataan 
bahwa antara para kongresisten 
dan kaum pemberontak” adalah 
bersaudara dan sedarah. (Antara) 

tentang putusan pemerintah Tur 
ki ini telah dikirim kepada mer 
teri luar negeri Inggeris Selwyn 
Lloyd oleh menteri luar negeri 
Turki Adnan Menderes. 

Mahmud El Tunsi: Me- 
sir tjukup punja pandu 
pelajaran. 

Sementara itu majoor Mahmud 
el Tounsi dari Badan Kekuasaan 
terusan Suez Mesir malam Djum 
'at mengatakan bahwa Mesir tju 
kup mempunjai pandu? pelajaran 
untuk memandu ,,kapal jang djum 
lahnja berapa sadja”. 

Hal ini olehnja dikatakan se- 
telah menjambut kapten Julius 
Hervath jang tiba hari Kemis utk 
menggabungkan diri kepada pan 
du2 pelajaran A.S. jang sudah 
tiba beberapa hari sebelumnnja. 

Dalam pada itu pada hari Sab 
tu diduga akan tiba 5 pandu pe 
lajaran dari A.S. lagi. 

UP dari Kairo memberitakan, 
bahwa Mesir sedang membersih 
kan pedagang2 gelap dan penim 
bun2 bahan2 makanan sebagai 
bagian daripada gerakan nasio 
nal untuk menghadapi tekanan 
Ekonomi Barat, demikian di- 
umumkan hari Djum'at. 
Kementerian perbekalan menja 

'takan bahwa berita2 bohong dis 
|bar2kan mengenai kesulitan2 per 
bekalan dan berseru kepada 
umum supaja segera memberita 
hukan kepada kementerian tsb 
apabila rakjzt mengalami kesuli 
tan mengenai perbekalan. 

kirim mesin2, 
Dari Port Said AFP selandjut 

nja mengabarkan, bahwa 32 buah 
kapal, termasuk pula kapal2 pe- 
rusak A.S., jang menudju Laut 
Merah, hari Djum'at telah berla- 
jar. melalui terusan Suez. 

Menurut AFP dari Hongkong, 
RRT terus mengirimkan setjara 
teratur barang2 hasil industri ke 
Mesir “berkenaan dengan krisis 
terusan Suez itu. 

Barang2 itu jang meliputi mesin 
mesin tekstil dan barang2 dari 
badja oleh RRT dikirimkan dari 
pelabuhan Shanghai, demikianlah 
Radio Peking. 
Harian ,,Al Ahram” dalam pa 

da itu memberitakan bahwa Me- 

sir dan URSS hari Saptu menan 
tatangani perdjandjian- membeli 
g”ndum. Mesir sakan- membeli'da 
ri .URSS 200.000 ton gandum jg 

Janat dibajar dgn 

Mesir. Harga gandum Soviet 'ini 
ialah £ 3 atau $ 8,40 dibawah 
harga pasar dunia. 

Seorang djurubitjara Mesir se 
landjutnja mengatakan bhw akti 
va dan “alat2 pembajaran luar 
negeri Mesir telah bertambah 
banjaknja sehingga Mesir tjukup 

mempunjai tjadangan utk menga 
tasi keperluan2 jang di import   

besar, akan dibentuk suatu dewan dan suatu panitia 
dan akan diangkat seorang manager umum. 

mata uangy 

membentuk perhimpunan pes 

n diadakan pada,tingkat duta 
eksekutif, 

Penduduk Ina 
don 81,9 Djuta 
Termasuk Negara Ke 6 
Jg Paling Besar Djam: 

lah Penduduknja 
MENURUT taksiran Kantor 

Statistik PBB, Indonsaa kimi mem 
suniai djumlah penduduk sebesar 
81,9 djuta orang .dan fermasuk 
negara ke-6 jang paling. besar 
djumlah penduduknja diseluruh 
dunia. Menurut siaran kantor pe 
nerangan PBB untuk Indonesia, 
angka2 statistik jang diumumkan 
oleh Kantor Statistik. PBR menun 
djukkan, bahwa penduduk dunia 
vada pertengahan : tahun . 1955 
telah mentjapai .djumlah sebesar 
2.692 djuta orangy/ ujang berarti 
meningkat dengan 30 ditta rana 
kalau dibandingkan dengan tahun 
sebelumnja. f 

  
   

    

(Irakarta. 

  

SIARAN RADIO R. I. 
SEMARANG, 2 Oktober 1956. 
Djam 06.25 Rajuan Pagi. 07.10 

Lagu2 'Ta' bersjair. 07.45 Luton 
Girls Choir. 13.15 Radio Orkes Su 

1410 O.H. Putri Maluku. 
17.00 Gelanggang Kepanduan. 
17.00 Sandiwara Radio untuk ka- 
nak2, 18.15 Krontjong Sendja 
18.30 Serba serbi A.P. 18.45 Kron 
tjong Sendja (landjutan). 19.30 
Carry dengan kawan2nja. 19.50 
Orkes Purba. 20.30 Indonesia 
Menjanji. 21.00 Dunia Olah raga. 
21.15 Gending Beksan diseling Kle, 

Gending Beksan 
(landjutan). 

nengan. 22.15 
diseling Klenengan 
23.30 Penutup, 
SURAKARTA, 2 Oktober 1956. 
Djam 06.10 Urap Sari Pagi. 

07.20 Urap Sari Pagi (andjutan). 
13.10 Aneka warna dari Lajar pu- 
tih. 13.40 Lagu2 Walts. 14.10 O.K. 
Irama Masa. 17.00 Dunia anak2. 
17.40 Varia Djawa Tengah. 17.50 
Irama Indonesia. 18.15 Tjeritera 
kanak2. 18.30 Rajuan Petang. 
19.30 Pilihan Pendengar. 20.30 
Wajang Orang oleh Karawitan 
Studio. 22.15 Wajang Orang (lan 
djutan). 24.00 Penutup. 
JOGJAKARTA, 2 Oktober 1956. 

Djam 06.10 Orkes Walter Fenske. 
06.35 Njanjian Bersama. 06.45 Pe- 
njanji Negro. 07.20 O.K. Irama 
Baru. 07.30 Hidangan Victor Sil- 
vester, 07.40 Dwi Canna. 13.10 
Ujon2 Siang. 14.10. Ujon2 Siang 
(landjutan). 17.00 Taman. Putra. 
17.40 Kesenian Daerah Gajo alas. 
18.15. Siaran untuk- A.P.' 19.40 
Pantjaran Sastra, 20.15 Eddy Su- 
warno dengan Pianonja. 20.30 
Krontjong Baru- 21.15 Obrolan 
Pak Basut, 21.30 Konsert Malam. 
22.10 Imbauan Malam. 23.00 Penu- 
tup. 
DJAKARTA, 2? Oktober 1956. 

Djam 06.20 Orkes Suara Angksa- 
07.30 Orkes Krontjong asli. 13.10 
Seruling. Hutamuri. 13.30 Game- 
lan Sunda. 14.10 Njanjian Jahni 
dll. 17.00 Seni Djawa Studio Dja 
karta. 18.30 Tunas Mekar. 19.30   Pada pertengahan tahun- 1954 

diumlah penduduk dunia adalah 

sebesar 2.652 djuta. Negara2 jg 
paling besar djumlah, penduduk- 
nia menurut angka2 itu adalah 
tetap Tiongkok Darat dgn 582,6 

diuta, India 382 djuta, Uni Sov 

iet.200.2 djuta, Amerika Serikat 
164,2 djuta, Djepang 88,9 djuta, 
Indonesia 81,9 djuta dan Pakis- 
tan 80,1 djuta (Antara). 

Lawan KRhee 

Di-tembak 
Dapat Luka2 Pada 
Tangan Kanannja 
WK.- PRESIDEN Korea Sela 

tan, John. M.: Chong, hari Djum- 
'at petang ditembak oleh seorang 
jang tak dikenal dan mendapat 
luka2 ditangan kanannja, demiki- 
an dikabarkan oleh Reuter, Pe- 
nembaknja dalam pada itu kemu- 
dian dapat ditangkap oleh penga 
wal Chong dan diserahkan kepa 
da polisi. 

| UP mengabarkan lebih landjut, 
'bahwa John M. Chong merupa- 
'kan lawan kuat dari presiden 
Syngman Rhee, Dan ia ditembak | 
itu ketika ia sedang turun dari | 
jecp untuk menghadliri kongres 
nasional “dari Partai Demokrat 
(oposisi) dikota Sebul. 

5 (Antara UP) 

: Ia 3 

Bun 5 

2 Ra, Petunyar eta ix. 

« 
    

— 

“Berdebat! 

hapusan Per 

opsir atau djurubitjara tentara) 
tentang kemerdekaan pers dan   'dari luar negeri (Antara-UP). 

BANDJIR PENGIRIMAN BA- 
RANG2 KE TIONGKOK RRT. 
Menurut kabar kini. dipelbagai 

Kantor Pos di Semarang telah 
diterima banjak pengiriman ba- 
rang-barang ke RRT jang diki- 
rimkan oleh keluarga, orang2 
Tionghoa kepada mereka jang be 
rada diRRT berkenaan dengan 
Hari Perajaan Nasional RRT 1- 
Oktober 1956. Barang2 tadi antara 
lain berupa ban2 sepeda, pentil, 
kain2 dls. 

  

Tiru Uni 

Girinia ,,Imam Mahdi” dan 

pakaian seragam putih, 
putih. 

Songkok-putih model jang bia 
Sa dipakai oleh hadji2. Pemim 
pin2 gerakan ,,Imam Mahdi 
memakai tanda seperti sersan T. 
N.I. dilengan kiri sg djurubitja 
ranja tiga streep (seperti sersan 
lor TND, 
Mereka djuga didalam perdjua 

ngannja menudju negara Is- 
lam”. Tetepi tjaranja tidak dgn. 
sendjata, Mereka setjara dim2 
masuk satu pulau kelain pulau 
lalu terus kemesdjid dan terus sa 
dja sembahjang dan berzikir, Ka 
lau memasuki mesdjid, maka me 
reka diselubungi oleh kain putih. 
Sesudah melakukan sembahjang. 
maka selubun, itu dilepaskan. 

Baru2 ini pihak berwadjib te 
lah menaha, 9 orang pengikut 
adjaran ,Imam Mahdi”, Ketika 
ditanja oleh Antara sebab2nja 
penahanan itu. pihak jang berwa 
diib mendjawab mereka melihat 
didalam gerakan ini ada hal2 jg 
harus di-amat2i. misalnja adja- 
ran menghendaki negar, Islam, 
pakaian seragam dengan lenfia- 
na2 pangkat. Kepala gerakan 
mistiek itu memamrkan dirinja Sjeh Mohammad Bafagih. 

WK.-PRESIDEN India Radha 
krishnan dalam djamuan makan 
jang diadakan pemerintah daerah 

Istimewa Jogjakarta Kemis  ma- 
lam digedung Negara . untuk 
menghormat kundjungannja didae 
rah tsb. antara lain mengatakan dalam pidatonja, bahwa - salah satu dorongan untuk mengundju- ngi Jogjakarta ialah karena ia mengetahui peranan2 Jogjakarta   dalam revolusi kemerdekaan Indo nesia, dan pula tahu, bahwa Pre- siden Sukarno telah ditangkap 

  

sImam Mahdi' Sulawesi 
form TNI 

Gerakan2 Mistik Di Sulawesi Selatan 
D:ANYARA BEBERAPA aliran mistiek jang ada di Su 

lawesi Selatan, antaranja terdapat gerakan jang manamakan 

Agama Patongka”. Gerakan 
sfinam Mahd?” terdapat dipulau2 perairan Makassar (kabupa 
ten Makassar) dan gerakan ,,Agama Patongka” terdapat dika kan terhadap pemerintah (Perda: 
bupaten Bonthain. Aliran ,lmam Mahdi” sudah sedjak tahun 
1953 dianut oleh sebagian orang dipulau2. Mereka memakai 

lengan kemedja terurai dan sarung 

”Agama Patongka” di 
Bonthain, 

Aliran mistiek “Agama Pa- 
tongka” tersebar di Bonthain, 
"Patongka” artinja tongkat, me- 
nandakan bahwa semua pengikut 
aliran itu memakai tongkat jang 
diberi tali besar untuk kemudian 
dapat disandang seperti senapan. 

Selain itu kepada mereka ditju 
kur gundul, dan mereka diharus- 
'kan memelihara djanggut. Song- 
ikok jang  dipakainja berwarna 
'putih dilingkari oleh badan dari 
kulit kambing. Pada ban kulit 
kambing itu di-ikatkan djam ta- 
ngan. Djuga pengikut2 agama 
“"Patongka” itu memelihara ku- 
mis. 

Pakaian jang mereka pakai tak 
didjahit. Maksudnja supaja kalau 
hendak sembahjang atau ada ke- 
matian mudah dilepaskan untuk 
dipergunakan selaku tikar-sem- 
bakiang ataupun pembalut majat, 

Adjaran utama dari “aliran 
"Agama Patongka” itu ialah ber- 

Isembahjang dengan tidak terbatas 
rakaatnja. ' Demikian “Antara” 
dari Makassar. 

Antara lain dinjatakan oleh 
Bung Tomo dalami surat terbuka 
itu, bahwa dalam" kedudukannja 
sebagai  djurubitjara Angkatan 
Darat Pirngadi sesungguhnja ti- 

dak sepatutnja mengadakan per- 
debatan jang sedemikian sengit- 

nja dgn wartawan2, seperti mi- 
seInja menggugat sikap PWI ter 
hadap anggota2nja.: Sikap demi- 
kian itu dianggap oleh Soetomo 
sebagai kurang patut, karena da 
pat menimbulkan kesan seolah2 
telah timbul konflik "antara pim 
pinan Angkatan Darat disatu pi- 
hak dgn para wartawan dipihak 
lain. ET 

Menurut Bung: Tomo keadaan 

sebenarnja ialah, bahwa pihak 
wartawan maupun kaum politik 

jang tidak  menjetudjui adanja 
peraturan KSAD, sekali-kali tidak 
Imenudjukan ketjaman mereka ter 

hadap Angkatan: Darat, melain- 

na Menteri sebagai Ketua Dewan 
Keamanan). : 

Bung Tomo mengandjurkan su 
paja Kepala Penerangan Angkat- 

an Darat djangan ikut mentjam- 
puri persoalan “politik 'ihi.- Soal 
tsb hendaknja diselesaikan santa- 
Ia pemerintah dgn pihak politi- 
ci jang akan minta pertanggungan 
djawab pemerintah "lewat parle- 
men. 

Pada achir surat-terbuka terse- 
'but Bung Tomo menjatakan, bah 

iwa apabila Pirngadi tidak seba- 
gai opsir atau djurubitjara Ang- 
katan Darat) ingin bertukar-fiki- 

ran tentang kemerdekain pers 
dan hak2 azasi manusia, maka 
anggota parlemen itu bersedia me 
ngadjaknja untuk berdebat me- 
ngenai soal itu dimuka umum. 

Seperti diketahui, baru2 ini 

Bung Tomo jg dulunja djuga se 
orang wartawan sebagai anggota 
parlemen telah memadjukan per 
tanjaan2 setjara tertulis kepada ' 
pemerintah tentang adanja per- | 
aturan KSAD mengenai pemba- 
fasan-pembatasan dalam pemberi 
taan. 

Pengurus PWI-Pusat te 
tap menuntut ditjabutnja   

Radhakrisnan Padji Pera 
oleh tentara Belanda 
Negara ini. 

Dikatakannja, bahwa diduniaj 
ini tidak ada hal-hal jang lebih 
abadi dan berharga dari pada 
kemenangan nasional. Tiap tin- 
dakan jang baik akan mendapat 
(hadiah. 

Selandjutnja dikatakannja, bah 
| wa keadilan timbulnja dari dalam 
Idan tidak bisa dipaksakan, tapi 
| seperti kesenangan jg selalu meng 
hindari orang jang — mentjarinja, 
kalau jang mentjari itu mempunjai 
maksud keduniawian, Inilah pela- 

digedung 

  

peraturan KSAD, 
PWI Sementara itu pengurus 

Menondang Melody. 20.40  Kese- 
nian Minang. 21.15 Pilihan Pen- 
dengar. 22.15 O.M. Sinar Medan. 
23.00 Penutup. 
TJIREBON, 2 Oktober 1956. 
Djam 06.10 Irama Wals. 06.35 

Suara Sam Saimun. 07.10 Kron- 
tjong Extra. 07.40 Gending2 Dja- 
wa. 13.10 Maria Zamora. 13.40 
Orkes Dupa Nirmala, "14.10 Alam 
Priangan. 17.00 Taman kanak2. 
17.30 Siaran A.P. 18.15 Koor Gem 
bira. 18.85 Orkes Hawaiian Nu- 
santara. 19.30 Mutiara Berderai. 
20.15 O.H. Bukit Tjiremai. 21.1 
Pendidikan Masjarakat. 21.30 Tje 
lempungan Sekar Kagugah. 22.15 
Tjelempungan Sekar Kagugah 
(landjutan). 23.00 Penutup. 
2a1 Gahni 

TJIREBON 
MURID? S.R. DIDAERAH 

GEROMBOLAN. 
Sebanjak 57 orang murid2 S.R. 

didesa Tjiniru dan 107 didesa 
|Tjidjemit  ktj. Tjiniru Kuningan, 
jang sering mendapat gangguan 
(keamanan, ternjata telah diserang 
berbagai penjakit dari patek sam 
pai kepada lepra, sehingga Seko 
lah2 Rakjat dikedua desa itu se- 
tiap harinja kelihatan kosong, ka 
rena murid2nja banjak jang tidak 
masuk. 
Berhubung dengan itu fihak 

Djawatan Kesehatan Kuningan, 
kini sedang memberikan pertolo 
ngannja kepada mereka dgn dja 
lan menjuntiknja serta membagi- 
bagikan tablet. Sementara itu 300 
orang penduduk desa Bantarpan- 
djang ketj. Tjibingbin telah dipe 
riksa darahnja berkenaan adanja 
sangkaan bahwa mereka dihingga 
pi penjakit malaria tropica. Dari 
djumlah itu 20 orang telah disun 
tik anti malaria, 

  

Tomo Tantang 
(Pirngadi? 

Mengenai-K cmerdekaan Pers Lan:Hak2/Azasi 
Manusia9—, PWI, Fusatfletap Tuntut Peng- 

aturan KSAp 
DALAM SUATU surat terbuka jang diumumkan pada 

hari Djum'at dan ditudjukan kepada Kepala Penerangan Ang 
katan Darat Letnan Kolonel Pirngadi, anggota parlemen Soe 
tomo (Bung Tomo) mengadjak Pirngadi pribadi (bukan sebagai 

untuk berdebat dimuka umum 
hak2 azasi manusia. 
Pusat tetap mengharapkan perha- 
tian dari Dewan 
Nasional, Perdana Menteri dgn 
kabinet dan ketua DPR serta Par- 
lemen terhadap tuntutannja untuk 
mentjabut peraturan KSAD No. 
PKM/001/9/1956, jang dianggap- 
nja mengantjam azas2 demokrasi 
jang tersimpul didalam - Pantja 
Sila dan termaktub dalam Un- 
dang-Undang Dasar Republik 
Indonesia. 

Dalam pengumumannja jang di 
keluarkan pada hari Djum'at, 
pengurus PWI-Pusat menganggap 
surat Kepala Penerangan Angka- 
tan Darat jang disampaikan ke 
pada PWI-Pusat pada hari Ke- 
mis tidak tjukup memberi alasan 
untuk merobah sikap PWI-Pusat 
jang menuntut pentjabutan pera- 
turan itu. Dikatakan pula dalam 
pengumuman itu,ebahwa paham 
dari Kepala Penerangan  Angk. 
Darat mengenai sebuah kalimat 
sederhana dalam surat PWI-Pu- 
sat kepada KSAD itu sungguh 
mengherankan dan melihat hal 
ini timbul pula rasa  chawatir 
bagi Pengurus PWI-Pusat, apa- 
kah kalimat2 jang lainnja dalam 
suratnja itu telah tjukup  djelas 
bagi Kepala Penad tersebut. 

(Antara) 

4 Okt. Sekaten 
65m PIN MERK 587 (Dimulaig”” 

Akan Berlang sung Sam- 
pai 17 Okt. Wi Jogja 
TANGGAL 7 Oktober jad, di 

Jogjakarta akan dimulai perajaan 
”Sekaten”, sebagaimana tiap-tiap 
tahun diadakan sebagai suatu tra- 
disi Kraton Mataram sedjak abad 
abad jang lalu, Keramaian ”Seka- 
ten” ini bersamaan pula dengan 
adanja Pekan Raya 200 tahun 
kota Jogjakarta jang telah ber- 
langsung sedjak tgl. 7 September 
jl dan iang 'akan berachir pada 
tgl. 17 Oktober jad. 

Berhubung dengan diperguna 
kannja Alun2 Utara untuk Pe- 
kan Raya, maka keramaian ,.Sz 
katen” itu akan berpusat di Alun 
alun Kidul, meskipun  gamelar 
.Kyahi dan Njai Sekati” tetap 
ditempatkan dihalaman Mesdjid 
Besar di Alun2 Utara, (Antara) 

  

  
nan Jogja Dim Revolusi 

djaran sedjarah. Demikian Radha sung dengan baik. Sebagai bukti 
krishnan. 

Sebagai penutup ia mengata- 
kan: ,,Perdjoangan tuan2 adalah 
besar. ' Mudah2-an  berhasillah 
tuan2 mentjapai tjita-tjita tuan2,” 

Sebelum pidato Wakil Presiden ' 
India itu, Kepala Daerah Istime- 
wa Jogjakarta Sultan Hamsagku 
Buwono mengutjapkan kata-kata 
sambutan atas kundjungan Wakil | 
Presiden Radhakrishnan di Jogja | 
karta.. Dikatakannja, bahwa hu- 
bungan Indonesia - India telah 
ber-abad2 lamanja- dan berlang- | 

“ 

diambilnja tjontoh2 dari tjandi2 
Borobudur, Mendut, Prambanan 
dan lain2-nja jang djuga berabad 
abad berada di Indonesia. Sultan 
mengharapkan agar dengan kun- 
djungan Wakil Presiden Radha- 
krisbnan sekarang int, perhubu- 

,ngan “antara kedua negari akan 
lebih erat. 

Setelah djamuan makan malam 
itu, kemudian tamu agung  me- 
njaksikan pertundjukan tari-tarian 
Djawa, (Antara) 
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Me LO LL Na ob in ni SL LA - a $ : . " 
' 2 - Ds. apn 2-0 “ yayana ena Kenangan NAN MLM, sn Mt lain nc sepesa peraraa ug KE PNS Seng tesis aa So : ” Ti “4 

, De N.V. Rubber Cultuur Mij , Amsterdam 51 Telah Tiba Di Djawa-Tengah|| : Diangan Bi ngung 5 
, MENTJARI UNTUK DIKERDJAKAN DI KANTOR PUSAT SUMATRA TIMUR , : De Ika Tata baka Tata” Silahkan Waba » i 

TA , 'SATU KANTONG rata2 Rp. 1,50 Atawa : Nonah2, !Njonjah2: dan Tuan2 Pilihlah sejalu ini. Anggur 
, . Satu atau Beberapa ( MAN an Pe Temgkap Be | Aa —.. . 2 4 2 P » 

i NN Lea ae Pa boa - mumefil “Ijap ,GELAS MAS” No. 1 
( NSIN. U 2 : K TAN AN Rp. 38,50 per blik —& ne P ? ' NN a ”3 3 O. TERUTAMA JANG MEMPUNJAI PENGALAMAN DALAM LAPANGAN SELEKSI ( Jae ta " iki oali sebatar ) KARET — MINJAK PALM DAN DJUGA PEMBRANTASAN HAL PENJAKIT. / STAAFJES BISCUIT , J EN N Y” berikut kaleng). Pembikinan Sempurna jang paling Baik Untuk Kesehatan | Tidak memandang kebangsaan. Ke S i , dan Kuat Badan ini Anggur ada 5 Matjam Jalah : 
p Surat2 lamaran dialamatkan kepada Rec./Adv. Bureau ,,DE UNIE” Djl. Batutulis Dja- ak i di 
$ karta dibawah no. 1674. “ Rn Man apat et Miuanag TokoiF, & D. L ki2 en uk dl dan Toko Kuweh. a 

i ea EKA RAI NN Naa na AR Iu dansa : mam - Wanita 
enno mrwonon - 2 pam sana - $ ne aa TA ESEK SEKKKKK KK KEK KEK KAKEK KK KK KK RKEKKKKK Ta ENI ATUA HATIS Ta Hamil OYS TRACO” PN Pindah Alamat »BOYS TRA Co . PROSPECTUS Kursus Tertulis dan Lisan. Inaa ama Beranak . CATAL 5 Buk S. Mit  KENERI “e BEMAKARTA “ia Na Ken NO PNG AN Mulai tanggal 29 September 1956 toko kami Laki dan Wanita 

Alamat Kota : Dji. Dr. Tjiptomangunkusumo No. 30 — Solo. : Instituut EH: '- wW k” merk ,,TJIN EK” dari Beteng 21 PINDAH ke 

(dau 'Djl: Mangkubumen Wetan) Tajam Waruk HARGA BERSAINGAN — KWALITEIT MEMUASKAN. — | TN Su na PEDAMARAN 39 A : maan HE PL LA (,Remadja” B.A:) | KOTAKPOS 27 SOLO TELF. 513 — SEMARANG 
KI NS ERA AL LH LE : 1 Lae Tn para langganan dan ga Sesal 4 warga maklum 

# g “ . 
an . BANTULAH TAN GIE HOO 

| M I merk TJIN EK 
$ SELKRKEKKLK RN EEHK KS KAK K EKA RE KAKA KKR AA 
. n @ € $ £ 

| AANANS MAN KKAKKE KEK AKAN 
KKKKK KEK KKK KK KEKE EK ' , / 

f 

the roar of the cars, - the announcements through the loudspeakers — 
Sae : the shduts of the spectators —' UNIMAT universele draaibanken ema h.. Alap 

Who doesn't know. the tense -otmosphere : Momoka" sebagai 

of the race-trock ? Even if you are not there, Ken ET 

you too can join in these and all other events! « DRAAIBANK 1 

s 5 isi - KOLOMBOORMACHINE 
The TELEFUNKEN.D 666 WK « HANDBOORTOL 

brings to you all the great moments of sport, # FRAISMACHINE sita tara € 
5 

» GEREEDSCHAPSLI
JPMACHINE 

# POLIUSTMACHINE 

society and art, true to life and in perfect tone 

guality. 

Technically perfect and elegant in form it is 
ie 

# DECOUPEERZAAG 
also a winner in its class. 

TELEFUNKEN Ea "BAHAN PENTIUTIN “ | 
.ole Phtsbutor: N, V, ADJIE SA KA | ne enok menur DM Or BENGKKL: Rat Aas TERBARU BERWARNA 

Juwelier dil.-nja. Ni n 
SEMAR AN G Harga standaard uitrusting Rp. 3.500,— 

2 NM METE ME AS DN Agenten: 

Prihadi Trading Soe, Ltd. 
BANDUNG : Dil. Asia Afrika No. 126 — Telp. 4626 
SEMARANG :  Dji. R. Patali No. 50 — Telp. 674 
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cc ati JANx 2 Ka Aa 3 | 213 3 ah Ck Yaa Pa PE - : M| SEHAT LELAKI“ SEHAT PEREMPU Ne mebel AI Tg | 
PIN Aa Binaan SEA japan N. V. Handel My. Liem Bwan Sing 

"Sa ANTENA LIL 1 Sa BU sadkabagua 
MTKNN7OKO DJAMU TJAP DJAGO SELURUH INDONESIA PPAS mana li Na matan pi 

: aka da i Se helai 3-G. 5 | Balai 

Dak LH | Ham. KAKAKSMAMMMMA ANAK   

  TAN PENDAPATAN 

    s 2 
2 
. 

- 
se Ri 

Bibit Kentang | 
2 IMPORT 

Djenis: EIGENHEIMERS — BEVELANDER & 
P VOORAN.. 
Ukuran 28/45 mm. Diisi dalam peti a 30 kg. 

Akan datang bulan Desember 1956. 
Persediaan terbatas, 

» MENJULAP "SEMUA TIUITIUAN 
DIADI PUTIA BERSIH! 

SUNIL. bahan penrjurji terbaru jang berwarna biru 
ini, memang lain daripada jang lain: sungguh C.V. PER. DAGANG & SAJUR-MAJUR ripa gun 
hebar, banjak chasiatnja, sehingga mengjugji 
bukan lagi merupakan suatu masaalah. sINDONESIA” : 

1 SUNIL. segera berbusa ber-limpah2 dalam 
Na Na na Pe na 8 9 NI : segaia matjam air, panas atau dingin. N 

: BANDUNG. : TANPA DIRENDAM. DIKELANTANG ATAU DIBLAU. £ 
Pa tanpa susah pajah dan mem-buang2 “. 

waktu, segala tjutjian djadi bersih berseri! « 
SuniL memang luar-biasa! Sekarang Njonja 

dapat membuktikannja sendirs! 

pi 

          
  ae metgag Sea 

. 

Jajasan ,,Badan Wakaf“ Semarang 
Berterima-kasih atas keichlasan njonja BIDAN : TEDJO VAN : Li 

HAAREN selaku penghuni jang sedjak tahun 1948 menempati | Sasa IN Jan Par AI 

rumah wakaf djl. MUSTARAM 66 SEMARANG telah PINDAH DJAMUHINDUSTRIE ru» DJAGO 

dan mengembalikan rumah wakaf tersebut pada tgl. 20 Septem- Pe AN TN PAI 

ber 1956 kepada Jajasan ,,BADAN WAKAF” SEMARANG de- ' 

ngan disaksikan fihak KEPOLISIAN SEKSI III SEMARANG dan 
K.U.A. KOBES bagian KERISTEN dan ISLAM, serta djasa- 
djasa baiknja. SN 
Kepada chalajak ramai jang memerlukan pertolongan njonjah 

BIDAN T. V. HAAREN harap langsung berhubungan ke alamat- 
nja jang baru: , 

  

Didjual Terima Kosong | 
SATU RUMAH BATU . dengany: 
4 Kamar berikut pekarangan, ta- 

   
     

  

  
  

1. BIDAN, T. V. HAAREN, dil. THAMRIN in $ nahnja seluas 1 hectar ' terletak 
Oka en (Kembangpaes 142) Smg. | di pinggir djalan besar Tugu Re- 

2. RUMAH PRAKTIJK, djl. KAUMAN No.40 Smg. dja muka umbul. : Sangat baik 3. Telpon D.K.K. Smg 1135. f buat perusahaan. F3 
, Kar Terima-kasih Keterangan bisa.-dapet. dari : 

a/n Pengurus Jajasan ,,BADAN WAKAF” Smg. Kp. Kuningan No. 88 
2, ROCHIM | SJAFERIE AROVAH. muka Pasar Ngilir Semarang. 
  

  

0201/ME1556 

: : memberikan pekerdjaan lebih baik dari 

PAR ea al menolong dengan segera pada ban transmisi lainnja — dan djuga 

menghilangkan 'batuk dan pilek. Diseluruh dunia para dokter 5 lebih irit. Kalau tuan memilih Goodyear 

| menaruh kepertjajaan dalam keselamatan bekerdjanja Resyi walk $ 

: pada pengobatan penjakit : berar ti tuan penghematan, mata 

mendadak dan gangguan ke- 
rongkengan, tenggorokan, ba- 
tuk redjan, batuk, selesma, ca. 
tarrh, laryngitis pharyngitis. 

  

     
. es 

  

ET : RESYL at e Toro oBAt TAY AN HOO 
Hehe Ini 2 "3 Pn rn SY 1 Lg MEDAN GLODOK Ne) TELP.1620 DJAKARTA-KOTA 

— Kinidapat dibeli dalam botol tetes tiekatan. Ne : :       “ha-ar-en : 1 ye tah DAPAT BELI DI SELURUH TEMPAT & 
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AGENDA SEMARANG 
  

ae PPP PP PP PEP PEP PPP PP Pe RPL AL doll 

  

  “Djam untuk pesan tempat » 
“Lux” . “Grand” 4 dd 
“Rex” 1 “Orion” t 0-12. —j 

Gris - Indra - Royah 10.—11.—| 
  

"ROYAK' Salin Ie (17 th) 
Will. Powell - Hedy Lamarr | TINTA LAIN 
"CROSSROADS” » 

  

"ORION” 5 7- O- (17th) | 
EXTRA: INI SORE djam 3.00 

(Widesereen) F 
Ray Milland - Mary Murphy 

"A MAN ALONE" 
(Color by Trucolor) | 

  

INI MALAM PENGHABISAN | 
UR EX" Seni Bue na Tiba) 

(Widescreen) " : 

  

Van Johnson - Janet Leigh - 
'CONFIDENTIALLY GONNIE' e ', 

2 Sa e 
i 3 3 

"GRAND” 5. 74 9 (17th) A3 
EXTRA: INI SORE djam 3.00 . ATI 

(CinemaScope) | . “3 : 
" 3 5 & 

1 

” , 
z1 . 

1 

1 br » 
tm) Tiab 

: dan 

s Park 

  

La maa NN MAN NNe MN Nan 

“GRIS”. Sa Fe Ie 1 B3 th) 
EXTRA: INI SORE djam 3.00 

untu 

Perwakilan Pa 

  

# 
TU AT 515-715 29.15 
EXTRA: INI SORE djam 315). 
Hugh Marlowe - Joan Taylor 
"EARTH VS. THE   

KWALITET Gutitik marco 

JANG PERNAH TUAN PAKAI! 

  

  

    
  

  
. , r 

Dalam sementara itu Ouink betul 
memberikan hasil jang paling baik 
dalam pena? Parker, ia djuga akan 
memperbaiki pertulisan dari setiap 
merek pulpen jang lain. j 

Apa sebab? Oleh karena Parker 
Ouink satu?nja tinta jang mengan- 
dung sorv-x. 
SOLv-X'/) adalah pembaharuan 
jang eksklusip dari Parker untuk 

tinta jang selain ta' melekat dan 

ta" tersumbat, lembut dituliskan 

selalu membersihkan pena. 

alah kini Permanent Ouink jang telah diperbaiki 
jang ta" dapat dihapuskan, 

Ouink ... satnja tima 'engan SOLV-X ...)dibuat oleh 
er. nama jang telah terkenal diseluruh dunia 

k alat? tulis menulis 

berik: LAWSIM ZECHA & Co. N.V. 
Nusantara 9 (atas) — Djakarta 

PEILLIALS LEK ILK LE bebek». » 

  
FLYING SAUCERS” 
  

  

SAKSIKAN 
"INDRA" 4.30-7,-9.30 (17 th) 

Geeta Bali - Sajjan - Sapru 
"NEELAM “PARI” 
Film India Tekst Indon. 

"ROXY” 4457915 (13 th) 
Geeta Bali - Vijay. Laxmi 

Film India "GUNAH” 
Tekst Ind. 

  

"DJAGALAN” 5.-7.-9.- (17 th.) 
Shia Mung - Fu Chie 

”"WANG FU SAN SHIA" 
(Pakai Tekst Indonesia) 
  

INI MALAM D.M.B. 
GRAND” 5- 7. 95 (17 th) 

Extra: INI SORE djam 3.09 
CinemaSc o pe 

"533 La 

RAVACING MAU-MAU! RACING JUNGLE tovel | TA 

  

AKAN SEGARA DAPAT DL S FILM JG. MENG- GEMPARKAN SELURUH DU 

   
2 (DUA) BULAN LEBIH TE- 
YAH DIPUTAR DI PJAKAR- 

JANG MANA 
SEUM PERNAH KEDJADI- A? ! 
AKAN DATANG: SEMARANG 

  

    

  

   

  

   
   
   
   
   

  

Tabib 
Seteran 109 — Semarang. 

Specialist untuk WASIR (Am: 
beien), ASTHMA, KEPUTIHAN 

» | dan lain-lain Penjakit. Obati WA- 
SIR dengan garantie sembuh 
didalam 12 hari sampe runtuh 

8 |akar-akarnja.   
  

- wa 5. 

Bok ARUN TA Djam bifjara: Pagi 9—12 selala diliputi dengan adegan? Sore 5—7 
J£ sangat seram dan berbahaja ! 
  

Kaum Wanita 
Untek JAPONNEN, STRAPLESS, BUSTEHOUDERS, CORSET- 
SEN, BADCOSTUUMS dengan pasvorm jang bagus! 

Datanglah di: 

Maison , WILL Y« 
Randasari 21 — Semarang. 

TANGGUNG MEMUASKAN. 

an aj 

Sudah Selesai Tinggal Kirim 
£  Bundel Kursus Tertulis Praktek Radio (peladjaran untuk 6 bu- 

lan) Rp.42,50 thn. 1956. 
Beku Praktek Radio djilid I dan II (150 halaman) Rp. 40,— 
Beli semua Rp. 75,—, 

  

£  Bundel Kursus Tertulis Photography thn. 1956 (peladjaran 
untuk 4 bulan) Rp. 35,—. 
Ongkos kirim bebas. 

»sTANGGA” 
G. Saad 15 — Bandung. 

  

Alamat Jang Tak Asing Lagi !! 
Untuk wanita jang berkonde, kami ach!i/speciaal keriting rambut 
pandjang dengan ombak2 dan krul2 besar, dikerdjakan setjara 
modern, sampai dapat dikonde kembali, dengan toestei jang ter- 
bara (tidak merasa panas). : 
Untuk rambut pendek dan anak-anak ketjil short-wave model2 
jang terbara. YA LA DANDY). 
Merawat kulit muka, hilangkan djerawat, vlek2 dengan bestraling 
dl. 

BARU TERIMA: 
Obat krud Hielene Curtis. 

- Maison , MARINA” 
RANDUSARI 21 — SEMARANG 
  

"ORION” INI HARI PREMIERE BESAR 5.00 7.00 9.00 (17 th) 
  

BESOK MALAM BERBARENG "REX” 515-7.15-9.15 

No piace 
1 TO HIDE 

EXCEPT IN 
HER ARMS!       

   

  

   
    

          

RAY MILLAND 
"Mam Olone 

5 Sona | 
. MARY MURPHY » WARD BOND 

LEE with RAYMOND BURR » ARTHUR PN ug 
Sereenpiay Pe en SA Tn sa Naa Direetad bw R. MILLAMD 

k “ada bandingnja terdjadi ketika Ray ber- 
jang tak dikenalnja........ Hay ane 

| dari gadis jang melindunginja, diluar 
i nafsu dan senapan2! 

nkan tentang seorang laki2 jang di 
achirnja merebut semua............ 23 
tjinta gadis jang pernah takut kepada- 

Ae 5 2 

& 

     

    menunggu maut 
Sebuah tjerita 

keganasan -musuh2nja da 
nja ! : Ka 1 
Kisah jang paling berani, melukiskan rakjat jang bergelora, pen- 

M.S. RAHAT 

ZONDER OPERATIE! 

Hain orang ! 

— 

Foto ISTIMEWA MODEL ATOOM 
Indah sekali untuk di pasang bagai: 
PERMATA TJINTJIN, LEONTINE dan lain”. 
TERANG dan MUNGIL BAGUSNJA BUKAN MAIN. 
Silahkan bikin pertjobaan pada : 

  

    
Juwelier 

SEMARANG. 

Perobahan Luar Biasa ! 
ANGGUP MENANDINGI 
5AIK HARG A MAUPUN 

SOLO. 

KWALITEITNJA !!! 

  

  

ALPINO 1956 
BLOCK-MOTOR — 2,2 P.K, 

AKAN TIBA DENGAN KAPAL "BANKA” (S.M.N.) 
'Di DJAKARTA: 

ACHIR BULAN INI 
LEVERING: DALAM TEMPO SESINGKAT-SINGKATNJA ! 
HARGA : MENURUT KALKULASI PERATURAN LAMA! 

Djangan sia-siakan kesempatan ini, pesanlah hari ini djuga, 
Allokasi terbatas” sekali, 

N. V. ,SURACO" 
Tjabang Semarang: DJL. GADJAH MADA No. 5, 

SEMARANG — TILPON: 2400 Djohar, Perebutan...» 

|DITUNGGU: Netty Herawati — A.N. Alcaff — Darussalam 
"INDRA” AIR PASANG 

  
Tebal 

ROXY INI MALAM PREMIERE 4.457.00 9.15 (43 th) 
GEETA BALI Film India 

"GUNA H” 
VIJAY LAXMI : Tekst Indon. 
Suatu tjerita pertjintaan penuh kesedihan. ' Drama pertjintaan 
setjara timur, sekali ditonton tetap mendjadi ingatan untuk se- 
lama-lamanja ! !! 
Saksikanlah bagaimana seorang gadis timur mengorbankan djiwa raganja, lantaran tjintanja jang murni ! 

THE MANI LOVER” 
  

INI MALAM "1S 

   
PREMIERE! 

“R O YAL? MURDERER Fu memory gone! Out" 
5.00 7.00 9.00 : of the part, into her hap 

(au. 17 th) Py Lilo, the accusation ot 

    

Erimes even he belioyad! :    

    

Kisah tentang 
pemerasan jg 
sangat kedjam $ 
.dan gandjil 
“terhadap 
seorang laki2 
jang pernah 
menderita pe 
njakit ingatan 
lupa dan di- “ 
paksa meng- NN 
akui dosanja prsmase tap "9      

   
p sak " 

CLAIRE TREVOR" BASIL RATHBOME 
MARCARET WYCRERLY 

Bereri Sister Etomara tetua hp Toni ne 

Pa met AN MAN TU pt Mb La Ka A 

Sebuah film 

sangat men- $ 
'debar-debar- 
Kak ot 

       
   

  

      
    djahat2 jang litjik dan pendjabat2 pemerintah jg lemah...... !!! 

  

  SEMARANG 

  

Barang Baik Tida Perlu Pudjian, 

Tida Baik - Kita Punja Tanggungan ! 

Kranggan 
Wetan 27 B. 
Telp, 1698 

OPTISCH MECHANISCHE 

maa 

  

INDUSTRIE 

AS0EM 

      

  
    

  

DJAKARTA TJIKINI RAYA 16 
BANDUNG — BRAGA 21 
DJOGJA — TUGU 62 - 64 
SOLO —a Djl. Dr. RADJIMAN 151. 

SES ERRESN SN 

  

PERHATIAN! SUDAH BISA BELI BALSEM »SINGA API” JANG ISI DIDALAM KALENG. 
KWALITEIT LUAR BIASA BAIK, HARGA PER DOZ7. Rp.18,— 

  

  

#E 

  

»railobie with the NEW 

Firestone 
Super Transport 
Truck-Bus Tire 

Aa naatnanrr,,, 
ne... 

“Kim Wot Fint Tara. 
(Most CONTACT, GREATER “- 
“eSTABILITY,. . LESS WEAR £ 

Teng,      £ .. 
on 

ae NN Ininana, 

1” SAFER STRONGER “—. 
(Ireng Bob SarErn Pusiong 
:G -Diprep Maa Dy 

  

». CRACKING,Pty SEPARATION aa 
AA, £ eat Lana, 

£ Fuu Pir Consteucnon... More “-- Eu Sena, Moe” , 
Ma 

ma Pane ananaaroun ye . 
EPTH... 45/-MORE BASE RuBBER... Giwes up To 

   

    

, 2 3 More Sri H5 

A 

   
    
    

    
NN 

  

—. 
eno 

   
Sole distributor: | 

802 Moge MiuEace 
Nu, AVAILABLE (We Roro), 

  

    

    

  

   
         

      

  

      

  

   

  

MascottE 'Tkaping Coy.ny 
4 HAJAMWURUK, DJAKARTA, PHONE GBR 5525 

MARILAH BELANDJA DISINI.” 
Toko ENG AN 

- 

DJURNATAN No. 36 
TELP. 2027 - SEMARANG 

BARANG” JANG MEMUASKAN DENGAN 
HARGA MELAWAN ! 

1. ARLODJI putri putra 15 Batu .......... Gs. Rp. 160,— 
2. DJAS HUDJAN merk SWAN bolak-balik a09» 125.-— 3. ANSON SHIRT mode Mamboo No. 5100...... 2 Taja 4.  BISON SHOES harga biasa Rp. 75,— didjual obral pi HIGN5 5. KEMEDJA Mix Sanforized Stijve boord No. 2100 ,,  40,— 
6. SUSU tian Njonja Condensed Milk .......:.. » 6.50 7. SAPUTANGAN PYRAMID utk. Tuan........ 13,50 
8. Kemedja Nyro harga umum Rp. 30,-didjual special ,, — 21,— 
9. TOKAYER, MALAGA, INVALID PORT No.1 9. 10,— 10. WHISKY, BRANDY, JENEVER No.1 ...... 9 15y— 11. OBAT KUKUL, PANU, KEMIRI OLIE ,,Ansco” ,, 2.59 

12. Pontiac Sport Shirt 4 umum Rp.90,— di-obral Rp. 67,50 

dik kenal an tah       

  HERCULES 

Terkenal Dan Terpilih Sedjak Tahun 1905 
Karena HARMONISCH bentuknja dan TERUDJI kekuatannja 

disertai KESANGGUPAN besar untuk memenuhi KEPUASAN 
setiap penggemar sepeda motor. 
Model 321 200 cc, tjontoh dapat diperiksa pada para 
DEALERS. Hanja sementara masih TERBATAS, sambil menunggu 

pemasukan baharu. : 
Lengkap dan memuaskan 

Dapat pesan model lain2nja : 

PERSEDIAAN 

SERVICE : 

Type 313 — 150 cc. 
320 — 175 cc. 1 

2-cylinder 322 — 250 cc. dilnja. 

N.V. Handel Mij. ,MADJU? 
Djl. mPu Pantular 28 Semarang. 

  
Importir 

  

  

  

  

  

Dealers WESTERN MOTORCYCLES — Djl. Beringin 19. Tel. 1960 
Fa. ABDULKADIR — Djil. Gadjahmada 10 
NIAGARA — Dil. Dokter Tjipto 86 : Tag 

b 

Ciman” » Guna 

selalu berhasil..!    
  

        

  

  

Giman pergi bertamasja Giman merasa tjapai, selalu ter- 
dengan bibik, ibu dan ajah. tinggal diwaktu mendaki gunung. 

  

  
      

  

  

  

  

Istirahat sebentar sambil menikmati 

bekal bibik: roti berlapis Blue Band. 

Giman mendjadi segar dan tjekat kem- k 
bali, dengan tak sabar terus mendaki, 

. 

Berkat Kei Bibikku   
    

  Koy Rogers |: 
No. 35 I 

AU 

pada padang 
— Tetapi 

— Dan sekarang kit, 

.manusia berkat latihan jang luar biasa! 

  SELAT S KUAT 

  

?”G RIS” SENEN MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (Seg. um.) 

THE CIRC US” 
Satu film jang tak terkira dalam permainan CIRCUS ! 1 
Lihatlah permainan jang luar biasa hasil dari latihan istimewa ! 
Tuan akan kagum melihat kepandaian jang dapat ditjapai oleh 

Bantalah 

P.M.. 
PERMAINNAN CIRCUS JG TERHEBAT DALAM ABAD INI! 

  

  

| NOW WE KNOWY MCLEAN38 RACKET, / BUT We NS 
VALE! KE FILEO MINING CLAIMS ON : 
OUR GRAZING LAND TO FORCE US| PROVE k 
RU INTO BUYING HIM OFF! sanga 

   
   

! tahu per buatan djahat McLean itu, Dale! 
Dia mengadakan perdjandjian untuk mendirikan pertambahangan 

rumput kita untuk memaksa kita membajarnja! 
ita tidak dapat membuktikan hal itu, Roy! $ 

G3 ToT SwesP UPK WAN ASMA DLL NEED HORSES FOR MY 
CKEW IF I'M GOING TO STYW.... 
ROGERS'S CATTLE DPRNE/ ja   

CAN'T 

SOMETHING ! 
aan — 

      Sa: 

— Saja membutuhkan bebe 
rapa kud, kalau saja akan 
menghalang-halangi penggis 
ringan ternak jang akan di- 
lakukan oleh Rogers itu! 
(demikian fikir McLean) 

— Saja akan menjapu katja 
katja petjahan katjamat,, Mc 
Lean itu, Roy! 
— Saja akan menjimpan sa 
lah satu petjahannja itu — 
Saja lalu mempunjat duga 
an2 jang djelek dalam sega 
lanja! 

  
 


