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skonomian 
2 kesana a!(Bitjarakan' Status 

- BDP Dan HELN 
1 Senin kemaren dengan mengambil tempat 
a Polonia (Djakarta) partai NU sedang 

dengan wakil2 NU dari daerah2 
sekitar perekonomian jang dihadapi pa- 

ang. Djuga tampak hadir Menteri Perekonomi- 
an Mr. Busana Ketua dari Konperensi tersebut Djama- 
ludin Malik, dalam tanja djawab dengan ,,Antara” menjatakan, 
bahwa maksud dari pertemuan itu ialah guna mentjari djalan 
keluar dari kesnplaa” panganan dewasa ini, 

  

C.T.N. Solo 
Gelisah 

Tolak Transmig 
Dalam Bentuk 

seorangan 
BERHUBUNG. dengan dike- 

asi 

   

Kesulitan? apa jang dimaksud- 
jkan, Djamaludin belum mau-me- 

hanja nerangkan dengan tegas, 

mengatakan, bahwa dalam kon- 

stellasi aparat perekonomian pa- 
da waktu ini jang dipetjah be- 
lah, ialah dengan keluarnja in- 
stansi2 seperti BDP dan HELN 

Ieari lingkungan Kementerian Per 
ekonomian. Seperti diketahui 

| I Peng-|LN (Dewan Moneter) sedang 
hapusan J CTN Sub. Terr. | HELN dibawah Kementerian 
1. 9 beng apus: Dedalanja, Luar Negeri jang namanja kini 
Kan Naa aing TN dar 1956, mendjadi HEAN (Hubungan Eko 
wak eng dn konomi Antara Negara). 

panta2 “dgan Na Sirakarta Atas pertanjaan selandjutnja, 

kini “bengaa dalam kegelisahan, Djamalludin tidak djuga mau 
4 orang|menerangkan apakah NU akan 

kepada! an 
anggauta2 CTN itu Kana kare- 
ba mereka itu menolak transmi- 
grasi. Tetapi jang mereka tolak 
jalah transmigrasi dalam bentuk 
perseorangan. 
Mereka tetap bersedia untuk 

ditransmigrasikan ke Djajaloka 

dalam bentuk Kompi, tetapi me 
norak transmigrasi dalan ben- 
tuk perseora & ja trans- 
migrasi per y pada hake' 
katnja sama sadja 'kedudukannja 
dengan transmigrasi biasa. 
Keempat Komandan Kompi 

CTN itu menegaskan lebih en 
gjut, bahwa dengan berlakunja 
-Pengumuman Penghapusan Kom 
pi2 CTN Sub. Terr. 15 dan Peng 
hapusan Beriakunja Stempel Kom 
pi2 CTN” tsb., maka kesatuan2 

       
   

CTIN jang ada itu akan mendja | 
di kesatuan? jang liar, “karena 

mengusahakan agar pemerintah 
Imengembalikan kedua instansi 
tersebut kedalam lingkungan Ke 

menterian Perekonomian, djawa- 

ban untuk ini — dikatakan — 
dapat dikemukakan setelah kon 
perensi selesai Selasa malam nan 
ti, demikian Djamaludin 
(Antara). 

  sudah tidak terikat lagi dalam 
apa | 

    

  

agi mendjadi tanggung djawab 
Bau CTN. 

Berdasarkan itu semua keem-| 
pat Komandan Kompi CTN itu! 
mengharap kebidjaksanaan dari 
pemerintah, agar djangan sam- 
pai timbul kedjadian2 jang tidak 
di'invinkan. 

Menurut keterangan,' keadaan 
CTN di Djawa Barat dan di Dja 
wa Timur tetap tenang, dan hing 

ga kini belum ada perubahan 
apa2. Demikian keterangan me 
reka itu kepada ,,Antara”. 

Nehru- Benteng 
Thd Komunisme 
Bukan (Orang “Berba- 
haja Bagi hg — Kata 

W. Douglas 
HAKIM mahkamah Amerika 

Serikat, William Douglas, — hari 

lah mengadakan penjelesaian po 
litik. Tetapi selandjutnja dikata- 
kan, bahwa masih terdapat ba- 
njak soal antara kedua negeri itu 
jang masih belym dapat disele- 
saikan. Dalam hubungan ini ter 
utama disebutnja masalah orang 
orang Amerika jang masih dita- 
han oleh RRT. 
Menurut Douglas, penjelesaian 

politik itu membutuhkan perun- 
dingan jg lama dan sulit. 

Douglas jg berbitjara dimuka 
siaran televisi, selandjutnja me 
ngatakan bahwa orang Amerika 
haruslah  menginsjafi, perdana 
menteri India, Jawaharlal Nehru, 
bukanlah seorang ig berbahaja, 

.. Dengan. derai 

Pembesar2  Perantjis mene- 

rangkan tidak diragukan lagi ka- 
,rena bahwa front pembebas na 
Isional Aldjazair telah melakukan 
'kampanje “mereka untuk  me- 
njangkal rasa optimis jang dinja 
takan oleh Lacoste berkenaan 
dengan pemberontakan terhadap 
pemerintah Perantjis jang pada 
tzl. 1 Nopember jad., akan me- 
masuki tahun ketiga. 
Kesatuan? pasukan  Perantjis 

telah” menghadapi perlawanan Gi 
mana2 dari apa jang disebut 

angkatan perang “Tuhan” dipro- 
pinsi Timur Aldjazair, Konstan- 
tine. 
Dikabarkan 

pedjuang Aldjazair telah 
didalam pertempuran2 
itu. aa 
Kesatuan2 pedjuang lainnja te 

lah melakukan aksinja dilembah 
Soumann, jang terletak sebelah 
'baratdaja pelabuhan Laut Tengah 
|Bouge. Mereka telah meledakkan 
atau menjergap truk2 jang meng- 
angkut perlengkapan? militer Pe 
rantiis. 
Dikabarkan bahwa dewasa ini 

ada 20.000 pedjuang di Aldjazair 
| menghadapi pasukan2 Perantjis 

bahwa 17 orang 
tewas 

didaerah 

  jang bersendjata lengkap seba- 
njak 50.000 orang. 

Pihak angkatan perang Pe- 

rantjis di Aldjazair mengakui bah 
Iwa serangan2 Kaum nasionalis se 
karang ini telah bertambah se- 
ring. 
Enam orang penembak telah 

  

perensi itu djuga disinggung2 kon 

|IBDP kini berada dibawah LAAP | 

  

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

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

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

ETJERAN: ,,Suara Merdeka” Rp. 0,75. 

— Rp. 13,— 
“k Rp. 3— — Rp. 16,— 

— Rp. 14,— 
& Rp. 3— — Rp. 17,— 

»Minggu Ini” Rp. 1,— 

    

  

Pidato Bung Karno. 
Dalam pidatonja ketika dilapa 

nga, terbang Presiden menjata- 
(kan antara lain sbb.: 

Sesudah saja mengadakan per 
djalanan di Sovjet,  Jugoslavia, 
Austria dan Tjekoslowakia, hari 
ini saja datang disini dan disam 
but oleh saudara2 dengan gem 
bira. Saja mengutjapkan terima 
kasih atas nama rakjat Indone- 
sia, karena penghormatan kepa 
da saja ini adalah penghormatan 
kepada rakjat Indonesia. 

Presiden menjatakan, bahwa 
tanpa rakjat, ia adalah orang 
biasa sadja. Ia adalah anak rak 
jat Indonesia, maka segala kehor 
matan kepadanja, ia teruskar ke! 
pada rakiat Indonesia. 
Tentang rakjat Tiongkok ia ka 

takan, bahwa 600 djuta  rakjat 
negeri tsb. berkobar semangat 
nja. Dia datang di RRT untuk 
merapatkan perhubungan per- 
saudaraan antara kedua bangsa. 
Saja jakin, kata Presiden, bahws 
persahabatan antara kedua bang   Malik. ia itu mudah diadakan, 

Perantjis Di Kepung” 
»Angk.PerangTuhan"3 

Gerilja2 Aldjazair Lantjorkon Serangan 
Dahsjat 

KAUM NASIONALIS Aldjazair pada hari Sabtu telah 
melantjarkan serangan2 diseluruh Aldjazair dan dengan demi- 
kian menjangkal djaminan menteri Perantjis ig berkedudukan 
di Aldjazair Robert Lacoste bahwa perlawanan kaum pedjuang 
terhadap Perantjis telah ,,hampir kehilangan nafas.” Pasukan2 
Perantjis telah melajani serangan2 mereka dimana2 dan di 
kabarkan sedikit2nja 20 orang pedjuang nah Tya: pada 

1 ar ! pedjuang jang telah tewas sedjak Basi Senin enim jl 
2. CTN, ren hal itu bukanlah | 

karena 
banjak sekali pertemuan tjita2 
keduanja. 

(aon Ribu Rakjat 
Peking Sambut Pres. 

Sambutan Jang 9. Selama Perdjalanan Bung Karno 
Keluar Negeri—!aajak Pertemuan Tjita2 Indon Yan RRT — 

Kata Presiden 
DENGAN DISAMBUT dilapangan terba ng oleh Presiden RRT Mao YTsetung, Wakil 

Presiden Chu Teh, Ketua Panitia Tetap Kongres Rakjat Nasional Liu Shao-chi, Perdana Men 
teri Chou En-lai, Njonja Soong Tjing-ling dan pembesar2 RRT lainja serta korps diploma 
tik, hari Minggu djam 14.00 Presiden Sukarno dan rombongannja tiba di Peking sebagai tamu 
negara. Selain dengan maksud untuk merapatkan persahabatan antara kedua negara, djuga 
untuk menjaksikan perajaan ulang-tahun ke-7 berdirinja Republik Rakjat Tiongkok hari Se 
min. Hari Minggu petang Presiden disertai ole h Ruslan Abdulgani, Dutabesar Sukardjo Wirjo 
pranoto dil bertemu Presiden Mao Tse-tung jang d'sertai oleh pemimpin2 negara tsb lainnja. 
Dilapangan terbang Presiden dan rombongan nja disambut dengan meriah dan setjara kebesa 

Iran sebagai tamu negara. 

Marilah kita berdjatan terus, 
berdjuang mentjapai kesempurna 
an, kesedjahteraan jang sempur 
na, perdamaian dunia jang kekal 
dan abadi. 
Demikian antara lain Presiden 

Sukarno. 
Disamping pembesar2 pemerin 

tah RRT, dilapangan terbang ba 
njak sekali pemuda dan pemudi 
jang datang menjambutnja, se- 
Gang sepandjang djalan menudju 
tempat kediamannja selama di 
Peking, tampak ratusan ribu rak 
jat turut menjambut dengan mem 

bawa bendera2 merah-putih dan 
bendera nasionalnja sendiri. Ga 
pura2 kehormatan jang besar? 
dan dihias indah serta spandoek2 
penjambutan berdiri dan terpen 
tang sepandjang djalan jang dila 
lui Presiden Sukarno. Gambar? 
Presiden Sukarno jang besar2 di 
pasang dan dibawa rakjat sana- 
sini. 

Dari lapangan terbang menu- 

dju pusat kota Peking Presiden 
Sukarno naik mobil terbuka be: 
sama2 dengan Presiden Mao Tse 
tung. 

Seterusnja dari Peking diwarta 
kan, bahwa beratus2 ribu pen- 

cuduk Peking telah 'berdiri 16 
km untuk memberi sambutan jg 
hangat sekali kepada Presiden Su 
ikarno hari Minggu siang. 

Dengan membawa gambar2 Pre 
siden Sukarno dan me-lambai2- 
kan bendera2 nasional Tiongkok   

    

Tjalik Di 
Maroko 

4 ORANG Marokko bersendja 
ta pada hari Sabtu malam telah 
imentjulik Nj. Rose Melle (41 
tahun) ibu dari seorang iang di 
fiari oleh polisi Perantjis karena 
telah berusaha membunuh terha- 
Cap bekas Perdana Menteri Pe- 
ranfjis Pierre Mendes France di 
Rabat pada permulaan th. 1956, 
demikian diumumkan di Rabat 
hari Minggu. 

Ke-empat orang  bersendjata 
itu.memaksa Nj. Melle agar ma- 
suk kedalam sebuah mobil jang 
menunggu ketika dia akan me- 
masuki rumahnja. Anak Nj. 
Melle jakni Jacgues Beltran luka 
luka dan ditangkap setelah per- 
tjobaan pembunuhan tetapi me- 
larikan diri dari rumah sakit 
pada tg. 18 September dengan 
bantuan 4 orang bersendjata. 

(Antara-AFP) 

Seorang Per 
wira KMT Di 
hukum Mati 
PRESIDEN K.M.T. Chiang 

Kai Shek pada hari Minggu te- 
lah memberikan hukuman mati 
kepada seorang perwira angkatan 
darat jang telah  dipersalahkan   beraksi di-djalan2 di Aldjazair 

pada hari Sabtu dan telah ber 
hasil menewaskan seorang ang- 

gota polisi Perantjis dan ' melu-   melainkan merupakan benteng 
besar terhadap komunisme. 

Ikai beberapa orang penduduk. 
(UP). 
  

Pekan Pemuda Dapat 
Sambutan 
Mungkin Merupt 
Terselenggasan 

kemarin di Gedung 

Pemuda Indonesia. V 

  

   

    

    

  

ASI. 

Jg Hangat 
a pen ka Djalan Na 

es Pemuda Indonesia 
PERS jang diadakan hari Senin 

1 1 Djakarta, Ketua Panitia Pekan 

n Pemuda tjukup serieus dan hangat. 

bahwa Panitia Pusat mengadakan rapa'! 

am dengan - wakil2 daerah dari Djawa Timur, Diawa 

   lainnja karena kesulitan2 
dan Sumatera Selatan. Daerah2 

s dalam rapat kerdja hari praktis 
Minggu itu tidak diundang dan dalam pertemuan itu 6 wakil 

daerah tsb. menjampaikan laporan Kuna perkembangan 

usaha dan persiapan daerah. 

Menurut wakil2 daerah  tsb.jm 
Psnitva2 Daerah Pekan Pemuda 
mendapat dukungan  seluasnja 

dari organisasi2 pemuda peladjar, 
o'ahraga. kebudajaan maupun 
ola instansi2 pemerintah. 
(ang pembesar2 Pemerintah Dae 
rah umumnja duduk sebagai pe 
nssehat, seperti Gubernur2, Re- 
Hadi, Walikota2, bahkan  Pa- 
pitya Sumatera Selatan  dipim- 
pin oleh Walikota Palembang 
sendiri. 

Seperti diketahui, 
kan Pemuda tsb. akan diadakan 
ci Surabaja mulai tgl. 10 N 
ber jad. Mr. Supardo menga 

Se- 

  

   
   

    
    

    

rentjana Pe Ht 

kan, mengingat komposisi Pan 3 
tya?2 Daerah dimana duduk se- 
mua aliran naa pemuda, 19 serikat 

maka Katak Pekan Pemuda in 

.kan mendjadi pembuka djalai 

bagi terselenggaranja suatu Kon: 

gres Pemuda Indonesia. (Ant.). 
    

INGGRIS DIMINTA MEMBA 
TALKAN LARANGAN OLEE 

PEMERINTAH SINGAPURA 

Gerakan untuk Kebebasan Kec 

Honial “di London hari Djum'at 

telah mengadiukan ermintaan 
kepada Alan Lennox Boyd, men 

teri djadjahan Inggris, supaja 

mbataikan Jarangan terhadap 

rapa organisasi di Singapura 

menarik kembali perintah 

jangan. terhadap beberapa 

at TN itu diselenggarakan 

oleh aa “anggota parlemen dari 
partai Labou 

  

  
   dan disokong oleh 

oleh suatu pengadilan militer 
dengan hukuman pendjara se- 
umur. hidup, demikian diumum- 
kan di Taipeh hari Minggu. 

Perwira itu, Major Kuo Ting 
Liang, adalah seorang pembantu 
Djendral Sun Li Jen bekas Ke- 
pala Staf jang berusaha dan di 
persalahkan oleh pengadilan mi- 
liter atas tuduhan2 mata2 dan 
berusaha melakukan pemberon- 
'akan. Demikian menurut lapo- 
ran jang dikeluarkan oleh Kan- 
'or Berita Resmi Pusat. 

(Antara-Reuter) 

RADIO-AKTIF BERKADAR 
TINGGI DI N.S.- WALES, 
Dari Brisbane U.P. mengabar- 

kan pada hari Sabtu, bahwa se- 
mentara sardjana2  mempeladjari 
djurusan  menghilangnja awan 
atom setelah perledakan pertjoba- 
an pertama sendjata atom Inggris 
di Maralinga, daerah2 Utara New 
South Wales sebelah Utara jang 

ika” 

  

bai kepada rakjat jang telah 
menggelombang madju dan  me- 
njerukan “Bung Karno” “Merde- 

"Selamat Datang Presiden 
Sukarno” "Hidup Perdamaian di 
Asia dan didunia” dan “Hidup 
Persahabatan Tiongkok - Indo- 

nesia.” : 
Sehabis upatjara jang memakan 

waktu 40 menit dilapangan ter- 
bang, Presiden Sukarno masuk 
kedalam.mobil sedan terbuka de- 
ngan di-iringi oleh Ketua Mao 
Tje-tung. 

Langit jang mendung mendjadi 
djernih pada tengah hari mendje- 
lang kedatangan Presiden Sukar- 
no. 

Djalan2 jang terpenting dihias 
dengan kain bendera. Tak terbi- 
lang banjaknja pandji2 jang ter- 
gantung dan'“terpentang diatas 
djalan2 dengan ditulisi sembojan2 
selamat datang baik dalam baha- 
sa Fionghoa maupun dalam ba- 
hasa Indonesia. 
Gapura2 dan poster2 raksasa 

setinggi sepuluh meter lebih di 
dirikan disepandjang djalan jang 
dilalui, dengan sembojan2: ,,Sa- 
lam kepada Presiden Sukarno” 
dan "Hidup persahabatan jg tak 
terpatahkan antara rakjat Tiong- 
kok dan rakjat Indonesia.” 

Banjak orang2 berdiri di-atap2 
rumah atau bertengger di-tiang2 
listrik dan pohon2 untuk dapat 
melihat pemimpin? Indonesia itu 
selintas-kilas. 'Wanita2 dengan 
anak2 ketjil dan orang2 bangsa   dan Indonesia, rakjat menggelom 

bang madju dan berseru: ,,Sela 

mat datang”, ,,Merdeka“ dan 

|dan terbuka jang membawa Pre 
'Isiden Sukarno dan Ketua- Mao 
Tie-tung lewat. Bunga2 telah di 

taburkan kepada kedua pemim 
bin itu disepandjang djalan. De 
mikian laporan pandangan ma 
ta Hsin Hua dari Peking sekitar 
tibanja Presiden Sukarno di Pe 
king dalam suatu perkundjungan 
negara atas undangan Ketua 
Mao Tje-tung. Sebagai dikabar 
kan, pesawat terbang jang ditum 
pangi Presiden Sukarno menda 
rat djam 14.00 dilapangan ter 
bang Peking. 

Dilapangan terbang Presiden 
Sukarno mengutjapkan pidato ig 
disambut dengan tepuk tangan 
dari 15.000 orang penjambut. 

Ketua Mao Tse-tung, Wakil 
Ketua Republik Rakjat Tiongkok 
Tju Te, Ketua Komite Tetap 
Kongres Rakjat Nasional Liu Sau 
tji, Perdana Menteri Tjou En-lai, 
Soong Ching-ling dan pedjabat2 
pemerintah lain jang terkemuka 
madju untuk menjambut Presiden 
Indonesia ketika pesawat terbang 
jang ditumpangi mendarat. Mere- 
ka berdjabatan tangan dengan 
hangat. Rakjat jang telah berdiri 
ber-djam2 lamanja menanti keda- 
,tangan Presiden Sukarno, mem- 
beri sambutan jang gemuruh ke- 
tika roda2 pesawat menjentuh 
tenah. 

Rombongan musik lalu memain 
kan lagu2 kebangsaan Indonesia 
dan Tiongkok. Dengan di-iringi 
oleh Mau Tje-tung, Tju Te dan 
Tiou En-lai, Presiden Sukarno 
memeriksa barisan kehormatan 
terdiri dari pasukan2 darat, laut 
den udara. 

Presiden Sukarno keidudekas" 'di 
serbu” kanak2 Peking - dengan 
karangan bunga. Pemimpin Indo- 
nesia ini lalu menggandeng se- 
orang anak laki2 dan seorang 
anak perempuan lalu bergambar 
bersama dengan mereka dan Ke- 
tua Mau Tje-tung. 

Presiden Sukarno diperkenal- 
kan kepada anggota2 terkemuka 
dalam pemerintahan, partai2 de- 
mokratis, organisasi2 rakjat, per- 
wira2 tinggi Tentara Pembebasan 
Rakjat dan tokoh2 jang terkenal 
Sukarno bertemu pula dengan 
anggota2 corps diplomatik jang 
datang untuk menjambut  keda- 
tangannja. Ketika Presiden  Su- 
karno dan rombongan berdjalan 
melalui lapangan terbang, mereka 
disambut dengan sorak sorai jg 
riuh oleh para penjambut jang 
melambai-lambaikan kain bende-   berpenduduk rapat hudjannja me- 

ngandung radio-aktivitet jg ber- 
kadar tinggi. Ini terdiadi di dae- 
rah-daerah Densey. 

Kassimatis 

MENTERI NEGARA Junani, 
Gregory Kassimatis, jg pada hari 
Sabtu pekan jang baru lalu telah 
tiba di Manila untuk mengadakan 
kundjungan resmi di Filipina, pa- 
da hari Minggu kemarin dulu me- 
ngatakan, bahwa Filipina harus 
membantu Junani melawan nega-|s 
ra2 kolonial, seperti misalnja Ing- 
gris jang tidak menghendaki rak 
jat Cyprus mendapat pemerintah- 
an sendiri. 

Pemimpin Junani itu katakan, 
bahwa Filipina dan Junani selalu 
bekerdja sama dalam masaalah2   tkeri Inggris. jang dikemukakan di PBB dan 

ra, bunga2, bendera2 nasional 
dan gambar Presiden - Sukarno. 
Dengan wadjah jang berseri-seri 

»Bung Karno” ketika mobil se: Ketika mobil ika jang mem- 
bawa keodsana Ma negara itu 
"melalui d ttg telah ditentu- 

  Presiden Sukarno melambai-lam- 

Tuduh : 

bantu dalam masaalah Cyprus. 
,Antara Junani dan Filipina se 

lalu ada kerdja sama dan sebagai 
hatsil daripada kedudukan dalam 
kemerdekaan kita, maka kita sa- 
ling menaruh simpati terhadap 
satu sama lain”, kata Kassimatis. 

Dengan menundjukkan situasi 
di Cyprus Kassimatis menamakan 
Inggris sebagai ,,negara jg sangat 
kedjam” dalam tjara memerintah 
dan menambahkan — ,,akan teta   untuk berdjuang sampai 
kemerdekaan, sedang rakjk 

pi rakjat Cyprus telah bertekad 

  

minoritet dengan pakaian mereka 
iang menarik" bersorak kepada 
Presiden Indonesia ketika lewat.    

    
   

kan, rakint Bemorak2 ramai, dan 
membunjikan genderang2, - gem- 
breng dan gong. 

Di Balai Pameran Sovjet, se- 
rombongan gadis2 peladjar jang 
kembali dari Indonesia menjeru- 
kan selamat datang kepada Pre- 

tanda2 jang menundjukkan bahwa 

nama A.S., beberapa hari jang 

gian bagi negara. Demikian 

kepada ,,Antara.” 
Sampai saat orang itu ditahan 

belum lama berselang ini, menu 
rut Mr. Senoadji, importir tsb. 
diketahui bahkan dalam pemerik 

saan jang segera dilakukan atas 

dirinja, mengakui bahwa dalam 
mendjalankan rol bank-gelap ter 
sebut, ia telah beberapa kali me 
njelesaikan soal pengiriman uang 
dari orang2 diluar negeri untuk 

sedjumlah orang didalam nege- 

ri, antaranja jang baru sadja di 
selesaikan dan jang menjebabkan 
ia tertangkap, ialah menjelesaikan 

pengiriman uang sebesar Rp. 

1.475.000,—, dari seorang sauda 

gar India di Singapura untuk se 
orang  importir/exportir karet 
asing di Djakarta. 
Uang sedjumlah tsb. diatas da- 

ri saudagar India di Singapura 
untuk importir/exportir asing di 
Djakarta itu ialah uang untuk 

suatu pembajaran dalam  hubu- 
ngan soal2 perdagangan. 

Pemeriksaan atas diri importir 
asing tsb. mengenai satu soal 
ang terang telah . diakuinja itu 
'2kni sekitar pengiriman “uang se 
tiara tidak sjah sebesar Rp. 

1.475.000,— - oleh Kedjaksaan 

Agung dewasa ini telah selesai 

Jilakukan dan perkara tsb. djuga 
telah disampaikan 'kepada  Ke- 
djaksaan Djakarta guna selandju: 

nja dibawa kemuka persidangan. 

Importir/exportir asing jg 
bersangkutan djuga dalam 
pemeriksaan. 

Menurut Kevala Djawatan Re- 
serse Pusat selandjutnja, dalam hu 
bungan persoalan jang menjangkut 
diri bankir-gelap bangsa asing itu 
pihak Kedjaksaan Agung dewasa 
ini djuga sedang melakukan pengu 
sutan terhadap importir/exportir 

karet asing di Djakarta jang ber- 
sangkutan, jakni di sekitar soal 
pelaksanaan export karet jang se 
lama ini telah dilakukan importir/ 

exportir tersebut. Pengusutan da- 
lam soal ini dilakukan karena ada 

dalam melaksanakan export karet 
tersebut, terdapat hal2 jang ,,ku- 
rang beres”. Demikian Mr. Seno- 
adji. 

Merupakan bankir gelap ke 
6 dalam tahun 1956, 

Dapat dikabarkan, bahwa dgn 
terdjadinja penahanan atas dir'   siden dalam bahasa Indonesia. 

Konfeti ditaburkan pada Pers 
den Sukarno dan Ketua Mau Tie 
tung. Presiden Sukarno berkali? 
melambai-lambai kepada rakjat 
ketika mobilnja madju dengan 
per-lahan2 ketempat kediamannja 
selama berada di Peking, jaitu 
ditempat kediaman: Mau Tje- 
tung. 

Menurut wartawan Antara” 
Sukrisno jang mengikuti perdja- 
'anan Presiden Sukarno ini, sam- 
butan di Peking ini adalah jang 
paling meriah jg pernah dialami 
selama kundjungan Presiden ke- 
luar negeri. 

Perantjis Tidak Mau 
Wi al 

Akan Pegang Aa Ae Untuk 
Internesionalisasi Terusan Suez 

PERDANA MENTERI Perantiis, Cuy Mollet, hari Ming 
gu mengatakan bahwa ia dan perdana menteri Inggeris. 
Anthony Eden, telah mentjapai persetudjuan dalam perundi. 

ngan minggu jang lalu tentang masalah Terusan Suez dar 

bahwa para pemimpin A.S. jang bertanggung djawab menje- 

tudjui sepenuhnja maksud tudjuan Perantjis—Inggeris, jaku' 
internasionalisasi Terusan Suez. 
Dikatakan. bahwa Perantjis su 

dah bertetap hati tidak akan me 
ngalah "model Munchen” kepa 
da Nasser. Satu2nja penjelesaian 
is dapat disetudjui oleh Per:n 
tjis, Inggris. dan Amerika Seri 
kat adalah internasionalisasi Te 
rusan Suez. demikia, Mollet ig 

berbitjara di Rousaix, pusat indus 
tri tekstil jg terletak 'di dekat per 
batasan Belgia. : 
Keterangan Mollet itu mung 

kin dimaksudkan untuk mereda- 
kan kritik2 golongan saj?p ka- 
nan dalam parleme, Perantiis is 
menuduh pemerintah Perantiis 
bersikap lemah terhadap Gamal 
Abdel Nasser. 

DJURU TERBANG TER- 
MASJHUR INGGERIS 

KE INDONESIA. 
Dalam minggu depan bekas 

Group Captain (Kolonel) Angka 
tan Udara Inggris Douglas R.S. 
Bader, jg kini mendjabat seba 

gai Manager dari Operasi Pener 
bangan Royal Dutch Shell Group 
di London, akan mengadzikan 
kundjungan singkat ke Indone- 
sia untuk memeriksa hubungan2 
udara BPM. 

sInggris Jg. 
Mengatjau Di Cyprus" 

sekali lagi harus saling bantu memni telah memutuskan untuk mem- 
bantu rakjat Cyprus dengan dja- 
lan diplomasi dan politik jang da 
pat dikerdjakan.” 

Bertentangan dengan apa jang 
telah dikabarkan, maka mereka 
(Inggris) sendirilah kaum penga- 
tjaunja dan bukan rakjat Cyprus. 
Saudara2 tidak dapat menamakan 
kehendak sebagian besar dari rak 
jat jang berdjuang untuk kemerde 
kaan sebagai kegiatan kaum. pe- 

    ngatjaw' . Demikian kata menteri 
unani tadi dalam sebyah inter- 

$ Antara—   
   

h PE 

4 Una Gencotiehap 

    

Metereckanpen” 
NANGA 

importir tersebut diatas, maka se 
lama lebih dari 14 tahun dalam 
tahun ini. telah ada 6 orang asine 
iang ditahan Kedjaksaan Agung 
karena dituduh telah melakukan 
atau tersangkut dalam perbuatan? 
praktek bank-gelap. 

Bankir-gelap lainnja jang ditun 
tut selama ini ialah all. dari gole 
ngan bangsa Belanda, India dan 
Tionghoa, jang masing2 dituduh 
telah melaksanakan transfer uang 
setiara melanggar peraturan de- 

viezen keluar neaeri, seperti ke 
negeri Belanda, Singapura, Hong- 
kong, dsbnia. diuga berupa Str. 
dollar dan US-dollar. — (Antaral. 

ah Lagi 

Kepala Imigra 
si Pusat Temui 
Djaksa Agung 
Utk Beri Laporan Soal 

Uang (Retribusi 
Imigrasi 

KEPALA Djawatan Imigrasi 
Pusat Mr. Jusuf Adiwinata hari 
Senen kemaren  mengundiung 
Djaksa Agung Suprapto dige 
dung Kedjaksaan Agung. Menu 
rut keterangan2 jang diperoleh 
»Antara,” kundjungan tsb. untuk 
memberikan keterangan2 kepadz 
Djaksa Agung sekitar soal uan: 
retribusi imigtasi, berhubung d 
siarkan berita mengenai soal itu 
oleh sebuah harian di Diakarta. 

Berita itu jang mengenai soal 
tsb. pokoknja mengatakan bah-/ 

Hapangan 

Lagi Praktek Bank 
Gelap Terbongkar 
Seorang Importir Bangsa Asing 

Ditahan Polisi 
SEORANG IMPORTIR bangsa asing di Djakarta ber- 

lalu telah ditahan Kedjaksaan 
Agung, karena dituduh melanggar peraturan-peraturan, jaitu 

membuka praktek bank-gelap hingga membawa akibat keru- 
diterangkan hari Senin siang 

kemaren oleh Kepala Djawatan Reserse Pusat Mr. Senoadji 

Kalimantan 
Mendjadi 3 
Propinsi ? 
GUBERNUR Kalimantan Mi-| 

lono dalam rapat dengan Pamong 
pradja dan pemerintahan setem- 
pat se-Kalimantan Timur di Ba- 
likpapan Kemis malam mene- 
rangkan tentang akan dibaginja 
Kalimantan mendjadi 3 propinsi 

  

  

  

  
Seorang penduduk dikabarkan 
mendapat luka2 dan seorang 
dibawah runtuhan2 rumah. 

Oleh penduduk Tokio gempa 
bumi jang terdjadi pada hari 
Minggu ini adalah jang paling 

keras diantara gempa2 bumi jg. 

terdjadi selama 5 tahun achir2 

ini. Laporan polisi hari Minggu 
menundjukkan, bahwa sebuah ru 

mah telah hantjur sama sekali 

dan beberapa rumah lainnja me 
ngalami kerusakan dan paling se   (Kalimantan Selatan, Timur dan 

Barat) dan tentang akan dibentuk 
nja 3 Dewan Daerah Perai:han 
tingkat propinsi, selaras dengan 
pembagian itu. 
Untuk ini Menteri Dalam Ne 

geri dengan segera akan menge 
juarkan Undang2 Darurat. Teta 
pi djika hingga pertengahan Ok 
tober Undang2 Darurat jg di 
djandjikan oleh Menteri Dalam 
Negeri itu belum keluar, 
Gubernur akan membentuk De- 
wan Perwakila, Rakjat untuk se 
'uruh propinsi Kalimantan seba- 
yai satu propinsi sadja. Tetapi 
Gubernur berpengharapan besar, 
5ahwa Undang2 Darurat itu akan 
keluar dengan segera. (Antara). 

INGGRIS BERTEKAD BULAT 
TIDAK AKAN MEMBIARKAN 
TERUSAN SUEZ ADA DITA- 

NGAN PEM. MESIR. 
3 Orang menteri Inggris ma- 

lam Minggu il. mengatakan dim 
(»idato2 mengenai masalah Teru- 
san Suez, bahwa pemerintah 
Inggris sudah bertekad bulat utk 
mentjabut Terusan Suez dari ta- 
ngan pemerintah Mesir. 

Menteri diadjahan Inggris Alan 
Lennox-Boyd mengatakan di Bia- 
gleswade, bahwa Inggris tidak 
akan membolehkan bahwa Teru- 
san Suez ,,ada dalam kekuasaan 
tak terbatas dari seorang dikta- 
tor.” 

23 Negara 
konperensi 
FAO Akan Bitjaraka 

Makanan dan Perianian PBB 

19 Gktober jang akan datang, 
ari pak panitia penjelenggar 

dalam konperensi itu. 

Dua puluh tiga negara peseria 
lainnja adalah Pan stan, Aus 
tralia, Birma, Kanada, Ceylon. 
Denmark, Perantjis. India, Ita- 
lia, Djepang, Korea Selatan, 
Laos, Nepal, Nederland, New 
Zealand, Pakistan, Filipina, 
Muang Thai, Inggris, Amerika|& 
Serikai, Vietnam (Selatan), Djer 
man Barat dan Indonesia. 

Soal2 jg akan mendjadi pokok 
persoalan dalam konperensi itu 
diantaranja ialah perkembangan2 
terachir dalam ena makanan 
dan pertanian di Asia dan Ti 
mur Djauh, kebidjaksanaan2 di 

makanan dan pertanian, 
termuasuk soal pengluasan selek- 
if dari produksi dan konsumsi 
Sasil2 Derapuan dan hasil2 usa- 
ha bersama O/ECAFE me- 
ngenai Na jg bertalian de 
ngan penjusunan program dan 
perentjanaan dilapangan pertani- 
an, peranan Kementerian Perta- 
nian dalam masalah - Pembangu 
nan Masjarakat Desa, masalah: 
jg berialian dengan pembangu- 
n”n agraris, penjelenggaraan pe 
njimpanan air, perana, pemerin 
tah dilapangan perkembangan ir 

ustri perikanan, kegiatan2 pe- 
njelidikan, kerdjasama internasic 
nal, orientasi pekerdjan FAO 
dimasa datano dan penerimaan 
laporan konperensi, 

Pembitjaraan2 dalam  konpe: 
rensi ini akan diikuti pula oleh 
penindjau2 dari berbagai-baga 
badan dan organisasi internasic 
nal. Kabarnja Vatican  diuga 
akan mengirimkan penindjau. 
Dalam rangka konperensi in 

akan diselenggarakan pula bebe 
rspa ”study tours” keprojek2 per 
tanian, perikanan, kehutanan, pe 
ternakan dan kebeberapa lemba- 
ga research disekitar Bandung 
dan Bogor. 
Untuk keperluan penjelengga 

raan “konperensi ini, pada hari 
Mingeu il. telsh tiba di Djakar 
ta Eric M. Oiala. kepala bagian 
nertanian ECAFE/ FAO untuk 
Asia dan Timur Djauh, ig akan 
bertindak sebagai sekretaris djen 
deral konperensi, dan W. Elling- 
ton dari bagian ekonomi FAO 
di Roma. jg akan membantunja.   wa ,sampai sekarang sudah ber- 

djuta2 rupiah uang retribusi pen 
daftaran orang2 asing dan retri- 
busi imigrasi lainnja jang belum 
lagi disetor ke kas negeri seba- 
gaimana mestinja menurut Un- 
dang-undang Perbendaharaan in- 
donesia dan sebagian dari uang 
itu dipergunakan setjara menjim 
pang dari Undang2 tsb.” Dalam 
harian itu disebut nama seoranp 
pegawai Djawatan Imigrasi H.I 
A. sebagai salah seorang jang 
tersangkut dalam soal pemakaian 
uang retribusi itu. (Antara)   

Easiahi Murakami Ketua Biro 
Urusan Hukum Perdata dari ke- 
menterian kehakiman Djepang »a 
da hari Minggu telah - mening- 
galkan Tokio menudju Den Haag 
guna mewakili Djepang dalam 
konperensi Hukum Perdata Inter 
nasional jang akan dimulai pada   tanggal 3 Oktober. 

Menurut rentiana, konperensi 
ni akan diresmikan vembukaan 

mak | 

dikit 5 pipa asap jang pandjang 

telah runtuh dan sebuah pabrik 
batu merah di Yokohama telah 

mengalami kerusakan berat. 
Gempa bumi tsb. telah, mulai 

terasa pada djam 08.21 pagi dan 
berlangsung sampai Ik. satu me- 
nit dan diikuti oleh gempa2 bu- 
Imi ketjil. 

Terutama dibagian kota-bawah 

Tokio banjak bangunan2 jang 

mengalami kerusakan dan lalu-|! 

lintas disana telah terhenti sela 

ma satu djam 20 menit. 

Selandjutnja dikabarkan bah- 

wa gempa bumi hebat itu telah 
menjebabkan pula ,,kortsluiting” 

pada sambungan2 listrik dibebe 
rapa rumah penduduk jang me 

njebabkan terdjadinja paling se 
dikit 4 kebakaran jang segera da 
pat dipadamkan. 

Stasiun meteorologi di Tokio 
mentjatat, bahwa pusat gempa 
bumi itu terdavat pala  Aiarak 

kira2 60 mil sebelah timur Tokio 

jaitu didekat udjung semenan- 

diung Chosi. Stasiun tsb. mentja 
tat intensitet 4 pada suatu skala 

7. Ahli2 iang bersangkutan mene 

rangkan. bahwa davat selamatnia 

daerah Tokio dari kerusakan? he 

bat Ik. 25 mil dibawah permu 
kaan bumi. (UP). 

Akan Ber- 
Di Bandung 

n Masalah Keadaan 
Makanan Di Asia 

TENTANG KONPERENSI regional Organisasi Urusai. 
(FAO) untuk Asia dan Timu: 

Djauh, jang akan diadakan di Bandung dari tanggal 8 sampa 
lebih djauh didapat keterangan 
a, bahwa diantaranja 24 negara 

jung diundang, hanja Kambodja jang berhalangan turut serta 

Heboh Tyrol 
Selatan 

“Julius.Raab Tentang! 
Sebab Perasaan iAnti 

Italia' 
PERDANA MENTERI Aus 

ria julius Raab mengatakan 
hari Minggu bahwa nampaknj: 
ada ,,perselisihan2 dasar penda 
pat” antara Austria dan ital:. 
tentang soal Tyroi Selatan da: 
karenanja dalam waktu singkat 
Austria akan mengadjukan usui. 
tentang itu. Dalam pidato radio 
nja Raab mengatakan bahwa 
Austria telah  menanda-tangan 
persetudjuan Paris 10 tahun ji 
jang memberikan otonomi Kk 
pada Tyrol Selatan jang berba 
hasa Djerman dengan kepertja 
jaan baik dan agar menghilan, 
kan pokok perselisihan - antar: 
kedua negara. 

Italia telah banjak berbuat utk 
melaksanakan persetudjuan itu te 
tapi masih ada perselisihan2 da 
sar tentang pendapat dan sudak 
waktunja kini supaja ,,sesuatu jc 
menentukan” harus dilakukan me- 
ngenai hal itu. Pemerintah Austria 
pertjaja akan dapat tertjapai perse 
tudjuan jang akan melindungi hak 
hak Tyrol Selatan.  Demikiar 
Raab. 

Tyrol Selatan adalah propins 
Austria sampai 1918 dan dianek- 
sasikan oleh Italia setelah perang 
dunia I bersama2 dengan pendu- 
duknja jang berbahasa  Djerman 
sebanjak 220.000 orang. Pendapat 
Austria telah sangat dihasut olek 
rangkaian insiden2 jang memun- 
cjak pada penghukuman seorang 
pemuda Austria 3 tahun pendjara 
di Bolzano atas tuduhan2 melaku- 
kan propaganda anti-ltalia. 

Kabinet Austria telah memerin- 
kan menteri luar negeri Dr. Leo- 
»old Figliagar berusaha  supaja 
orang tersebut dibebaskan. 
(Antara-Reuter).   n'a oleh Perdana Menteri Ali: 

Seetrosmidioio digedung "Merde 
sa”. Sdans2  selondiutnja akan 
diadakan disedung ”Dana Pen- 
siun Militer”. 

Delegasi Indonesia aka- dipim 
Pin oleh Menteri Pertanian dan 

KEMIS MALAM jl. ketika per 
tundjukan terachir baru sadia di 
mulai di bioskop Rex di Djalan 
Alun2 Wetan, Malang, telah ter 
djadi ledakan dibagian belakang 
gedung bioskop tsb. jangmengaki- 
batkan tewasnja seorang portir 
dan toilet untuk bagian laki2 han- 
tjur. 

Majatnja portir tersebut jang 
(bernama  Djasuli baru beberapa   djam sesudah ledakan terdjadi di 
keluarkan dari bawah puing2. Pe 

  

terdiri dari 18 orang anggota 
dan 13 orang penasehat. Panitya 
penjelenggara diketuai oleh 

Tokyo : Digetarkan : ) 
Gempa Bumi Hebat 
Penduduki Berlarian Dalam | 
Keadaan? Panik — Kebakaran2 | 
"Timbul Akibat »Kortsluiting 

GEMPA BUMI jang terhebat dalam tahun ini hari 
Minggu telah menggontjangkan daerah Tokio, mematahkan 
pondamen bangunan2 dan menjebabkan penduduk daerah tsb. 
lari keluar dari rumah mereka masing2 dalam keadaan panik. 

  
telah tewas dan 4 orang Jainnja 
luka2 parah, karena terrenan 

Rentjana AP 
Malaya 

Untuk Gantikan Pasu 
kan2 Inggris 

SEBUAH rentjana pembentu- 
kan angkatan perang Malaja 1g 
sedikit demi sedikit mengurangi 
pasukan2 Inggris dan Common- 
wealth di Malaya, kini sedang 
disusun oleh ahli2 pertahanan, 
demikian hari Senin kemaren. di 
beritakan oleh kalangan pemerin 
tah laya. 

Menurut suatu persetudiuan jg 
akan ditanda tangani di London. 
pada achir tahun ini, tanggung 
dijawab terutama akan diserah- 
kan kepada angkatan perang 
Malaya setelah negara ini mem 
peroleh kemerdekaan, mungkin 
dalam bulan Agustus 1957. De- 
mikian kalangan tadi. 

(Antara-Reuter) 

Pimpinap - 
“Kollektif 

Dlm Partai Komunis 
Tiongkok 

POLITBIRO dan sekretariat 
Partai Komunis Tiongkok jang 
diperbesar itu ' memperlihatkan 
lagi tentang usaha mengadakan 
pimpinan kolektif, demikian war 
fawan Reuter di Peking. Semua 
tokoh terkemuka bekerdja terus 
dalam politbiro. Antara anggota 
barunja jang dikenal baik sekali 
adalah marsekal Liu Po Cheng 
dan wakil perdana menteri Chen 
Yi, Djuga marsekal Ho Lung 
kini dalam politbiro. 

Lima orang tokoh paling terke 
muka - dari PKT,-jaitu Mao-TFse 

Tung, Liu Shao Chi, Chou En 

Lai, Chu Teh dan Chem Yun 

adalah anggota? panitia tetap po 
litbiro bersama-sama dengan 
Yeng Hsiao Ping jang tetap dja 
di sek. djen. PKT. 

Panitia tetap itu jang mengurus 

pekerdjaan sehari-hari djika po 

litbiro tidak bersidang adalah 

suatu usaha lainnja untuk men 
tjegah seorang sadja memperoleh 
pengawasan mutlak dalam par- 

tai. 

Para anggota sekretariat jang 
Ciperbesar itu meliputi djuga ang 

gota politbiro Peng Chen (Wali- 

kota Peking) dan salah-satu wa 

kil menteri luar negeri “Wang 
Chiao Hsiang. (Antara Reuter). 

PARTAI OPOSISI KOREA 
SELATAN PROTES. 

Polisi di Seoul hari Sabtu te- 
tap bersiap untuk membubarkan 
setiap demonstrasi anti pemerin 
tah sebagai akibat pertjobaan 
membunuh wakil presiden Korea 
Selatan jang mendjadi djuga pe- 
mimpin partai oposisi. 3 

Kekuatiran polisi itu berdasar 

an membunuh tadi hanja sehari 
setelah partai Liberal, partai 
Syngman Rhee, jang menguasai 
parlemen telah mengambil se- 
buah resolusi jang mentjela wa- 
kil presiden itu karena pernjata- 
annja jang memfitnah Syngman 
Rhee. 

2 Oktober 
Hari Ulang Tahun 
IMahatma Gandhi 
PADA tg. 2 Oktober masjara- 

kat India merajakan hari ulang 
tahun lJahirnja Mahatma. Gandhi 
ig dilahirkan dalam tahun 1869 ' 
ian meninggal dunia karena di 
bunuh pada tg. 30 Djanuari '48, 

Selama hampir 30 tahun Ba- 
pak Rakjat India itu mendjadi 
pemimpin gerakan kebangsaan 
India dan ia masih dapat me- 
njaksikan hasil perdjuangan na: 
Sional tsb., ketika pada tg... 15. 
Agustus 1947 kekuasaan di India 
diserahkan dengan damai oleh 
Inggris kepada India. 

PM. CHOU AKAN KE INDIA, 
Sumber2 jang patut dipertjaja 

mengabarkan hari Djum'at bah- 
wa bulan Desember jad. PM 

Tiongkok, Chou En Lai, akan 

berkundjung ke India dan tang- 
gal sementara jang telah disaran 
kan adalah 14 De$. dimana PM 
Chou akan mengadakan — kun: 
djungan untuk 10 Hari setelah 
mengundjungi Birma. Kundjung- 
an PM Nehru ke AS akan di-da 
ken sesudah  perundingan2nja   Imam Soemadi dari. Kementer' 

an Pertanian. (Antara). 

ngurus bioskop Njoo Hok Siang 
dan seorang portir lagi bernama 
Sunimin mendapat luka2 dan ha 
rus dirawat dirumah sakit. 

Sebab2nja ledakan sampai' hari 
Djum'atnja jang berwadjib masih 
meraba-raba. Polisi hanja mene- 
rangkan bahwa pengusutan2 ma- 
sih terus dilakukan. Diduga Ieda 
kan tersebut berasal dari sebuah 
granat atau dinamit. 

Menurut keterangan, beberapa 

dengan PM Chou, demikian di 
tambahkannja. 

Bioskop Rex Malang Di-dinamit? 
saat sebelum ledakan terdjadi se- 
seorang mengatakan kepada ang 
yota pengurus tadi, bahwa dari ka 
mar toilet keluar asap. Portir Dja 
suli disuruh melihatnja. Ternjata 
asap itu datang dari sumbu jang 
sedang menjala dan dihubungkan 
dengan suatu bungkusan jang ter 
letak dimedja toilet tsb, 

Kini kabarnja 4 orang pegawai 
bioskop tersebut sedang didengar 
keterangannja oleh fihak kepolisi- 
an, 

kan kenjataan, bahwa pertjoba- - 
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1. Seb. Directeur satu Bank & Maskapij Assuransi di Djawa- 

“2. Seb, Ketua Jajasan di Djawa-Tengah. 
Mohon, barang siapa menerima surat? dinas dibubuhi tanda-tangan 
saja sebelum 1-9-1956 supaja berhubungan dengan saja untuk diberi pendjelasan. i LN 3, Seb. Ketua Jas. Instituut Studie-Centrum sesudah rapat dewan guru LS.C, tgl. 25-9-'56 di Semarang mengangkat : 
a. sdr, SARNO — Directeur S.M.A./S.G.A, St. Centrum Sema- 

|. rang, serta Mandataris per, 1500/SC/55. b. sdr. R. DARMOJO — wk. Directeur S.M.A. bg. B St. Cen- ttum Semarang. Ni : 
« sdr. WIDODO.. —. wk. Directeur S.MLA. bg. C St. Centr, Semarang. PMN F "3 : 
d. sdr. R. MOH. NOERJANTO — wk, Directeur SA. St, 

Centr. Semarang, : 
e. sdr. WARSITO — Directeur S.M.P, I St. Centrum Semarang, seb. pengganti R. Dading Soemardi jang telah mengundurkan 

diri atas permintaan sendiri, 13. 9 Pa £ sdr. RACHMAT — ws Directeur SMP. 1 tsb. g- sdr. R. SANGKOJO — Directeur S.M-P. II St. Centrum Se- marang. “113 Sa ME ATY Oa TRI 4 
h. sdr. Z. S. TIDAJO — Ketua Badan Pengawas/Penasehat se- "kolah2 L S. C. Diawa Tenan Tee NT Bun 

2 Mentah 
R. A. SOETEDJO. 

#: 

SL ML LL AL LN LL 

Kedjuaraan Bulutangkis 
Seluruh Djawa 1956 

tjabang Semarang diadakan 
pada tg. 16 s/d. 20 Okt. '56 di lapangan "UNION” Djl, Gadjah 
Mada 91 Semarang. 

(Ditutup seperti INDOOR) 
Jang dimainkan : Single : PUTRA & PUTRI 

Double: PUTRA & PUTRI 
Double: TJAMPURAN 

Uang Pendaftaran: Single : PUTRA Rp. 10.— seorang 
paha : PUTRI Kn an Kena 3 

Double: PUTRA 
- PUTRI ) Rp. 7,50 seorang 

: TJAMPURAN) 
KWIE HOK - 

. |... Dil. Mataram 357 - Semarang. 
(Ditunggu selambat2-nja pada tg. 7 Oktober 1956 djam 18.00) 
Ondean: Dilakukan Pada tg. 9 Oktober '56 djam 19.30 di 

rumah Perk. "UNION” Semarang. 
Piala2 bergilir : 
24 Piala2 tetep — 8 Racket Maxplay 
12 Racket Indon. — 8 ps Tennis "BATA" 
8 Handdoek "RIDAKA” — 8 Medailles 

dan lainlain Hadiah Penghibur. 

DALAM PERTANDINGAN INI DIPAKAI SHUTTLE 
COCKS: “"ROBINHOOD' & GARUDA” SUMBANGAN 

DARI PABRIK "ROBINHOOD” TEGAL. 

MULAI TGL. 5 OKTOBER 1956 

Pendaftaran kepada Sdr. ONG 

  

- BISA BELI KARTJIS LEBIH DULU DI: 
SPORTHANDEL "ONG” — Djl. Mataram 328 - Semarang 
SPORTING HOUSE — Gadjah Mada 45 3 
SPORTHANDEL "POORAN” — Djl. Pontjol 40 3 
SA LL LL ALL AL ALL LL LL 

Institute. THE HOPE 
RANDUSARI POS 1/305 — SEMARANG 

KURSUS MEMEGANG BUKU 'A: ploeg “OKTOBER dibuka 
pada hari SELASA: 9-10-'56 dj. 17.00 Hari beladjar SELA- 
SA & DJUM'AT djam tsb. Pangkal Rp. 15.— Uang kursus 
Rp.40,— p'bl. Diktat gratis. Hanja tersedia 25 tempat. (Rom- 
bongan SEPTEMBER semua penuh dlm. tempo 2 minggu). 
MUTU peladjaran sangat TERDJAMIN, sb. bukti HATSIL 
Udjian Bond ig. selalu gemilang. Utk. sementara waktu masih 
setjara lisan, Kursus tertulis masih dalam persiapan. 

KURSUS MENGETIK: dengan methode jg. tjepat dan, praktis. 
Uang Pangkal Rp. 10,— Uang kursus utk: KILAT : Rp. 30,— 
p.bl BIASA: Rp. 15,— p.bl. Hanja tinggal beberapa tempat. 

KURSUS BAHASA INGGRIS/BELANDA: Bhb. kekurangan 
tempat terpaksa belum membuka ploeg baru. 1 

Pemimpin Umum : R. C. J. SOEMARDJO. 

  

  

Pakailah pisau tjukur 

Blue Gillette 
? maka ternjatalah Tuan 

1 bertjukur lebih mudah 

: dan lebih tjepat. 

Sebabnja, pisau ini | 

jang paling tadjam 

didunia. 

        
  

        
    

SUDAH    

   
   

W TERBIT 

25 SEPTEMBER 1956 
Isinja serba menarik : 1 

— OKAMONA mentjapai sjarat minimal KOI. 
— Dari trainingskamp IKASI (Ikatan Anggar Seluruh Indonesia) 
— Bung Gelandang tjatat2 tentang Publisiteit, 
“— Kedjuaraan PASI 1956 di Jogja (nomer2 lari) 

956.dari Sudut tehnis (oleh: Senior Coach Johnny 
rahim NM 
Perslag istimewa | e gan gambar2 chusus tentang pertan- 
dingan PSSI — Jugoslas aer 

    

   

  

   
ag     

   

     
   
   

    

ado. 
dan jatata 

an Na wissel Rp. 15,— 
an sekaligus sebagai permulaan. 

- BADAN PENERBIT NASIONAL 
.. 'Tromolpos - 77, Djakarta 

(Matraman - Raya 50 ) 

     
2 dari dunia puteri. 

    

"Na 21 | 

    

— Sprint 
DENGAN MENDAPAT 

  
rabaja (banpetjah), H. van Kem 

rak djauh. 

5 . 

Pertundjukan 
. 

Akrobatik Pe- 
h . 

—.. king 
Mendapat Sambutan 

Hangat 
DENGAN mendapat perhatian 

besar dari para undangan, Sabtu 
malam jbl.J rombongan Akrobatik 
Peking telah mengadakan pertun- 
djukan jang pertama kali di Se- 
kolah Pelajaran Semarang jang 
dihidangkan oleh Lembaga Persa- 
habatan Indonesia dan Tiongkok 
Semarang kepada Gubernur Dja- 
wa Tengah. Dalam pidatonja 
Gubernur Djawa Tengah “Ma- 
ngunnegoro antara lain menegas- 
kan, bahwa missi Akrobatik RRT 
itu adalah untuk mempererat per- 
sahabatan antara Indonesia dan 
Tiongkok. Dikatakan bahwa seni 
akrobatik bagi penduduk Indone- 
sia masih-merupakan tjabang ke- 
senian jang baru. Maka dengan 
kedatangan missi akrobatik RRT 
itu kita mengharapkan akan me- 
nambah luas pandangan seni 
bangsa Indonesia pada umumnja. 
D4uam kata sambutannja ke 

tua rombongan  missi tersebuj 
Hua (Tjia selainnja menghatur- 

“an terima kasih atas sambutan2 

hangat jang diterima oleh missi 
tersebut, dituturkan pula tentang 
Piatksud kedatangannja missi tsb., 
Haitu untuk mempererat hubungan 

1.ara Tiongkek dan Indonesia. 
Dituturkan pula, bahwa Indone 

Tia kini djuga mengirimkan rom 

Songan kesenian Bali ke RRT de 
nsan. maksud jang sama. 

Pertundjukan akrobatik itu se 
ara non-stop telah dipertundju 
Tan dn setiap nomer mendapat 

hansat dari para hadili 
rin. Pada achirnja pertundjukan 
tersebut oleh nj. Hadisubeno So 
srewerdojo dan nj. Kartono ke 

jsada para pemain rombongan 

  
at 

jakrobatik Peking itu diberi - bu 
nga tangan. Achirnja dapat di 
tambahkan, bahwa “ pertundjuk- 
ken Minggu malam kemarin di 
selung 'Kesenian Bodjong pun 
mendapat sambutan hangat dari 

para hadlirin. Patut dikabarkan 
bohwa pada tgl. 2 Oktober dj. 
1”99 dan.di. 21.00 diadakan per 

Hundiukan 2 kali utk umum di 
|Stadion. Kepada umum kami me 

  

Itandjukan tadi jang mengagum- 
, 

BALAPAN BROMFIETS. 
Ketua PPSS Nono Surasno me 

ngatakan, bahwa bila diidzinkan 
oleh fihak jang berwadjib PPSS 
akan menjelenggarakan perlomba 
an bromfiets jang menurut ren- 
tjana akan diadakan “di Stadion 
Semarang pada tgi. 16 Oktober 
j.a.d. Kalau memang mendapat 
idzin maka perlombaan bromfiets 
ini adalah jang pertama kalinja 
diadakan di Djawa Tengah. Me- 
nurut Nono, hasil . bersih dari 
perlombaan itu akan disumbang- 
kan pada badan2 sosial, antara- 
nja PMI, JPAT, BKLL, Jajasan 
Kepolisian dll. : 

DEMONSTRASI SUNIL. 
Hari Senin pagi bertempat di 

Gedung Sasana Suka Semg tih 
diadakan demonstrasi Sunil suatu 
pendapatan baru dari sabun sen 
titis jang dibuatnja dari suatu 
bahan mineral buatan dari Sun- 
light - Product. Demonstrasi tsb. 
telah disaksikan .k.l. 100 orang 
dari Kaum ibu2 di kota Semg. 
Oleh Nj. Maphar selaku pembi- 
tjara telah diterangkan dengan 
pandjang lebar tjara2 dan man- 
faat dari Sunil dengan diikuti 
Oleh, Nj. Albinus jang memperton 
'tonkan. tjara2 mentjutjinja dari 
|kain jang - kotor mendjadi kain 
'jang bersih sekali. Kepada kita 
Nj. Albinus" menerangkan, bahwa 
Sunil selama 3 djam dengan di: 
rendam bisa membersihkan segala 
kotoran jang melekat pada pakai 
an. Selandjutnja ia katakan bah 
wa Sunil tjukup praktis untuk 
bahan2 mentjutji pakaian teruta 
jma sangat bersih dan menghe- 
mat tenaga. Dapat ditambahkan 
besuk pada tgl. 2 Oktober '56 
bertempat di Toko Hien selama 
satu 'minggu akan diadakan de- 
monstrasi untuk umum. Harga 
Sunil jaitu Rp. 5,50 per dosnja 
dan bisa dibeli dimana2. ' 

: MATI TENGGELAM DALAM 
. KOLAM. 

Baru2 ini seorang. anak laki2 
bernama Slamet berumur 16 pl. 
anak dari Somodihardjo dari desa 
Turunan Gentan  Ketj. Susukan 
Salatiga telah diketemukan mati 
didalam kolam jang terletak de- 
kat rumahnja. Menurut keterang 
annja, anak tersebut mula2 ber- 
main2 dengan kakaknja jang ber 
umur. 3 tahun, kemudian oleh ka 
kaknja itu ditinggalkan sendiri- 
an, jang selandjutnja Slamet tih 

'Idiketemukan sudah meninggal du 
nia. Menurut pemeriksaan majat 
tersebut tidak ada tanda2 bekas 
penganiajaan. 

GARA2 MENJIMPAN 2 BUAH 
GRANAT, 

Telah ditahan oleh jang berwa 
'djib. seorang bernama. BS tinggal 
di. desa Kauman. Lor Salatiga.   rena ia diketahui “telah melanggar 
yUU jaitu menjimpan 2 buah Gra 
| nat tangan dengan tidak ada su 
'rat idzin dari jang berwadjib. 
Selandjutnja bukti 2 buah granat ' 
itu disita untuk pengusutan lebih 
djauh, 

Tg AA 

: HARGA EMAS. 
Chusns mtk. Sara Merdeka", 

SEMARANG, 1 Oktober 1956: 

Balapan Sepeda: 

  

Eddy de Roude Didjatuh 
kan Oleh Lte Kiem Koen 
-Perlombaan Sepeda Ojeagki Menarik Perhati- 
an — Blommaers Surabaja Mendjadi Ujuara 

marin dulu dilap. Stadion Smg. diadakan perlombaan sepe- 
da balap untuk Fundraising PMI jg. diikuti oleh djago2 balap 

Isepeda di Djawa. Kiestimewaan dalam perlobaan tsb. adalah 
| Wadakannja perlombaan dengan sepeda djengki. Dalam perlom 
baan sepeda djengki tersebut telah keluar sebagai pemenang Pai 

| man dari Jogjakarta. Utk. djarak djauh, 50 banronde/25 ban 
ronde dimenangkan oleh Lie Kiem Koen Surabaja, sedang utk. 
sprint 200m. dimenangkan Oleh Blommaers Surabaja dim wak 
tu jg. terbaik 14,2 dt. Djago2 balap seperti APG van Gorp Su 

io Jogja, Hardy Semarang tidak berhasil dalam perlombaan dja 

:bongan 6 orang pemenang. (Kete 

Tindakan tersebut dilakukan ka 

  

  

perhatian besar, Minggu pagi ke 

  
pen Malang, Maxi S'baja, Sunar 

: 1 . Idjauh tadi achirnia dimenangkan 
Favorit perlombaan djarak dja 

uh jg terkenal Eddy de Ronde 

  

Hari Minggu jbl. dibaan Stadion Semarang dilangsungkan per- 
'ombaan sepeda balap jang hasilnja untuk fundraising Palang Me 
(ah Indonesia jang perhatiannja besar. Pada gambar tampak dja 
902 balap djarak djauh mengadu tenaganja. Perlombaan djarak 

baja jg gambarnja ada di inzet bawah. (Photo: »Suara Merdeka”) 
oleh Lie Kiem Koen dari Sura 

  'dari Djakarta telah dikalahkan 
oiech djago balap dari Surabaja 
Lie Kiem Koen jang mempunjai 
.enaga dan napas baik dalam 
serlombaan tersebut.” Sebelum 
masuk finale Lie berhasil kelu 
ar sebagai pemenang pertama 
cengan mengalahkan - pengikut 
rombongannja 1 baanronde ter 

hitung pula van Gorp. Hal ini 
djarang sekali terdjadi. ' Orang 
menduga, bahwa dalam final ia 
akan djatuh melawan Eddy de 

Ronde, jang dapat sprint bagus. sejah 
Tetapi Lie pada ronde ke 24 utk 
djarak 25 baanronde atau ku- 
rang | baanronde untuk mentja 

pai finish sudah mengluarkan te 
naganja, hingga achirnja Eddy 

  
menjedihkan keadaannja. Pada 

hebat. Kesudahannja 

an2 itu sbb.: 

eda djengki: . Perlombaan x 3 1g 5 
ini tikati oleh 33 orang terbagi Rentjana pembangunan itu ha 
dalam 2 rombongan dan peme- rus disesuaikan dengan besarnja 
Na Ai NN an anta siumlah dan tjara perasramaan 
itu adalah ,,anti belakang”, arti ttntara, jang kita tjita?kan dalam 
nja kalau pengikut dalam setiap negara kita didjaman datang. 

12 baan ronde djatuh dibelakang, Sigaimanapun djuga, kata Sja- 
maka ia diharuskan meninggal- | AN aa SNN , : 
(kan baan. Jang menang dalam rif Usman, tidak ada alusan jang 
'perlombaan tersebut no. 1 Paiman dapat diterima akal, untuk tidak 

aa Ag ae Mt Sirin  (Hutomo) memulai pembangunan asra- 
1 : ! Sprint 200 m. ma2 pradjurit2 Angkasan Darat 
| Perlombaan sprint 200 m. di- it dengan tjara besar2an. 
ai ng Pemaakr gi vaderu sawogabg Sebelum itu, oleh Sjarif Usman 
'seri tadi diadu lagi sampai jang dikemukak.n keterangan2 jang 

Ikeluar finale adalah ea didapatnja dari perdjalanan pe- 
Oa AAN na penata ae GP  Inindjauan baru2 ini dibeberapa 
(menangkan oleh Blommaers dimjtempat di Djawa. 
waktu 14,4 dt. (Dalam semi finale 

Perang kita.   
ia mentjapai waktu 14,2 dt. dgn . ai S3 saka 
kalahkan — Kalisaran ” Djakarta) enda - 
dan Sie King Hwa mentjapai wak egar ag. 
tu 14,3 dt. Pemenang pertama ini nusia. 

Sebagai alat negara, kata Sja 
rif Usman, pradjurit2 itu sudah 
menunaikan tugasnja dimedan 
pertempuran selama il tahun 
S tahun melawan Belanda dan € 
tahun menghadapi - pemberont: 
'kan gerombolan sampai hari ini 
Mereka telah berdjuang menjam 
bung njawa dimedan 

mendapat sebuah sepeda Sport. 

Perlombaan djarak djauh. 
Perlombaan ini diikuti oleh 2 

rombongan, masing2 terdiri da- 
ri 16 orsng dan 20 orang. Jang 
keluar sebagai pemenans dalam 
rombongan pertama jalah Eddy 
de Ronde Djakarta. - Sukirman 
Jogja. Imam  Surzbaja. H. Pu 

  

"1 Djakarta, Sunarjo Jogja dan (meninggalkan anak-isteri dan se 
jang keluar sebagai pemenang : 1 
dalam rombongan ke II .jalah 

  

Lie Kiem Koen. ven Gorp, Lauw 
Tiang Houw, Peter Dahler dan 
Mexi. Dalam perlombaan rom- 
bongan ke II fhak djuri melaku 

kan sedikit kesalahan  di-ebab- 
an kemenangan Lis Kiem Koen 1 
haanronde. Tetapi achirnja sete 
lah Edddy de Ronde mengada 
kan protes, finale 

IPPNI Setu- 
sdjui KSAD 
Mengenai Perarurannja 
(T Fentang Pers perlemba ni 1 

diarak diauh melalni 25. basa» KETUA UMUM IPPNI “Ikatan 

    
|" 722... untuk melihat mn PPAT tadi dapat diatasi dengar Partai2 Nasionalis Indonesia) D. 

S. Diapari menjatakan setudju 
peraturan KSAD jang telah me- 

5 nimbulkan protes dikalangan war 
tepan hanja 5 orang). Achirnja tawan chususnja dan masjarakat 
perlombaan tsb. dimenangkan umumnja itu. D. S. Diapari me- 
oleh Lie Kiem Koen, no. 2 Ed njatakan pendapatnja, bahwa per dy de Ronde dan no. Tau aturan KSAD itu nampaknja ber 
Ti : « tentangan dgn UUDS ps. 19, tapi iang Houw. Pemenang perta- pertentangan itu hanja sepintas ma mendapat sebuah svort wa- lalu, sebab UUDS ps. 33 menen 
nit, dan ke II dan ke III sebuah tukan bahwa: hak-kebebasan me 
bungkusan. Dengan pena Da an 

i Ii 4 demokrasi innja! arus dilak- 
Perlu ditambahkan bahwa dlm sanakan dengan: pengakuan dan pertandingan finale djarak djauh penghormatan jang tak boleh ti- 

25 baanronde diberi hadiah pu- Da KP Tanpa ya serta Pang 
, 3 » sa orang Ia dan dgn: tida. 

Ne noer Da dapat mengganggu ketenteraman, kesu- 
japat lebin da Tnta 10 dan silaan dan kesedjahteraan masja- 20 baanronde. Hal 'ini masing2 aa 5 k 

it $ : engapa peraturan itu datang- 
Sen oleh Maxi dan Su nja dari Angkatan Perang dan 

dalam hal ini dari pimpinan Ang 
: katan Darat, Diapari menjatakan 

Mengindjak? 
Al. Our'an 

mengambil dri mssino? -nm- 

  

PERESMIAN GEDUNG BARU 
HARAHAP INSTITUTE & 

BOOKSTORE. 
Dengan dihadliri oleh para pem 

besar dan undangan Minggu siang 
jbl. telah diresmikan  pembu- 
kaan gedung baru Harahap  In- 
stitute & Bookstore jang terletak 

didjalan Abimanju 15. Setelah ka 
ta pembukaan diutjapkan oleh: 
panitya, kemudian oleh A. E. Ha 

  

  

pendapatnjas bhw. memang kita 
masih dalam keadaan perang, ma 
lahan lebih darurat lagi daripada 
masa perang sebab: 

1. Revolusi kita belum selesai: 
' a. Irian Barat masih ditangan mu 

& suh dan terus setjara aktif dan 
Achirnja Diperbal sistematis dan konsekuen dipergu 

3 nakan musuh sebagai pangkalan 
Polisi | Be PaRaaN kita, 

Nana an b. mo monopoli musuh ma DARI kalangan resmi didapat sih bertjokol didabn Kaka nega kabar bahwa seorana pemuda ra jg oleh musuh dipergunakan 
| beriama K, tinggal di Kp. Kepa- Utk Menghalangi “pembangunan tihan' Bangunbardjo. di Semarans ekonomi nasional (ekonomi  Pan- l Aa j 3 SJ tjasila) dan guna aksi subversif elah diperbal oleh pihak jang jang menerbitkan kekatjauan po- berwadjib untuk kemudian diadju litik, ekonomi dan keamanan (An 
kan ke Pengadilan Negeri karena 121). 
duhan menghina kitab sutji Al 

Our'an, Penghinaan ini dilakukan , 
oleh K. pada "hari Dium'at jbl. 
diramahnja pemilik ' Al Gur'an 
tsb. Kabarnja K. telah mengakui 
perbuitan2 jang dituduhkan ke 
padanja. 

| Diam hubungan dgn kedjadi 
an itu. lebih landjut didapat kete rahap diuraikan sedikit riwajat vangan, bahwa penghinaan terha tentang suka  dukanja Institute 
Gap Al Our'an tsb. - dilakukan in ba Pa Me wa 
“#3 | : Sa Oa ingga sekarang. 'api 
“leh K. dengan gara mengindjak berkat usahanja dalam lapangan ndjak kitab sutji itu. Hal ini di pendidikan jang tak kenal putus 
takukan, kabarnja K. ingin mem Me AN Ne pu ana Meng Ya : rikan gedung seperti jang terda- suktikan benar atau tidak sese pat sekarang ini. Dikatakan “se. 
srang akan ,,kuwalat” kalau be landjutnja bahwa gedung tsb. 
gni menginejak End Si Al gan, mol Minas an Oa Our an. Adapun mula2 terdjadi kan 14 tahun berdirinja Institu- nja peristiwa tsb. adalah sbb: ite tsb. Kata2 sambutan antara- 
Pada hari Djum'at ketika M, nja diberikan oleh Pn an 

: dana arsono atas nama Gubernur membersihkan rumahnja, ia hen jawa Tengah jang kebetulan 
dak menurunkan kitab sutji Al waktu itu tak geni Nada jang 
Ouran dari tempat dibagian mengatakan bahwa keuletan sar, 

: 3 1 Harahap dalam mengusahakan ke 
atas. Karena ia tidak Wudlu?. madjuan Institute-nja patut men 
maka untuk mengambil Gur'an djadi tauladan bagi masjarakat 
tsb. ia lalu mempergunakan hand San aa beliau emak 

: rap mudah2-an lapangan pengadja doek untuk membungkus tangan A5 jang diusahakan sdr. Hara- 
n'a. Hal ini diketahui oleh K. hap dapat memberi manfaat jang 
fang Jalu mentjela perbuatannja besar sekali pada bangsa dan: ne- M “ri 1 Tn gi b.gleb M gara terutama dalam masa pem- 
Wi. Ajelaan IK. didjawab ole " bangunan sekarang ini. Selesai 
bahwa ia takut ,,kuwalat”. Men up Tn tamu Men 
ta : 1 «ini melihat2 Bookstore dan lain-lain 
na kata2 wkuwala Ke ruangan . jang kemudian diachiri tata melemparkan dan kemu IAN dgn djamuan makan siang. 

mengindjak2 Gur'an tadi, i PB TUNAS, 
Baru? ini telah dibentuk Persa 

, MAJAT DIKETEMUKAN tuan Ma Na, ES jga mo esen 
i : djual ' Sa Pagi2 hari dipinggir djalan Ke pengurus sbb. : etua dan aki 

TA Ta en aan : Rn aa reta api  djurusan  Semarang— nja: Sukarianto dan  Oemarhadi,    
22 karat: djal: 

p DEL Dn use Kerta do pda 
Utk harga emas Djakarta, Me 

4 dan Luar Negeri hari ini 
k menerima tjatatannja, 

  

    
   
   

  

    

   
   

Wewe lastah 

      

.. Brumbungan dekat desa Mukti- 

laki2 jang terlentang 

tahui aan namanja dan tempat 
. tinggalnja. 

terRebuit segera dikirim ke RSUP 
| Semg. 
djauh 

“Bulustalan Semg. 5 
tuk pimpinan ranting jang 
shb. : 
Sujadi, 

' Perbendaharaan: Soleman dan 

penulis Sukiswo dan bendahara: 
Sutijah dan beberapa pembantu. 
Tempat latihan di baan Djl. Tjo 
kroaminoto (Karangasem) Il Se 
marang. 4 
JAJASAN  KESEDJAHTERAAN 
SOSIAL TJAB. SEMARANG. | 
Baru? ini telah terbentuk pengu 

rus Jajasan Kesedjahteraan So- 
sial Tjabang Kota Besar Sema- 
rang, dengan Susunan pengurus- 
nja sbb. : Ketua dan Wakil Sdr, 
Isman adisutjipto dan Ibrahim 
Abdullah: Secretaris I/II sdr. A 
Dahlan dan. Ibrahim Kaoci: Ben 
dahara sdr. Masud dan Sulaima: 

hardjo Genuk banjak orang telah 
dikedjutkan adanja majat seorang 

1 “dipinggir 
djalan tsb. Majat itu tidak dike 

Selandjutnja  majat 

untuk diperiksa lebih 

“— Pemuda Rakjat Kelurahan 
telah memben 

baru 
II dan. bir 

dan Suhadi, 
be 

Sekretaris 
Rochmad 

Bung Karno Kundjungi 
Mao Tse Tung 

Indonesia-Mongolia Keluarkan Komunike 
Bersama 

MINGGU SORE pada djam 5.30 Presiden Sukarno telah 
mengundjung: Presiden. RRT Mao Tse Tuang di Chin Cheng 
Hah (Chung Nan Hai) dengan disertai oleh pedjabat2 tinggi 
Indonesia. Demikian berita Hsin Hua dari Peking,. Pada ke. 
sempatan itu hadir djuga Wakil Presiden Chu:'Teh, Ketua 
Parlemen Liu.Shao Chi, P.M. Chou En Lai, Seong Ching 
Ling dan pendjabat2 Gagki RRT lainnja. Hadir djuga Data 
besar RRT untuk Indonesia uang Chen dan Dutabesar in- 
donesia untuk RRT Soekardjo 

Belanda Te- 
tap mBandel 
Anggap Sepi Tindakan2 
Indonesia) Mengenai 

Irian   
: Asrama? TNI Umum- 

nja Menjedihk 
Ruangan 2 x 2 Meter Didiami Keluarga 6 
Orang—Sjarif Usman Ad 

— baikan Kepada 

ANGGOTA Parlemen Seksi Pertahanan Sjarif Usman 
mengirim nota kepada Menteri Pertahanan mengenai 

keadaan asrama2 pradjurit TNI, jang dikatakannja sangat 

edihkan 
ukan Saran Per- 
emerintah 

achir notanja itu Sjarif Usman 
bertanja, apakah pemerintah tidak sependirian dengan, dia, 
bahwa pembangunari asrama tentara itu sudah harus dimulai 

'de Ronde djatuh no. 2. Pertan pada permulaan tahun 1957 dengan tjara besar2an diselesaikan 
Tn sb. "aantah jang paling dalam masa 5 tahun, djadi dimasukkan mendjadi pokok pem- 

perlomba- bangunan dalam rangka pembangunan 5 tahun Angkatan 

gala kesenangan lain, dengan se 
mangat jang kuat, dalam masa 
jang sudah lebih lama dari se- 
harusnja, menurut ukuran ma- 
nusia biasa. 

Ketabahan djiwa mereka me- 
ngagumkan dan memberikan ha- 
rapan untuk tumbuh  mendjadi 
Angkatan Perang jang kuat dan 
ulet didjaman datang. Demikian 
Siarif. “Tapi, katanja lagi, seba- 
gai manusia, nasib  pradjurit? 
Angkatan. Darat sangat - menje 
dihkan. Perumahan (asrama) pra 
Gjurit, jang merupakan kebutu- 
han hidup jang primer, hanja 
sebagian Ketjil sadja jang lajak 
disebut kediaman manusia, jaitu 
bekas2 peninggalan Belanda Ia- 
ma. Sebagian besar dari 
aSrama2 itu, sangat - menjedih- 
ikan, bermutu2  kandang2 ajam 
atau kandang2 kambing. Banjak 
jang sudah tidak dapat dipakai 
tetapi masih didiami oleh pradju 
Int2 dengan keluarganja, karena 
tak ada gantinja. 

Keadaan asrama. 
Suatu sifat umum dari asrama2 

itu ialah, atap botjor, air masuk 
kalau hari hudjan, air kurang, ka 
kus kurang, tjahaja jang sehat ku 
?rang, karena masing2 keluarga 
mendapat ruangan jang terlam- 
pa -sempit,. 2. Xx 2 meter. -atau 
(3 X2 meter untuk keluarga jang 
terdiri dari 4 sampai 6 orang. 
Dinding2 dari asrama2 itu terdiri 
dari bilik (bambu) jang sudah tua 
dan Kering.” Bahaja kebakaran 
mengintai terus menerus, karena 
mereka memasak dengan kom- 
por2 buatan Indonesia jang ku- 
rang kwalitetnja dalam kamar 
atau didepan kemarnja masing2. 

Pernah terdjadi di Djawa Te-   

, Inegeri itu akan membantu mema. | 
|djukan saling-mengerti dan saling 

ngah dalam tahun 1953, sebuah 
asrama tentara jang sudah “tua, 
runtuh dan mengakibatkan luka 
puluhan serta meninggal dunia 
13 orang keluarga tentara jang 
menghuninja, sedang tentarannja 
sendiri berada didaerah operasi 
menghadapi gerombolan. 
kian keterangan Sjarif "Jsman. 

" (Antara). 

Politbiro 
CC PKT 

SEBELUM malam Djum'at kong 
gres ke-8 Partai Komunis Tiong 
kok berachir maka Central Comi 
te baru jg terdiri dari 97 anggota 
mengadakan sidang lengkapnja 
utk memilih pedjabat?nja dan ba 
dan? pusat lainnja. Sebagai ke- 
tua Central Comit€ terpilih Mao 
Tse-tung, sedangkan sebagai pa 
ra wakil ketuanja dipilih Liu 
Shaochi, Chou En-lai, Chu Teh, 
Chen Yu dan Teng Hsiao-ping. 
Kemudian dibentuk Politbiro 

Central Comite jang terdiri dari 
17 anggota sedangkan jang lama 
mempunjai 13 anggota. 
Jang terpilih mendjadi anggota 

Politbiro ialah Mao Tse-tung, Liu 
Shao--chi, Chou En-lai, Chu Teh, 
Chen Yu, Lin Piao, Liu Po-chu, 
Tung Pi-wu, - Peng Chen, Lo 
Jung-huan. Chen Yi, Li Fu-chun, 
Peng Te-huai, Liu Po-chen, Ho 
Lung, Li Hsien-nien - dan Teng 
Hsiaoping. Selandjutnja dipilih 
Sekretariat Central Comit6e jang 
terdiri dari 7 anggota sedangkan 
ig dulu terdiri dari 5 anggota. 
ebagai sekretaris djendral Sekre 

tariat tsb terpilih Teng  Hsiao-- 
ping sedangkan jang lain?2nja ia- 
lah Peng Chen, Wang - Chia- 
hsian, Tan Chen-kin, Tan Chen- 
huan, Ke Cheng-huang dan Ti 
Hsueh-feng. 
Dapat ditambahkan bhw 6 orang 

telah dipilih sebagai anggota tja 
dangan Politbiro dan 8 anggora 
tjadangan Sekretariat. 
Djuga telah dipilih Komite Pc ngawas.. (Antara-UP). 

  

19 BUTIR PELURU DIKE 
TEMUMUKAN, Oleh seorang bernama Ismail 

tinggal di Kp. Peterongan Timur Semg. pada tgl. 26 Sept. jbl. ia telah menemukan 19 butir peluru Mauser jang telah diketemukan 

pada | 

Demi-: 

| 

DALAM sebuah "kominike jang 
dikeluarkan pada hari Saptu pe- 
merintah Belanda menegaskan, 
bhw tindakan? administratif dan 
tindakan? lainnja jang dilakukan 
oleh pihak Indonesia mengenai 
Irian Barat tidak akan diterima 
maupun diakui oleh Nederland. 
Dalam pengumuman tsb. dinjata- 
kan bahwa pemerintah Indonesia, 
berdasarkan ,,anggapan chajal?” 
bahwa Irian Barat de jure bera- 
da. dibawah pemerintahannja, te- 
lah mengambil tindakan? admini- 
stratif, seperti misalnja mengang 
kat tiga orang jang mewakili 
Irian Barat dalam parlemen Indo 
nesia dan melantik seorang gu- 
bernur utk wilajah itu jang ber- 
sama beberapa pulau lainnja di- 
beri nama propinsi Irian Barat. 

Kominike itu menambah bahwa 
dlm penjerahan kedaulatan kepa 
da Indonesia, wilajah Irian Barat 
tidak ikut dimasukkan kedalam 
negara baru Indonesia. Semendjak 
itu, menurut pengumuman tsb., 
tidak terdjadi perubahan dalam 
keadaan itu. 
Achirnja ditegaskan dlm pengu 

muman itu, bhw pemerintah Be- 
landa merasa bebas utk mengam 
bil langkah2 terhadap pelaksana 
an tindakan2 Indonesia tadi, apa 
bila tindakan? itu langsung atau 
tidak langsung mentjampuri urus 
an Irian Barat. Demikian berita 
AFP dari Den Haag. (Antara). 

Perpetjahan 
 Dikalangan' DI 
Seorang ,,Major DI” 
Mau Menjerah Untuk 
Dapat Beladjar Ke LN 

UHJAN EFFENDIE, seorang 
Major TU” telah menjatakan 
Iseinginannja — hendak menjerah 
Kepada jang berwadjib. Alasan- 
pja karena “ia sekarang sudah 
merasa tidak betah lagi tinggal 
di gunung2 dan di hutan2. Selain 
daripada itu ja merindukan ke- 
jluarganja jang telah hampir $ 
tahun ditinggalkannja. 

Demikian sumber jang menge- 
tahui, jang seterusnja menerang- 
kan, bahwa Uhjan itu, sesudah 
'menjerah, bermaksud menerus- 
kan sekolahnja dan kalau tidak 
(mungkin di Indonesia, ia ber. 
maksud beladjar diluar negeri. 

  

Seperti telah dikabarkan, Pang 
lima TT. HI Divisi Siliwangi te 
31 menerima laporan2 “tentang 

alania pertengkaran bersendjata 
dikalangan gerombolan TII itu, 

bahkan telah terdjadi penurunan 
pangkat diantara para pemimpin 

gerombolan itu. :   Menurut sumber tsb.,  Uhjan 

Effendie sekarang telah ,,ditjo- 
pot” dari kedudukannja sebagai 

»Komandan  Bataljon . Walang- 
sungsang TII”. Sebagai penggan 
tinia telah diangkat orang baru 
jakni Samsudin. 

Wirjopranoto. 

Makan bersama dengan 
Mao Tse Tung. 

Kemudian Minggg,, malam Pre- 
siden Sukarno makan malam ber- 
sama Presiden ' Mao Tse Tung. 

MN NA MR aa 

    

AN 
LUAR NEGERI 

Mang Gandha iang kini berada 
di Ausiria mendongeng, bahwa 
ke-indahan alam Indonesia djauh 
tidak kalah kalau dibanding de- 
ngan alam di Eropa. 

Den-aju Sir-pong jang batja 
perslag ini, terus nepuk dada dan 
bilang: ,,Naahhhh itu dia. Tapi 
mengapa matania Sir-pong suka 
mengelirik apa? jang dari asing 

sadar ", 
Tentu sadia den-aju Sir-pong 

tjuriga, sebab jang dilirik Sir- 
pong itu terang bukan ke-indahan 
alam sadia. 

  

  Yampak hadir dalam djamuan ma 
kan itu Menteri Tiar Negeri Rus 
lan Abdulgani dat Dutabesar Soe 
kardjo Wirjopranotoy Wakil Presi 
den Chu Teh, Ketua Parlemen Liu 
Shao Chi dan ...Nj,: Soong Ching 
Ling serta Wakil P.M. Chen Yi. 

Komunike Indonesia—Mon- 
golia, 

Dalam pada: itu dikabarkan, 
bahw kundjungan Presiden Sukar 
no ke Republik Rakjat Mongolia 
akan memperkokoh dan mengem- 
bangkan hubungan2 persahabatan 
diantara Indonesia dan Mongolia. 
Demikian dikatakan didalam Ko 
munike Mongolia—Indonesia ' me- 
nurut berita Hsin Hua dari Ulan 
Bator. 

Didalam komunike itu dikata- 
kan, bahwa pembitjaraan tentang 
hal memperkuat shubungan2 persa- 
habatan diantara: Indonesia dan 
Mongolia telah dilakukan antara 
Presiden Sukarng' dan Zhamsara- 
ngin Sambu, Ketua Presidium Hu- 
ral Rakjat Besar“Republik Rakjat 
Mongolia. 

Bazar Shirindib, Wakil Ketua I 
Dewan Menteri Mongolia, dan R. 
Abdulgani, Menteri. Luar Negeri 
Indonesia, telah ikut serta djuga 
dalam pembitjaraan itu. 

Wanita2 Indonesia didjamu 
makan oleh Federasi Wani 
ta Demokrat seluruh Tiong 
kok. 

Sementara itu Federasi Wanita 
Demokrat seluruh Tiongkok pada 
Sabtu malam telah mengadakan 
djamuan makan untuk menghor- 
mat wanita2 Indonesia jang kini 
sedang berkundjung ke RRT. Me 
reka itu ialah Nj. Ruslan Abdul 
gani, Nj. Subandrio,” Nj. Arudji, 
Nj. Zainul Arifin, Nj. Sudarman 
dan Nj. Sukrisno. 

Nj. Tong Ying: Ghao, « Wakil 
Ketua federasi tersebut dalam ka 
ta sambutannja menjatakan, bah- 
wa wanita2 dari kedua negara tlh 
sama2 menderita penindasan kolo 
nial dan bahwa. dalam. perdjuang 
an untuk kemerdekaan nasional, 
mempertahankan perdamaian du- 
nia dan kesedjahteraan ibu dan 
anak2, mereka mempunjai persa- 
maan pengalaman. 

Nj..Abdulgani atas nama rom 
bongan wanita Indonesia itu da- 
lam kata djawabannja menjatakan, 
bahwa ia akan menjampaikan ke 
pada wanita2 Indonesia tentang 
usaha2 Tiongkok untuk memper- 
kuat perdjuangan untuk perdama- 
an. Demikian Hsin.Hua. (Antara) 

         

  

   

GON20P ETS OBEST TANMN SOE NS UNI 
2.2 ana an TAMAN 116. 

BI ya Ba 
Ip TAI 1, 

Pa mam - 

Banana ana n aan Damn anna 

BANDJARNEGARA   |. Uhjan ,ditjopot” karena diang 
|gap telah melakukan ,,kegaga- 

lan”. Seperti diketahui, Uhjan 
Effendie sewaktu masih mendja 

di ,,Komandan Bataljon Walang- 

singsang TII” bergerak dalam 
daerah Tjiamis Selatan. (Antara) 

  : 2 | 
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| BEBERAPA YERLOMBAAN 
PADA HARI ANGKATAN 

PERANG. 

Untuk meriahkan peringatan Ha 
ri Angkatan Perang jang ke-11 | 
ini, oleh Komando Resimen In- 
fanteri 15 Surakarta a.l. akan di 
adakan berbagai matjam perlom- 
baan untuk umum. 
Adapun matjam2 perlombaan 

itu adalah : 1) Gerakdjalan Umum 
pada tg. 3 Oktober jad. dgn dja- 
Irak 8 KM didalam kotap 2) Bala- 
"pan Sepeda untuk murid? SMP 
idan SMA pada tgl. 30 September 
.agn djarak Ik. 13 KM didalam ko 
Ita: 3 Karang-mengarang untuk 
|murid2 S.R. mengenai soal2 jang 
ada hubungannja dengan  Ang- 
katan Perang: dan 4) Menggam- 
bar untuk murid2 S.R. mengenai 
Pemandangan Alam di Tanah Air| 
kita. 

KETJELAKAAN DALAM 
BEKERDJA. 

  

Didapat kabar, dalam minggu 
jl. oleh pihak Djawatan Penga- 
wasan Perburuhan dikirim bebe- 
rapa orang pegawai guna membe 
ri petundjuk tjara bagaimana me 
ngurangi ketjelakaan dalam  be- 
kerdja bagi buruh dipelbagai Dja 
watan jang ada didaerah ini." 
Menurut kabar itu, di Djawa Te 

ngah menurut tjatatan terachir 
dlm tahun ini, terdapat 401 orang 
buruh dari pelbagai perusahaan 
jg mendapat ketjelakaan dim wak 
tu bekerdja. Dari djumlah ketje 
lakaan itu 605 terdapat pada Dja 
watan Kehutanan. 

Sesuai dgn bunji Undang2 Ke- 
tjelakaan tahun 1947, mereka jang 
mendapat ketjelakaan dlm waktu 
bekerdja itu umumnja telah men 
dapat djaminan dari pihak madji 
kan jg bersangkutan, misalnja   dalam siokan Djl. Pengapon. Selandjutnja peluru tersebu Nat diserahkan kepada ig berwadjib. 

HARIAN? di Peking pada hari 
nggu terbit dengan .menjedia- 

an ruangan utamanja utk mem- 
berikan sambutannja atas keda- tangan Presiden Sukarno. (Semua “surat2 kabar itu- memuat gambar disertai  riwajat hidup singkat Presiden Sukarno, 

. "Harian Rakjat Peking” menja takan, bahwa kundjungan Presi- 
den Sukarno ke Peking ini me- rupakan peristiwa sangat penting bagi hubungan Indonesia dan Tiongkok. Kundjungan Presiden ini merupakan titik sedjarah ke- imadjuan dalam “perkembangan persahabatan antara rakjat2 ke- 

   

(dua negeri. Harian tersebut se- 
landjutnja menjatakan, wa | 
kontak antara: pemimpin2 kedua   erapa pembantu? lainnja, Hi, 1 

NEK 1 Aa | 

Ie uan an Ona aa 1 Xx MEA OA See EA gi 

Pers RRI Sam 

lem toestel 

DITANGKAP POLISI. 
Oleh fihak kepolisian Kab. se 

tempat baru2 ini telah' ditangkap 
seorang wanita bernama B. Dj. 
berumur k.lI. 30-th: tinggal didesa 
Kutaringin, karena. tersangka tih 
menanam anaknja jang baru di- 
lahirkan. Seperti diketahui B. 
Dj. tersebut baru sadja 3 hari 
menetap sebagai pelajan di rumah 
S. didesa Kutaringin. - Kedjadian 
tersebut mula2 dapat diketahui 
oleh S, bahwa dibelakang rumah 
nja ada sebuah 'rimong keluar 
dari sebuah lubang jang tidak 
dalam. Setelah ternjata bahwa 
lobang tersebut adalah tanaman 
baji jang belum diketahui ibunja, 
maka oleh S tersebut peristiwa 
itu lalu segera “dilaporkan kepa 
da kepolisian setempat. 
Selandjutnja B. Dj. beserta 

anaknja jang telah ia tanam itu 
Oleh polisi pada Saat itu diserah 
kan kepada dokter setempat utk 
mendapat pemeriksaan lebih lan 
djut. Seperti diketahui hingga 
kini B. Dj. tersebut masih dira 
wat di rumah sakit Bandjarnega 
ra dan sambil menunggu sembuh 
nja untuk diperiksa lebih landjut 
oleh fihak polisi. Sementara itu 
baji jang telah diperiksanja oleh ' 
dokter setempat itu kemudian di 
tanamnja kembali soleh jang ber 
wadjib. 

MAGELANG 
tee Psi 

BIOSKOOP TENTARA GAR- 
NIZOEN MAGELANG, 

Dari Djawatan,. Kesedjahtera- 
an A.D. Perwakilan Kedu diper 
oleh keterangan,: bahwa pada 
tgl. 5 Oktober 1956, bertepatan 
dengan peringatan! Hari A.P, jg 
ke XI, dikota Magelang akan di 
resmikan Bioskoop tentara Gar- 
nizoen Magelang, bertempat di- 
gedung Balai Pradjurit  djalan 
Teuku Umar Barat Magelang, 

Pertundjukan diadakan “ pada 
tiap hari, dimulai ' padadjam 
18,30 dan 20,30 dengan biaja ma 
suk antara Rp. 1,—. sampai Rp. 
1,50. Gi 

Perlu ditambahkan, bahwa pi 
jang, dipergunakan   tundjangan uang selama buruh be 

lum dapat bekerdja,  tundjangan 
kematian, dll. (Antara). 

Pres. Su. 
karno 

persahabatannja dan kerdja-sama 

kesamaan pendiriannja jg menen- 
tang kolonialisme dan memperta- 
hankan perdamaian di Asia dan 
dunia umumnja. 

Dengan melukiskan hasil2 jang 
Iditjapai Indonesia dalam forum 
internasional dan nasional harian 
tsb. mengatakan, bahwa — hasil2| 
jang ditjapai itu tidak dapat di 
lepaskan dari peranan Presiden 
Sukarzo: !   

Harian "Kwangming” mengata s 
Ikan, bahwa  rakjat ' Tiongkok   mempertjajai, serta memperkokoh | 'telah mengenal “akan peranan ' 

    

Rakjat Tiongkok i 
bahwa dibawah pimpinan  Sukar- 
to Indonesia madju diatas djalan 
mempertahankan kedaulatan dan 

atas nama pemuda Tiongkok. 

'Harian Rakjat” disamping sam 
butannja itu, djuga memuat gam- 
bar2 satu halaman tersendiri dari 
seniman-seniwati 

pertundjukan di Peking itu. 

untuk bioskoop tentara tersebut, 
berukuran normaal,.(35, mm). 

but Uangat Kedatangan 
Na Sukarno dalam perdjua- 
gan | “Kolonialisme. menentang 

kur bergembira, 

5 An ' kemerdekaan  nasionalnja, dan Aa Jp olah eri engan remadiukan, perkembangan te p g bas dari ekonomi... nasionalnja. 
Demikian "Kwangming”. 

| Dalam semangat itu pula sam- 
butan harian "Pekerdja ' Peking” 
atas nama kaum buruh Tiongkok 
lan harian "Pemuda" di Peking 

Dapat ditambahkan, bahwa 

Bali jang kini 
edang mengadakan pertundjukan 

(Antara) |ajungan dari 

DRNDENEENONBS 
Dan mana Masa Beni 

hubungan 

djaannja jakni seorang 
dari sebuah SMA i 
Ra. Djoni 
di Bandung, 

  

  

SIARAN RADIO R. I. 

SEMARANG, 3 Oktober '56: 
Djam 06,25 Pusparagam Indone 

sia. 07.10 Orkes Sidney Torch. 
07,30 Irama Langgam. 13,15 Enam 
Serumpun. 13,45 Tango. 14,10 
Rempakan Ki Dalang. 17,00 Ta- 
man Kusuma. 17,30 Dunia Anak2. 
18,15 Dari dan 'untuk A.P. 18,30 
Ruang Kesehatan Tentara. 18,45 
Dari dan untuk Angg. A.P. (lan 
djutan). 19,30 Tepatkah...... ? 
20,30 Gamelan Pancha Suara. 
21,00 Rudjak Uleg Semarangan. 
21,15 Piano Tunggal. 22,15 Hi- 
dangan Periang Sukma. 23,00 Pe 
nutup. 

SURAKARTA, 3 Oktober "56: 
Djam 06.10 Pagi Gembira. 06.30 

Aneka Warna Pagi. 07,20 Sunda 
Gembira. 07,30 Irama Beguine. 
13,15 Klenengan dari Puro. 14:10 
Klenengan dari Puro (landjutan). 
17,00. Dunia anak2. 17,40 Varia 
Djawa Tengah. 17,50 Ruangan pe 
muda pemudi. 18,15 Ruangan A. 
P. 19,30 Imbauan Malam. 19,45 
Kontak dengan pendengar. 20,30 
Irama Indonesia. 21,20 Sandiwa 
ra Radio. 22,15 Aneka warna oleh 
ROS. 23,00 Penutup. 

JOGJAKARTA, 3 Oktober '56: 
Djam 06,10 Soran pagi. 06,30 

Genderan pagi. 07,10 Genderan 
pagi (landjutan). 13,10 Rajuan 
Merdu. 14,10 Orkes Puspa Ken- 
tjana. 17,00 Taman Kepanduan. 
17,40 Orkes Harmonium, 18,15 
Gitar Tunggal. 18,30 Peladjaran 
Lagu Djawa. 19,40 Krontjong 
asli. 20,30 Lagu2 Indonesia Baru. 
21,15 Ruangan Djapendi. 21,30 
21,30 Ketoprak Mataram. 22,15 Ke 
toprak Mataram (landjutan). 24,00 
Penutup. k 

DJAKARTA, 3 Oktober '56: 
Djam 06,10 Orkes Balaian Sa- 

jang. 06,30 Radio Orkes Surakar 
ta. 07,10 Seni Sunda Studio Dja 
karta. 13,10 Alam Minangkabau. 
14,10 Orkes Seruling. 17,00 O.H. 
Rame. Dendang.- 17,30 Peladjaran 
Njanji. 18,30 Ketjapi Batak. 19,30 
Orkes Enam Serumpun. 20,40 Ba 
hasa dan Sastera Sunda. 21,00 
Lembaran Wanita. 22,15 Galih 
Pakuan. 283,00 Penutup. 

TJIREBON, 3 Oktober '56: 
Djam 06.10 Ratna dan Nien. 

06.35. Konpinim dan tjiptaannja. 
07,10 Suara Abdulgani dan Subar 
dini. 07,40 Menir Muda dkk. 13,10 
Trio Irama. 13,40 Orkes Pater Xork. 14,10 Empat Sekawan. “17,00 Pendidikan Budi Pekerti: 17,30 
Siaran A.P. 18,15 Dunia Olah Ra 
ga. 18,30 Sari Peristiwa Djawa |Barat. 18,35 Album Puisi. 19,30 
Orkes Hawaiian Gembira. 20,15 

| Tjiptaan Richard Wagner. 20,30 ' Pilihan Pendengar. 21,15 Game- 
ilan Si Geger. 22,15 Gamelan Si Geger (landjutan). 23,00' Penutup. 

   

7 53 1    

PEMALANG 
116 POTONG PAKAIAN UTK. 
KORBAN PENGATJAUAN 

Oleh Tjamat Bantarbolang (Pe 
malang) telah dibagi-bagikan se- 
banjak 116 potong pakaian ke 
pada 43 kepala keluarga “didesa 
Pedagung jang baik rumah mau 
pun harta benda lainnja sudah 
'musnah sebagai akibat mengga 
nasnja gerombolan  bersendjata 
disitu. Barang tsb. terkumpul 
atas usaha .,,Winita Demokrat 
Pemalang. 

5010 
IKATAN PELADJAR NASIONA INDONESIA BERDIRI, 1 

»Ikatan Peladjar Nasional In- 
donesia” (IPNI) jang meliputi se 
Jaruh Indonesia dan jang berpu- 
sat kedudukan di Solo, baru? ini 
telah didirikan. 

Organisasi tersebut didirikan 
utk bersama? mewudjudkan tji- 
ta2 peladjar dalam mentjapai ke- 
sedjahteraan peladjar dan masja- 
rakat serta taraf penghidupan pe 
ladjar jang lajak dan baik, dalam 
hubungan kerdjasama dengan or- 
ganisasi2 peladjar lain2nja. 
Organisasi  peladjar ' tersebut 

berazaskan ,,Marhaenisme”, se- 
dang pimpinan pusatnja dipim- 
pin oleh Sujono Hartojo sebagai 
ketua umum, 
Bersamaan dgn pembentukan 

Dewan Pimpinan Pusatnja itu, te 
lah terbentuk dan disahkan pula 
berdirinja Ikatan Peladiar Nasio- 
nal Indonesia tjabang Solo, jang 
diketuai oleh Mudjijono. 

  

  

TJIREBON 
TANDAMATA UTK WAKIL 

| PRESIDEN. 

Penduduk desa 
danghaur Indr#maju, telah me- 
njerahkan tanda mata berupa 
sebuah model perahu lajar leng 
kap dengan peralatannja kepada 
wakil presiden Hatta, jg pada tg 
24 Sept. jl. mengundjungi desa 
itu. Pada kesempatan itu rakjat 
Eretan telah mengusulkan kepa- 
da wakil Presiden  supaja desa 
Eretan didjadikan 8 kota pelabu- 
han. Selain itu telah diusulkan 
pula agar dari Sukamandi: sam- 
pai Eretan diadakan hubungan 
kereta api. Usul2 ini oleh wakil 
Presiden akan diperhatikan. Se- 
perti pula didaerah2 lainnja, ke 
pada rakjat nelajan di Eretan ini 
wakil Presiden telah mengandjur 
kan agar mereka lebih giat lagi 
melaksanakan hidup berkoperasi, 

Bretan Kan 

BUNUH DIRI GARA? SIRAM- 
BUT - PANDJANG. 

Seorang pemuda berusia 23 th. 
bernama Rd. Djoni Wiriaatma- 
dja baru2 ini telah kedapatan 
meninggal menggantung diri da- 
lam kamarnja. di hotel Langen- 

| sari Tjirebon. Dalam kantong ba 
.dju Sikorban terdapat surat? is 
bisa menimbulkan dugaan, bhw 
perbuatan jang nekad itu dilaku 
kan karena ia putus asa dalam 

tjinta dengan gadis pu 
peladjar 

di Semarang. 
Verasal dari keluarga 

Fa dan ia menginap di |Tjirebon setelah melakukan  kun- 
Semarang, 

  

  

 



  

  

    

Diterima 
PRESIDEN SI 

wat terbang jg. din 
di Ulan Bater, bahwa IK 

angan RRT Djuga Keme- 

Dim PBB ' 
ARNO mengtakan Sabtu jl, waktu pesa | “Dale 

i aa perdjalanan ke Peking singyan | KATA Presiden-Da 

      

  

SH 

  

   

  

dalam perdjamuan makan un    tuk menghormat Wakil Pr 
  

India malam Minggu, jg. dihadiri oleh beberapa Menteri dan 

| Indonesia Menentang Keke- 
rasan Di Suez 

Setudju Adanja Pemetjahan Pengan Djalan 
Berunding — Pendjelasan PM Ali 

PM ALi SASTROAMEDJOJO dalam pidato jg diufjar 

  

  

Tanda . Mata 

Utk Sartono 

Resepsi 1 Oktober Vi | ayepamenlakang. kuat supaja Repub 
          

: lik Rakjat Mongolia terima dalam PBB. ,,Kami datang kema | : kin : anggota2 korps diplomatik, antara lain mengemukakan pendiri 
: 14 Utk. memperkukuh persahabatan antara Mongolia dan Indo | pi resepsi 4 Okfober' jang bet | an Indonesia mengenai masalah Terusan Sucz dau bhw semua 
: | nesia”, kata Bung Karno | Saj: f ane h | tangsang dihotel: Peking Mingep sengketa internasional harus diselesaikan dengan djalan damai, 

'hatikan pemerintah dan ia 2 

bertema 

35 tahun 

ri Hham kepada r 

singkat keibukota Mongolia, 

  

pembesar2 Mongolia dan angota2 korps diplomatik menjambiii 

nja dilapangan terbang. Dalam pidatenja, Sambu mengatakan 
bahwa rakjat Mongolia - liasa menjokong rakjat Indonesia 
dalam perdjuangan mereka utk. kemerdekaan. Seterusnja ia.me 
njatakan bahwa rakjat Mongolia amat menghargai sumbangan 
jg. telah diberikan Indonesia dan Presidennja kepada Konperen | 
si Asia-Afrika di Bandung. Sepandjang dalan dari lapangan.ter 
bang kekota Ulan Bator, rakjat bersorak-sorak sambil melam 

 ngensraa Indonesia dan Mongolia, 
dan rombongannja lewat. Malam hari 

mengadakan djamuan makan utk. menghormati 

bai-lambaikan bendera2 
waktu Presiden Sukarno 
nja Sambu 

Bung Karno. 

     
   

   

                

     

   

     

  

———— 
& na 

   

Kana 
ngan terbang Ke k 
serombongan pemuda? Irian asli 
jang tergabung dalam Gerakan 
Patriot Tjenderawasih jang “me 
njampaikan kepada Menteri Dim 

uh pernjataan tentang 
» a terhadap kebi           

    

    

       
    tuk propir riar 

pun-berdjandji aka 

ienaga dan pikiran  sepenuhnja 
untuk mewudjud a tjita2 per 

djuangan Men Ea Ting pe 

rat. x - 

Kundjungan rombongan peme 
rintah pusat ke Maiuku itu ialah 
pertama utk melantik Gubernur 
pertama Propinsi Irian Barat Zai 

nal Abidin Sjah dan kedua mem 

berikan penerangan2 kepada rak 

jat tentang arti pembentukan pro 
pinsi Irian Barat. : 

“Perdjalanan dilakukan dgn pel 
sawat GIA dari Djakarta ke Am 
bon, kemudian dengan kapal la 
ut Djadajat kepunjaan Djawatan 

Pelajaran "menudju Soa Sia ibu 

kota Propinsi Irian Barat dipu- 

jau Tidore, Ternate, Sanafi dipu 

jau Gobe, Petani. di Halmahera, 
Namlea dipulau Buru dan kemu 

dian kembali ke.Ambon. Dalam 

rombongan tsb ikut serta pula 
wakil Ketua IN Parlemen Zai 
nal Abidin Achmad serta anggo 

ta2 Paris M 'Solei 
t:an dan A.B. Karubuy. 
Wartawan ',,Antara” di Djakarj 

    

ta Suwito jang turut serta dgn Dj 

rombongan tsb melaporkan seba 

gai berikut! 0 u 
Soa Siu. mendapat kehormatan 

untuk didjadikan ibukota. Propin 

si Irian Barat akan tetapi sesung 

guhnja tidak banjak orang jang 

mengetahui dimana sebenarnja Je 

tak tempat itu. Djika' kita meli 
hat peta kepulauan Maluku Uta 

ra, nama tempat itu tidak tertjan 

tum didalamnja. Dimana sebenar 

nja letak kepentingan Soa dipu- 

lau Tidore itu sehingga ia didja 

dikan #bukota suatu propinsi jang 

begitu penting? : 

Tg ian Sa Soa Siu ibu- 

Barat iputi insi Irian me 
Mine daesah Maluku Uta- 

ra dan sebahagian-lain lagi ter- 

rakjat sedunia, teru 

dan Sekretaris Djenderal Kementerian Pe 
btu petang tiba kembali di Djakarta dari 

djangi. daerah Maluku selama 8 hari. 
dibjo jg. djuga termasuk-rombongan itu 
akan kembali di Djakarta hari Senin. 

  

mu dengan rakjat Mongolia jg. gagah-berani jg. telah men: 
tjapai kemenangan dalam pertempuran melawan kolonialisme 

ig. lampau”. ,,/Mongolia telah membebaskan diri dari 
keterbelakangan dan kini sedang madju terus. Hal ini membe 

1 ada : tama kepada rakjat Indone 
sia”, kata Presiden. Presiden Sukarno mengadakan kundjungan 

Ulan Bator, atas un 

AH. 

kan oleh Menteri Dalam Negeri, 
merupakan tempat hidjrah bagi 
pemerintah propinsi Irian Barat 
dan karenanja merupakan ibuko 
ta sementara sampai tiba saatnja 
jang memungkinkan ibukot, pro 
pinsi ditempatkan didaerah Irian 
Barat sendiri. 

Siapa Zainal Abidin Sjah? 
Pengangkatan“ Zainal Abidin 

'Sjah mendjadi Gubernur Propinsi 
Irian-Barat jang pertama harus 
'djuga dilihat dari segi hubungan2 
jang bersedjarah 'itu. Sebagai be- 
kas Sultan Tidore, ia masih tetap 

rakjat asli di Irian Barat. Diwak- 
tu jang lampau jaitu dimasa ke- 
djajaan kesultanan Tidore, kekua 
saannja meliputi daerah2 di Irian 
Barat. Maka tidaklah mengheran 
kan apabila hingga sekarang ini 
masih terdapat pemudjaan terha- 
dap Sultan Tidore. Diwaktu pe- 
merintah Belanda berkuasa di 

pres d'um Hurai-besar Rakjat Mongolia, Z. Sambu. Sambu dan |. 
   

Gju. Demikian Presiden Si 
-jimenjatakan — sambutannja — pada 

. Fmendorong usaha perdamaian du 

| PEMEF pusat jg. terdiri dari | 
i Soenarjo, Menteri Negara Urusan Umum f esepsi tsb. 

mempunjai perigaruh dikalangan| 

malam Ng Eng dn reka ng 
rangkan, bhw kemenangan RRT 

Ta rakjat Indonesia Ha 
gai kemenangannja sendiri. Hu- 
bungan persahabatan diantara k 
dua bangsa suda hada sedjak 'za- 

Pa Ba erat 
diant # tadonogka ia dan RRT. Sa | 

pula RRT tetap ma- | 
no 

  

. Sebelumnja Chou Pe ta 
ngatakan, bahwa untuk laksana- 
kan Dembangunan, somala, dida- Sar 
lam negeri rakjat Tiongkok mem nda ena Un Los 
butuhkan' keadaan Tarorsasignal Tampak ketika Wk, | 
jang damai dan perlu mempu- 
njai lebih bajnak sahabat didu- 
nia. Pertemuan antara pemimpin2 | majoran oleh 
berbagai negeri dan pergaulan | 

rsahabatan antara rakjat2 ber- 
bagai negeri merupakan tjara isti 
mewa dalam hubungan internasio 
nal dewasa ini. Hal ini sanga 

nia. Dilapangan ini rakjat Tiong 
kok telah menjumbangkan tenaga 
nja dan selandjutnja djuga tetap 
akan terus menjumbangkan tena 
ganja lagi. “Demikian Chou En- 
ai. » i 

Djuga Mao Tse-tung mengu- 
tjapkan pidato singkat menjata 
kan selamat datang kepada Pre 
siden Sukarno dan tamu2 dari' 
tebih: 50 negeri, diantaranja Per 
fana Menteri Nepal, Prasad 
Acharya. 
Kira2 3.000 orang menghadiri 

. 

kitarnja. 

kan lobang besar dalam tembok 
tangsi Huber dekat Bolzano, se 
buah kota jang majoritet pendu 
duknja berbahasa Djerman. Pe- 
lemparnja hingga kini tak dike 
tahui. Seminggu jl terdjadi leda 
kan bom pula didjalan kereta- 
api, untung tanpa menimbulkan 
kerusakan besar. 

| Perdana Menteri Nepal jang 

| erpidato setelah Presiden Sukar 
no, menerangkan, bahwa selama: 
beberapa hari di Tiongkok ia me 
njaksikan rakjat Tiongkok beker 
dja keras membangun negerinja. 
Prasad' Acharya tekankan pada 
perlunja persahabatan diantara 
bngsa2 untuk: perdamaian dunia. 

OT ng tu 2 | 

Pradjurit' Banjak 
. Je Merasa|Djengkel/ 
Melihat1Banjaknja Ketjurangan2 Dan Ko- 

| .rupsi2 — ParasKomandanzDesak Supaja . 
Diddakan Tindakan Tegas 

SETELAH MENINDJAU keadaan didaerah2, mengada 
kan pembitjaraan2 dengan para komandag Resimen, para ko 
mandan bataljon, maka Panglima Tentara dan Territorium III 
Letnan Kolonel Soeprzjogi telah mendjawab pertanjaan tertu 
Is ,,Antara” mengenai ,,geest” dalam Angkatan Darat didae 
rah TT. If, sikap dan gerak-gerik gerombolan, usaha pemuli 

  
    Indonesia dulu, terdapat" wakil2! 

dari Sultan Tidore jang ditempat 
kan dibeberapa daerah di Irian 
Barat. : - " 

Zainal Abidin Sjah jang ditu 

gaskan memelopri perdjuangan 

Propinsi Irian Barat ini umurnya 

45 tahun. bekas Kepala Daerah 
Maluku Utara. Dia adalah satu 
satunja Sultan di Maluku Utara 
jang boleh dikatakan turut aktif 
dalam perdjuangan Kemerdekaan 
Republik Indonesia. Sebelum men 
djadi Sultan, Zainal Abidin Sjah 

pernah bekerdja sebagai pegawai 

pamongpradja di Manokwari, 
rong dan Noemfoor di Irian Ba 
rat dan pada waktu pendudukan 

jepang pernah ditahan selama 

8 bulan. Berbeda dengan Sultan 
Ternate dan Sultan Batjan, dia 
termasuk golongan muda jang 
dapat mengikuti perubahan Za- 
man. Karenanja ketika pada tgl. 
17 Agustus 1945 Kemerdekaan 
diproklamirkan, dia tidak segan2 
mentjeburkan dirinja dalam front 
perdjuangan dan masuk mendja 
di anggota P.I. (Persatuan Indo 
nesia), satu2nja partai politik di 
Maluku Utara jang  terang2an 

jogi 

So|tingan dan ketjurangan jang lang- 

    

, F i Austria Grubor, dal: 
ra Ma dan soal demobilisasi beserta usaha mempermu aa an bahwa Italia 
a Angkatan Darat. akan memberikan hak-hak mino- 
5D Para 'pradjurit. ketjewamiliter dari-T.T. III- berkumpul, fritet sepenuhnja kepada bagian 

dan djengkel. men-diskusikan soal2 “misbruik” 
Mengenai “geest” “dikalangan dan "'misstappen” jang berupa 

tentara, Letnan-Kolonel Soepra- korrupsi itu, dan mengambil ke 
menerangkan, bahwa itulsimpulan supaja Panglima dengan 

RADHAKRISNAN TINGGALKAN INDONESIA — 
: Radhakrisnan hendak meninggalkan 

aga pn hari Mingga untuk Neraka diagdelavangga 
Bargkok, Beliau dihantarkan sampai kelapangan t Ke- 

Wk. Presiden Mati (kacun) daa PM AN Sastro, 

“Tangsi Militer Italia 
Di Tyrol Di- bom 

Insiden2'Anti Italia Muloi Memuntjak — 
Digerakkan Oleh Oreng2 Djerman 
KEGELISAHAN jg. bersifat anti Italia didepartemen Ita 

lia Utara Aito Adyge (sebelum Perang dunia 1 merupakan bagi 
an dari Austria) telah memuntjak malam Minggu j.l. dengan 
terdjadinja pelemparan bom terhadap tangsi militer dekat kota 
Bolzano dan penjalaan api unggun diatas puntjak2 Alpen dis 

Bom tersebut tadi menimbul- 

   

          

   
    

   

  

      

Penjalaan api2 unggun dipun 

tjak gunung itu merupakan pro 
tes terhadap tindakan pembesar2 
Italia untuk melarang demonstra 
si oleh Partai Rakjat (Volkspar 

tei), sebuah partai jang merupa 
kan majoritet didaerah Bolzano. 

Partai ini pro penggabungan Al 
to Adige dengan Austria. 

Majoritet berbahasa Djer- 
man. 

Kota Bolzano. (bahasa Djer- 
imannja: 'Bosen) hari Minggu 
kelihatannja tenang, tapi pem- 
besar2 Italia gelisah mengenai 
apa jang kemudian akan terdjadi 
dis Alto Adige. Daerah ini luas- 
nja 2850 mil?, berpenduduk 
214.000 djiwa jang berbahasa asli 
Djerman dan 114.000 djiwa ber- 
bahasa asli Italia. 

Dizaman 'Fasis, pemerintah 
Italia meluntjurkan kampanje un- 
tuk meng-italiakan penduduk dae 
rah ini. Tapi sesudah s Perang 
Dunia II diadakan persetudjuan 
dalam tahun 1946 antara P.M. 
Italia de Gasperi dan menteri luar 

    

penduduk jang berbahasa 
Djerman. : 

Volkspartei berpendapat . bah- 
wa pemerintah Italia tidak mene-   

rasanja dapat diketahui dengan|kekuasaan S.O. jang ada pada-, 
mudah, karena pradjurit itu djuga|nja mengambil tindakan2 jg tegas: 
manusia biasa jang mempunjai ke|dengan tidak memandang orang 
inginan seperti manusia biasajdan kedudukan dalam usaha menv 
pula, jaitu perbaikan hidup seba-|berantas perbuatan2 dan ketju- 
gai manusia, perlengkapan jang 
tjukup sebagai petugas. Djuga 
mereka merasakan  keketjewaan 
dan kedjengkelan melihat kegen- 

dan jang telah menirmbulkan ke- 
ketjewaan, kegelisahan dan apa- 
thie dalam masjarakat. 

Sikap dan gerak-gerik 
sung atau tidak langsung menam- gerombolan di Djawa 

pati djandjinja” dan  mentjoba) 
meng-italiakan daerah Alto Adi- 

Pidato P.M. Al 
Tentang pidato Wakil Presiden 

ini, PM Ali katakan, bahwa ba- 
kosisna jang “mendengarkan pi 

dato itu tidak adalah perasaan 
sangsi lagi mengenai apa jang di 
pilih antara perdamaian dan pe 

bperangan, antara kolonialisme 
dan anti-kolonialisme, dan anta 

4 demokrasi dan diktatur. 
Dengan benar2 berpedoman pa 

da prinsip2 moral tinggi itulah 
maka politik luar negeri India 
tergolong pada politik luar nege 
ri jang bebas. PM Ali katakan, 
bahwa sedjak permulaan kemer 

dekaan nasionalnja, Indonesia 

pun berpedoman pada prinsip2 
jang sama dalam menghadapi ma 
salah2 internasional. 
Djuga bagi kami satu2nja al 

ternatif perdamaian ialah pemus 
1ahan peradaban manusia. Se 
ang alternatif anti-kolonialisme 

akan berarti pembatasan kegia- 
an. manusia dalam segala ben- 
tuk, baik spirituil maupun ma 
eriil, demikian PM Ali. 

Dikatakannja, bahwa iutpun da 
sar2 jang selalu ditekankan da 
lam semua tulisan - keagamaan 
ataupun dalam charta2 atau pak 
ta2 jang diadakan antara bang 

sa2. Sekalipun demikian PM Ali 
berpendapat, bahwa arti jang se 
sungguhnja daripada kata2? terse 
but belum sepenuhnja diinsjafi 

Radhakrishnan mengenai politik 
lalam dan luar "negeri India dan 
garis-besar masalah duni dewasa 

orang, asal sadja kepadanja di 
derikan tjukup waktu dan kesem- 
patan. Sebab itu ia sambut baik 
kesediaan negara2 Barat untuk 
menfjapai pemetjahan,  semata- 
mata untuk keperluan kebebasan 
lalu-lintas tiada dengan diskrimi- 
iasi melalui Terusan Suez, dan 
pengertian Mesir akan pentingnja 
ada kompromi, 'asal sadja' ini 
idak berarti mengurangi kedau- 
latan nasionalnja. 

India pasti disebut sebagai satu 
negara diantara perantara2 jang 
terpenting, jang mempunjai penga 
ruh pada kedua pihak. Indonesia 

  

telah pula memberikan  sumba- 
ngan sederhana dengan menge 
mukakan pikiran2-nja baik d 
London, Washington maupun di 
Kairo, dan dalam hal ini — kata 
P.M, Ali — kami semata-mata 
berpedoman pada keinginan kami 
jang kuat untuk memberikan ke 
pada Mesir apa jang mestinja di 
dapatnja, dan untuk  mendjamin 
lalu-lintas jang bebas melalui 
Terusan Suez, dan jang terpen- 

  

  

  

Wakil-Presiden India Dr. Sarvapalli Radhakrishnan ketika berada 
di Indonesia telah diterima Oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakjat 
Mr, Sartono di gedung D.P.R. Tampak Wk,-Presiden India sedang 

memberikan beberapa tanda-mata pada Mr, Sartono, 

Inggr. Hendak Adjak 

(AS Gentjet, Mesir 
”SCUAEAkan Segera Bertindak Setelah ' 

Terbentuk |   ting untuk mempertahankan per- 
damaian, . 

India dan Indonesia telah be- 
kerdja keras dalam bulan2 jang 
terachir ini untuk mentjapai tiudju 
an itu, demikian P.M. Ali, jang 
pada achirnja menjinggung soal 
kekalnja persahabatan - antara 

adanja solidariteit antara 
Pemerintahnja dalam banjak la- 
pangan.   dalam abad atom kita sekarang 

ini. i 
Sedjak achir perang dunia ke 

dua, dunia menjaksikan revolu- 
si2 manusia jang terbesar dalam 
sedjarah manusia untuk mentja 
pai kemerdekaan. 

nja phenomena dunia ini, :kare- 
na masih banjaklah bangsa? di- 
lain2 bagian dunia, jang menga 
baikan perubahan dunia ini, dan 
oleh karenanja dengan sengadja 
atau tidak -mereka tidak mau 
melihat perubahan2 besar jang 
akan menentukan bentuk dunia 
dimasa datang itu, demikian P. 
M. Ali. : 

Selandjutnja dikatakannja, bah 
wa perdamaian,  kesedjahteraan 
dan kebebasan djiwa manusia se 
karang haruslah dilihat pada de 
mensi dengan ukuran jang djauh 
Mlebih besar daripada ukuran2 jg 
pernah ada dalam hidup kita. 
Perdamaian, kesedjahteraan atau 
kebebasan dari lebih duaribu dju 
ta manusia dimasa sebelum pc 
rang merupakan kontrast besar 
dengan keistimewaan? dilapang 
An itu jang merupakan privilere 
beberapa ratus djuta manusia, 
atas kerugian ummat manusia 
lainnja. 
PM Ali katakan, bahwa hanja 

ahli2 kenegaraan, politici atau 
djenderal2 sadja tidak akan mam 
an itu jang merupakan privilege 
lan2 dunia kit. sekarang, Dasar   ge. 

Italia pokok dari sesuatu negara mo-   Sebaliknja pemerintah 
mengemukakan bahwa mereka 

rangan2 jang merugikan negara menepati djandji, bahwa bahasa! 
disamping: Djerman diadjarkan 

bahasa Italia di sekolah2, bahwa 
di kantor2 kedua bahasa itu di 
pakai, bahwa Alto Adige mem- 
punjai kekuasaan2 otonom luas 

mandan bataljon, komandan resi- 

  

seperti djuga halnja  dilain-lain 
tempat diseluruh Maluku Utara, 
'adalah mesdjid: - disamping itu   menentang perdjadjahan kemba- 

li oleh Belanda. : 
Rupa2nja djuga atas pertimba 

ngan2 inilah pemerintah memu 
tuskan untuk mengangkatnja se 
bagai Gubernur. Sekalipun uku 
ran Republikein atau federal itu 
sudah usang, namun di-daerah2 
jang djauh  terpentjil dari ibuko 
ta Negar. dimana pandangan po   diri dari Irian Barat i jg. 

sekarang masih “diduduki Belan 
da. Oleh karena propinsi ini le 

taknja dekat: sekali dengan dae 
rah Irian Barat jang harus dibe 
baskan, maka ia merupakan pro 

pinsi jang memelopori perdjuang 

an pembebasan itu disamping tu 

gasnja sendiri mengusahakan ke 
sedjateraan bagi rakjat didalam 
wilajahnja. & 313 

Dipilihnja Soa Siu sebagai ibu 

kota propinsi, adalah terutama 

sekali karenn penduduk tempat 

itu mempunjai hubungan2 etno- 
logis dan kulturil jang erat dgn 
penduduk di Irian Barat. Hubung 
an-hubungan jang «ma itu 

berupa pertalian kekeluargaan 
dan pengaruh kekuasaan Sultan 
dimasa jang lampau. Banjak di- 
antara rakjat jang diam di Tido 
re mempuniai keluarga di - Irian 
Barat dan hingga sekarang ini 
masih terdapat kontak satu dgn 
jang lain. 

      

     

tan Tidore di u jang lampau 
iang djuga 1 Hrd Irian 
Barat hingga saat lum Je- 
nia. Faktor edjarah. 
inilah agaknji: sangat diper 

nakan se-baik2nja dalam 
memperdiuangka 
Irian Bara 

Renublik. Ih a 
   

   

  

Ak 

Djuga pengaruh k@kuasaan Sul| 

litik masih terbelakang dan ber 
laku seperti di-saat2 revolusi, 
orang masih menarik batas jang 
tegas antara Republikein dan jg 
bukan Republikein. 5 
'Kelemahan2 tentunja terdapat 

pada dirinja, tetapi kenjataan, 
bahwa pengangkatannia disokong 

luku Utara menimbulka, keper 
tjajaan, bahwa dialah orangnja 
jang tepat menduduki  djabatan 
Gubernur Irian Barat. 5 
Sampai dimana  kesanggupan- 

nja nanti dalam tugas jang dile 
takkan dibahunia belumlah dapat 
dibajangka, terlebih dulu. tetapi 
jane terang dia akan mendapat 
dorongan untuk. madju kedepan. 
Sebab djanganlah dilup?kan, bah 
Wa sokongun rakiat itulah jang 
kelak akan merupakan kekuatan 
bag'inia dalam mendialankan tu 
gasnja jang begitu berat itu. 

Langkah pertama : pem- 
bangunan. 

Soa Siu waktu ini lebih tepat 
dikatakan suatu desa daripada 
merupakan suatu kota: penduduk 

terdapat bekas benteng2 tua 
(fort)- jang dipakai oleh orang2 
Portugis dimasa jang lampau dan 
penduduknja hampir 10076 ber: 
agama Islam. ' 1. 

Berhubung kekurangan peruma 
han itu, untuk sementara waktu 
ini para pegawai menetap di Ter- 
nate jang letaknja tidak begitu 
'djauh dari Soa Siu. 

Setiap hari antara kedua tem 
pat itus terdapat hubungan kapal   
Imotor sehingga mereka dengan 
'mudah dapat pulangpergi. Djuga 
Gubernurnja untuk” sementara 
'waktu terpaksa berdiam di Ter 

oleh semua partai2 politik di Ma 'nate dan pada waktu bekerdja 

baru ia dan pegawai2nja berlajar 
ke Soa Siu jang dapat ditempuh 
'dalam waktu satu djam. 
| Sebagai langkah pertama 

men, kepala djawatan2 dan dinas 

Satu2-nja bangunan jg besar, 

bah berat tugas: mereka. Barat. dibawah UUD Italia. 
Menurut Let.-Kol. Suprajogi,| Tentang sikap dan gerak-gerik (Antara-UP) 

tidaklah mengherankan kalau da-|gerombolan bersendjata dalam 
lam Bataljons-appel baru2 ini di|daerah T.T. III, Letnan-Kolonel aa 
Pengalengan, dimana semua ko-|Soeprajogi menjatakan, bahwa Krn. 8 erda du? 

tidaklah dapat dikatakan gerom- 
bolan itu mempunjai suatu 'hoofd- 
macht', Hanja karena terror atau 
hubungan keluarga disesuatu dae 
rah gerombolan itu  mempunjai 
pengaruh lebih besar dari pada 

ASiMau Menang? 
aniDi!Muang Thai 
Rakjat Muang Thai 

utk 

didaerah lain. Daerah pengaruh 
ini sebagian besar terletak di 
Priangan Timur dan Tjirebon Se- 
latan. 

Panglima T.T. INI belum meli- 
hat tanda2, bahwa gerombolan 
akan menjerah setjara besar2-an. 
Jang tampak hanja adanja keingi- 
nan besar diantara mereka untuk 
mendapat kesempatan pergi naik 
hadji ke Mekkah. : 

Laporan2 jang diterima Letnan 
Kolonel Soeprajogi  menundjuk- 
kan kegiatan istimewa dari ' Van 
Kleef. Selain itu dilaporkan pula 
tentang adanja bentrokan bersen- 
djata antara gerombolan dan 'ge- 
rombolan. Menurut laporan ini, 
ada diantara para pemimpin pa- 
sukannja jang didjatuhi hukuman 
turun pangkat dari Kolonel men- 
djadi Kapten. 

Ini - mungkin akibat peraman 
Van Kleef jg tampaknja sudah 

  
membangun ibukota, Propinsi Iri berhasil menduduki kekuasaan jg 
an Barat Soa Siu ini, bersama 

pemerintah 
pusat diturunkan dari kapal Dja 
dajat, agregaat pembangkit tena 
ga listerik sebesar 10 KVA jang 
akan dipergunakan djuga untuk 
menggerakkan pertjetakan modern 

dengan rombongan 

jg akan dipasang di Soa Siu. 
Di Ternate telah lama didiri- 

kan sebuah pemantjar radio, te 
tapi direntjanakan dalam waktu 
jang sangat singkat akan didiri 

menentukan dalam putjuk pimpi 
nan mereka. Sebagai diketahui, 
Van Kleef masuknja dgn melalui 
Achmad Sungkawa jang waktu 
itu mendjadi kepentjajaan Kar 
tosuwirjo. 
Van Kleef berhasil pula mem 

peroleh isa ana Kartosuwirjo 
dan kemudian #mendjadi ,,Kepa 

la Penerangan” dengan nama So 
bar, jang lalu dirobah mendjadi 
Solman Parsy. Dengan nama Dja 

Marah2 
MENTERI luar negeri Myang 

Thai, Waithayakon, hari Sabtu 
mengatakan bahwa mungkin per 
lu diadakan persetudjuan istime- 
wa antara Muang Thai dan 
Amerika Serikat mengenai kedu- 
dukan pasukan A.S. jang ditem- 
patkan di Muang.Thai. 

Rakjat Muang Thai dewasa 
ini sedang terhadap kela- 
kuan serdadu2 A.S. disebabkan 
oleh insiden tgl. 25 September 
jang lalu, dalam mana 5 orang 
serdadu A.S. telah menghantjur- 
kan depot bensin dan melabrak 
3 orang Muang Thai di Bang- 
kok. 4 
Kedutaan AS di Bangkok ber 

sedia membajar |ganti kerugian 
bagi kerusakan jang ditimbulkan 
oleh serdadu2 Amerika itu, teta 
pi menjatakan serdadu2 tsb. ti- 
dak bisa dituntut oleh pengadilan 
Muang Thai. “na 

Hal itu oleh polisi Muang Thai 
telah dibitjarakan dengan men 
teri Waithayakon jang  menga- 
kui serdadu2 itu' mempunjai keke 
balan diplomatik, tetapi  selan- 
djutnja mengatakan bahwa oleh 
karena di Muang Thai terdapat 
beratus-ratus serdadu AS maka 
tampaknja perlu diadakan perse 
tudjuan istimewa dengan AS me 

ngenai kedudukan pasukannja itu 

  

dern dikatakannja telah berpin 
dah dari karakteristik  djaman 
purbakala berupa nafsu - nafsu 
egois manusia: dasar pokok itu 
sekarang ialah hukum2 pengeta 
huan technologi. ekonomi dap so 
siologi, disamping dasar  spiri- 
tuil jang mendjadi dasar kit, se 
mua, 

Pengetahuan, jang kini tidak 
dapat dipisahkan dari kehidupan 
kita sehari-hari, haruslah diser- 
tai pikiran2 achli2 pikir kita ig. 
besar sebagai sjiarat ,mutlak: ka 
lau tidak demikian manusi, akan 
DAma merupakan pa sadja dari 

akas2 jang tel i - 
Kar sendiri, Hn 

Dengan pikiran2 seperti ini 
kami di Indonesia melihat ketega- 
ngan didunia sekarang, kata PM 
Ali, jang sebagai salah satu tjon- 
toh mengemukakan masalah "Te- 
rusan Suez”, jang bukan sadja 
telah menimbulkan ketegangan 
dan membahajakan perdamaian di 
daerah itu, tetapi djuga merupa- 
kan -tantangan terhadap emansi- 
pasi bangsa2 Asia dan Afrika. 
Emansipasi itu sedang  berkem. 
bang, politis maupun ekonomis. 
Tiap2 pelanggaran terhadap ke- 
daulatan akan dihadapi oleh 
opposisi, karena. dipandang se- 
bagai suatu usaha untuk meng- 
hentikan djalannja perkembangan 
emansipasi. 

Sekalipun demikian kami tetap 
merasa bertanggung-djawab - ter- 
hadap pemeliharaan perdamaian 
dunia, dan sebab itu kami sangat 
menentang digunakannja djalan2 
kekerasan — untuk memetjahkan 
sengketa sekitar masalah Terusan 
Suez itu, kata Ali, "Uu 

Ia tegaskan, Indonesia pertjaja, 
wa satu2-nja dijalan pemetja- 

an jang memuaskan semua pihak 
haruslah ditjapai dengan perundi- 
ngan, Saja rasa bukanlah me- 
lampaui kesanggupan - manusia 
untuk menemukan pemetjahan se- 
rupa itu, demikian dikatakannja. 
Djika pihak2 jang bersangkutan 
tidak terlalu banjak menitik-berat 
kan soalnja pada kerugian presti- 
ge, pemetjahan soalnja setjara 

sPanitia 
Semaan” 

PADA tgl. 29 September di 
Djakarta telah dibentuk Panitia 
Persiapan jang dengan setjepat- 

"mengembalikan Semaun 
masjarakat Indonesia.” 

Panitia Persiapan tsb. 
atas ketua - 

ketua - Sudibjio, wakil ketua U 
- Dr. Achmad, penulis - Abyoto 
dan anggota -.nionja Lutan Ma 
jid. 
Demikian berita dari 

Persiapan tersebut, 

dalam 

terdiri 

Panitia 

  

DI BONDOWOSO ADA 35.000 
WANITA LEBIH BANJAK 

DARI LAKI2. 
Menurut fjatatan jang didapat 

kan ,,Antara” djumlah penduduk 
Besuki ada 3.121.298. diiwa jang 
terdiri dari laki2 1.522.427 djiwa 
dan wanita 1.598.871. 

Daerah jang mendjadi djuara 
dalam soal kelebihan Wanitania 
ialah kabupaten Bondowoso. 
Dari djumlah penduduknja  se- 
banjak 474,987 djiwa adalah 
219.993 laki2 dan 254.994 wani- 
ta. Dari golongan Indonesiania 
perbandingannia ialah  Ielaki 
216.709 dan wanita 251.369. 

RRT Akan 

bangsa2 Indonesi adan India, dan | 

kedua | 

INGGRIS DAN PERANTIIS akan membentangkan sikap 

mereka mengenai masalah Terusan Suez kepada Dewan Keama 

nan, jg. akan mulai bersidang pada tgl. 5 Oktober ja.d. Mente 

ri luar negeri kedua negara ini Sebatang ON anna berusa 

ha supaja Dewan Keamanan mau memberikan s kongan ach 

Jak kepada keinginan mereka, ialah supaja Terusan Suez ditem 

patkan dibawah pengawasan internasional. Tapi dalam pada itu 

belum ada petundjuk2, bagaimana sjarat2 resolusi jg. akan di 

adjukan oleh kedua negara tadi. 

Dewan Keamanan 

Prof. Pryono, wakil! 

  

Berita UP dari London menga 2. Supaja 

'takan bahwa pemerintah Inggris menjokong rentjana Dulles jang 

Imalam Minggu jl. telah menjele 
Isaikan rentjana2 untuk menjesuai 
Ikan sikapnja dengan sikap Ame- 
rika Serikat dalam menghadapi 
masalah Terusan Suez, jang me 

ngandung perbedaan2 satu sama 

Saja tidak mungkin dapat ter tjepatnja akan membentuk ,,Pani- lain, sebelum Dewan Keamanan 
lalu menekankan betapa penjing tia Semaun-Pusat” iang bertugas mulai memperdebatkannja. 

| Kalangan jang patut dipertja 

ija mengatakan bahwa PM Eden 

ingin sekali mengatasi pertenta- 
ngan2 paham dengan AS menge 

nai soal penetapan saat bagi Ing 

glis dan Perantjis untuk menga 
djukan perkara mereka kepada 

D.K. , 

Inggris hendak menggen- 
tjet Perekonomian Mesir? 

Sementara itu kalangan jg pa- 
tut dipertjaja mengatakan di Lon 
don malam Minggu j.ll. bahwa 
bertalian dgn sidang Dewan Kea 
manan mengenai masalah Terus- 
an. Suez, para PM Inggris dan 
Perantjis sudah mengkoordinasi- 
kan politik mereka bersama. Ga- 
ris2 besar move Inggris-Perantjis 
menurut sumber tadi ialah: 1. 
Minta supaja Dewan Keamanan 
menjatakan bahwa dinasionallisa- 
sikannja konsgsi Suez Canal Com 
pany oleh pemerintah Mesir itu 
mengantjam atau melanggar per 
damaian.   
Laksanakan 

Plan 5. Tahun Kedua 
Untuk Mewudjutkan Sosialisasi Disegala 

Lapangan 

KONGGRES NASIONAL KE-8 Partai Komunis Tiong- 
kok Kamis j.l. telah menjetudjui naskah usul2 mengenai Ren 
tjana 5 Tahun ke-2 bagi perkembangan ekonomi RRT, ialah 
dari tahun 1958 sampai 1962. Dim. djangka waktu Rentjan2 
5 Tahun I jang akan berachir dalam tahun 1957, rakjat selu 
ruh Tiongkok memperlihatkan antusiasme,sosialis j2. tak ada 
taranja, kata pernjataan tadi,.dan rakjat telah meluntjurkan 
gerakan besar bagi peribangunan menurut sistim sosialis dan 

kan djuga di. Soa Siu. Pemantjar jasakti, sekarang sebagai - wakil 
fi Muang Thai. (Antara-AFP). damai 
PE Pa EL LL LL pasti dapat diperoleh. 

gg yalian (Sekali belum ada. Tjara 
edalam kekuasaan (7? 

  

nja ditaksir kira-kira 2.000 djiwa, 
Penerangan listrik tidak ada, pe- 
rumahan bagi djawatan2 dan per- 
sonil pemerintahan propinsi sama 

hidup 
takjatnja mentjerminkan suatu ke 
hidupan jang.,boleh dikatakan      terang So Siu, bat Yang &d 

5 $ : 

PEMERIKSAAN 154 terdak- 
“wa dalam insiden Poznan “pada 
tgl 28 Djuni jl. dimuka pengadi 
lan di Poznan Djum'at jbl meng 
indjak hari jang ke-2. 

Djaksa menjatakan bahwa tin 
dakan disipliner telah dilakukan 
terhadap anggota2 kepolisian jg 
melakukan keganasan terhadap 

tran, 4 orang dian 
ls dalam £ 

     

        

  

   

    

     

   
   

      

   

        

  

    

masih primitif: / 

TerdakwaPoznanMu 
bukanlah suatu perbuatan terla- 
rami 8 y 5 5 

Sementara ''ita diruangan lain 
didengar keterangan2 13 saksi, 
dalam perkara 3 orang pemuda 
jang dalam kerusuhan tadi telah 
memukuli sampai mati seorang 

'kopral kepolisian keamanan. ma- 

   minta 
ban 

paja salah seorang anta 
keedlalewa ini, K. Zurek, di 

leh seorang ahli psychia   

€ Leak 

orang saksi menerang:   

“libat salah seorang    

rkan' set 
Seorang 
ahwa ia 

Isjarakat. Salah seorang pembelajdari Inggris, Amerika, Perantjis, 

waktu terdjadi ke| 

  

      

      

      

1Serikat. 

ini sangat penting artinja, selain 
untuk memberi penerangan . dan 
membangun semangat  perdjua- 
gan rakjat, djuga penting untuk 
mengimbangi propaganda Belan 
da jang dilantjarkan melalui ra 
dio2 Biak, Sorong, dan lain2nja. 

Meera Maen Mara 

laiDiperiksa 
stran2 berteriak "Enjahkan 
orang2 Rus, kita ingin supaja pe 
merintahan Polandia jang berkua 
sa!” 

Demikianlah diwartakan oleh 
koresponden AFP Vital Sacha- 
renke. Persidangan pengadilan 
ini disaksikan ' oleh wartawan2 

arti telah meningkat 

kan hukuman dengan bebasnja. 
Semua perintah dari Kartosu- 

wirjo- atau dari Sanusi Partawi 
djaja harus melalui Djajasakti, 
sehingga pada hakekatnja Van 
Kleef sudah berhasil memegang 
semua kekuasaan  ditangannja, 
dengan menggunakan nama Kar 
tosuwirjo dan/atau nama Sanusi 
Partawidjaja. 
Demikian perintah Van Kleef 

jg dinamakan ,,Perintah Desem 
ber 1955” telah menimbulkan ke 
gelisahan, sehingga Van | 
dgn menggunakan nama Karto Djerman Timur, a 
suwirjo dan/atau Sanusi Parta- 

lin PRSS, Jugosla 
a dan RRT serta Polandia. 

        

  
     

  

  

    

  

  a 

| dan anggo xggota 'ngn dari A. Djaelani cs. (Dani, 
ai Inggris. Tampak — pula 7. Abidin dil) dalam rapat di Tji 

hadir atase2 dari kedutaanbesar2 tis dim bulan April 1956. 
Nan Un Fe dan gen) 

    
   

dari Sanusi Partawidjaja, ini ber 
mendjadi 

lorang ketiga dibawah Kartosu- 
wirjo. Dengan kedudukan itu ia 
mengatur siasat dan mendjatuh- 

' Kleef 

Hadir pula — atas  undangan|widjaja, terpaksa ' memberikan 

perhimpunan Ki “hukum Polan-luraian tentang disiplin, insubor 
dia « Prof. Alfred Pernand dari|dinasi dan muiterij, karena ada 

rederick Jones, sanggahan jang — bersifat tanta- 

Rupa2nja hukuman jang didja 
Ituhkan oleh Van Kleef berupa 

perobahan kearah sosialisme. 

Telah tertjapai kemenangan 
pasti dilapangan perobahan ke 
arah sosialisme, pembangunan 
menurut sistim sosialis berdjalan 
pesat. 

Dewasa ini keadaan interna- 
sional dengan pasti berketjende- 
rungan kearah perlunakan kete: 
gangan.  Pekerdjaan pembangu- 
nan di URSS dan negara2 demo- 
krasi rakjat makin hari bertam- 
bah meluas, persatuan dan ker- 
djasama antara negara? sosialis 
semakin erat. Diktatur demokra- 
si rakjat sekarang lebih kukuh 
dari jang sudah2. 

Faktor2 ini telah  menimbul- 
kan faktor2 bagus sekali untuk 
melaksanakan Rentjana 5 Thn I. 

Mengingat akan hasil2 jg su- 
dah ditjapai di RRT dilapangan 
pembangunan nasional selama 3 
tahun atau lebih ini, maka ang- 
ka-angka pedoman produksi jang 
ditetapkan untuk Rentjana 5 'Ta- 
bun T itu akan lebih daripada 
dipenuhi, dan terutama peroba- 
han kearah sosialisme akan ter- 
laksana sebelum batas waktu jg 
ditetapkan dalam rentjana. 

Azas2 Rentjana 5 Ta- 
hum TI. 

Sekarang sudah tiba waktunja 
untuk merentjanakan — Rentjana 
S5 Tahun II..Oleh sebab itu" kong 
gres telah menjusun usul2 tsb. 
dibawah ini jang akan diserah- 
kan kepada Dewan Negara. Di   Kami di Asia akan memberikan 

prestige dan 
Barat sama banjaknja dengan jg 
kami berikan kepada diri sendiri, 
Tetapi kami tidak memandang 
bangsa2 lain sebagai ummat ma- 
nusia jang superieur, tiada dgn 
me sikap. mereka, 

Selandjutnja P.M. Ali katakan, 
bahwa kemadjuan tehnik adalah 
kemadjuan universil dalam rang- 
ka jang dapat ditjapai oleh semua 

puasa dan penurunan pangkat 

itulah jang mengakibatkan perta 

rungan sendjat, antara mereka. 

Tidaklah mengherankan, kalau 

dalam waktu singkat Van Kleef 

menang atau berhasil mengang 
kat dirinja menggantikan Sanusi 

Partawidjaja dan: achirnja men- 

djadi Imam sekalipun menggan 
tikan- Kartosuwirjo.  Kedjadian2 
begini tidak asing dalam sedjarah 
pendjadjahan. 

Soal demobilisasi dan usa | 
haa mempermuda tentara. 

Mengenai soal  demobilisasi 
dan usaha mempermuda tentara, 
Letnan Kasal Nee ag. pat 

j ahwa Angkatan a- AN. 

Na MeNah berkati-kai menjata- sedang mempeladjari rentjana2 un 
kan tenaga pradjurit kita harus tuk memasang pipa2 minjak baru 
dipermuda. Pelaksanaan ini tidak Ja.ng akan . bermuara dipantai 

mudah, karena soalnja bukanlah Laut Tengah diwilajah “Turki 

hanja menghentikan jang lama (anggota Pakt Baghdad) dan di 
dan menggantinja dengan tena- pantai laut Tengah wilajah Israel, 

ga al La rara Ba aa Lea persediaan mi- 
autnja an sadaran £ njak-tan ega gn 

rakat .Mempunjai tentara dan ana Termos Sk" Hana Pt 

Pa aa Wi eana Pan MA tutup. Menteri negara  Perangjis 
sjarakat sehingga mendapat peng "rusan industri & perdagangan, 

hidupan jang lajak. jeng BOW Peace Lemaire, achir2 ini me- 

harus terdiri atas pemuda2 j 
Ba i 

J 

  
PEMERINTAH  PERANTJIS   memilih kemiliteran se bahwa kira-kira 10 tahun lagi, 

bagai djalan hidupnja. (Antara) Perantjis sadja akan membutuh- 

penghargaan kepada Jekas2-nja 

ang ngatakan dalam konperensi pers| 

sarankan supaja Dewan Negara 
menjusun sebuah 

renfjana dan menjerahkannja ke 
pada konggres rakjat nasional 
untuk dipertimbangkan, dan utk 
ambil keputusan, hingga tenaga 
seluruh rakjat dapat dimobilisa- 
sikan untuk melaksanakan Ren- 
tjana 5 Tahun II. 

Rentjana 5 Tahun IT ini harus 
memadjukan pembangunan me- 
nurut sistim sosialis dan menje- 
lesaikan perobahan kearah sosia- 

kan  minjak-tanah jang 2 kali 
lebih banjak dari sekarang. Seka- 
rang Perantjs tiap2 tahun me- 
makai minjak-tanah sebanjak 23 
.djuta ton: tahun 1966 : 50 djuta 
ton. Oleh sebab itu maka rentja- 
ina tsb. diatas tadi punja 2 mak- 
sud: 1. Kemungkinan 
Terusan Suez akan ditutup) 
(Route2 minjak tambahan 
melajani kebutuhan Eropa, djika 
hanja terusan Suez sadja tidak 
dapat melajaninja. 

bahwa Lemaire mengatakan   
untuk ' 

Perantjis akan menjerahkan ren- 

lisme atas dasar apa jang sudah 
tertjapai dalam Rentjana 5 Thn 
I, supaja — dalam djangkawak- 
tu 3 rentjana 5 tahun — RRT 
dalam garis” besarnja dapat mem 
bina sistim perindustrian jg luas 
dan mengubah suatu negeri per- 
tanian jang terbelakang mendjadi 
suatu negeri industri sosialis. 

Oleh sebab itu maka tugas2 uta 
ma dari Rentjana 5 Tahun II hen 
daknja ialah: 

1. Melandjutkan pembangunan 

industri dengan industri berat se- 

bagai intinja dan  memadjukan 
pembangunan kembali teknis da 
ripada perekonomian nasional, 
serta membina dasar jang kuat 

gi industrialisasi sosialis. 
2. Melandjutkan perobahan ke 

arah sosialisme dan memperku- 
kuh serta memperluas sistim pe- 
milikan kolektif dan sisti pemi- 
milihan kolektif dan sistim pemi 
likan oleh seluruh. rakjat. 

3. Lebih memperbesar lagi pro 
duksi industri, pertanian & kera 
djinan tangan, dan selangkah de 

ngan itu  memperkembangkan 
pengangkutan dan . perdagangan 
atas dasar ' memperkembangkan 
pembangunan modal serta me- 

neruskan perobahan kearah sis 
tim sosialis. 

4. Melakukan . usaha2 jang 
sungguh2 untuk melatih personil 
bagi pekerdjaan ' pembangunan 
dan ' memperkukuh penjelidikan 
ilmiah untuk mentjukupi kebutu 
han2 dari perkembangan ekono 
mi & kebudajaan sosialis. 

   

6. Memperkuat pertahanan na! 
sionalfklan mempertinggi taraf 
kehidupan materi dan kebudajaan 
daripada rakjat, atas dasar. pro- 

duksi industri dan pertanian jg. 
semakin besar, (Antara-Hsin Hua) 

tjananja kepada negara2 sekutu- 
nja, untuk membuat pipa-minjak 
dari teluk Agabah ke Haifa “di 
Israel, pandjangnja 250 mil, 

Menteri djadjahan Inggris A. 
Lennox-Boyd malam Minggu j.l. 

bahwa | mengatakan bahwa kini di Turki 
2. sedang dilakukan pengukuran ta- 

nah, bagi pemasangan pipa-mi- 

njak dari Irag melalui Turki ke 
Laut Tengah, dan dgn demikian 
menghindari wilajah2 “Syria dan 
Libanon. 

Major T.C. Taylor, ketua ga- 
bungan "Regional Development 

  

'Mr. Nirwonojudo 

disokong oleh 17 negara, untuk 

menempatkan Terusan Suez diba 

wah pengawasan internasional. 

Sementara itu menteri luar ne 

geri Inggris Selwyn Lloyd sudah 

mempunjai rantjangan2 tindakan 

jang dikehendaki supaja dilaksa- 

nakan. apabila Mesir masih te 

tap tidak mau Men Te 
rusan Suez (bagian dari wilajah 
Mesir jg tak dapat dipisah2kan) 
kepada pengawasan ..itnternasio 

mal“, jang menurut keinginan 
Inggris-Perantjis “harus disetudjui 

oleh Dewan Keamanan. 
Kemungkinan pengobaran aksi 

militer oleh Inggris:Perantji. se 

karang sudah berkurang, dan 

langkah ini hanja akan dilaku 

kan kalau Mesir mulai memakai 
kekerasan militer. 

Tapi djika proses PBB itu ga 
gal, Inggris hendak mengadjak 
Amerika Serikat supaja bersa- 
ma2. melakukan tekanan ekono 
mi jg lebih keras lagi terhadap 

Mesir. 
S,C.U.A, akan segera 
bertindak setelah -terben 
tuk Senin ini di London, 

Dalam pada itu kalangan Ing- 
gris jang lajak dipertjaja menga- 
takan di London, bahwa segera 
sesudah Perhimpunan ' Pemakai 
Terusan Suez (S.C.ULA.) dires- 
mikan pada tgl. 1 Oktober, badan 
ini akan mendirikan dewan-pe- 
kerdjanja, mengangkut pemimpin 
umumnja dan membuka sebuah 
rekening bank. , Ta 

Harian Mesir “ash-Sha'ab" 
(“Rakjat”) seterusnja mengabar- 
kan hari Minggu bahwa Uni 
Sovjet telah memberitahukan ke 
pada Mesir, bahwa Mesir dapat 
beli “hasil Sovjet apapun djuga 
pada setiap saat,” tanpa menga- 
dakan persetudjuan terlebih dulu 
dan tanpa membajar uang tang 
gungan terlebih dulu. (Antara) 

KLOMPOKAN MATA2 ING- 
INGGRIS TERBONGKAR. " 
Radio Moskow menjiarkan Dju 

m'at jl. bahwa pembesar2 Polan 
dia telah berhasil membongkar 
segerombolan mata2 Inggris jang 
bekerdja di Polandia untuk mem 
peroleh keterangan2 rahasia eko 
nomi, dan militer. Biang keladi 
komplotan ini bernama Tadeusz 
Badurski. 

kimpinan Pusat. 
TMSU Dibentuk 

Mr. Nirwonojudo ! 
Sebagai Ketua : 

PIMPINAN perusahaan Tam- 
bang Minjak Sumatra Utara telah 
mengeluarkan sebuah  pengumu- 
man kepada seluruh pegawai tam 
bang minjak Sumatra Utara, bah 
wa di Djakarta sudah terbentuk, 
Dewan Pimpinan Pusat Tambang 
Minjak Sumatra Utara dengan 
susunan Mr, Nirwonojudo seba 
gai ketua, dan anggota2-nja R.H, 
Kusnan, Subchan LZ. E., Sjamsu- 
din Hasan dan Prof, Ir, Sutomo, 
Dalam pengumuman tsb. jang 

dikeluarkan di Medan tertanggal 
29 September 1956 dan tindasan ' 
nja disampai kepada pers, didje 
laskan, bahwa badan tsb. meru 
pakan Raad van Beheer. Disam 
ping duduk sebagai ketua dalam 
badan ini, Mr, Nirwonojudo dju 
ga bertindak sebagai direktur jg 
'berkewadjiban mendjalankan pe 
kerdjaan pimpinan atas Tambang 
Minjak Sumatera Utara. Hal jg 
demikian ini adalah sebagai lan 
djutan dari kekuasaan penuh jg: 
pernah diberikan oleh pegawai2 
Tambang Minjak Sumatera Uta 
ra dari segenap aliran kepada 

selaku: direk- 
tur Tambang Minjak Sumatera 
Utara untuk  smenjempurnakan 
direksi Tambang Minjak Sumate 
ra Utara. jang berada dibawah 
pimpinannja, demikian pengumu 
man tsb.   

Barat Akan Tjari Djalan Minjak Liwat Israel ? 
and Publician Association” Rho- 
desia Selatan, malam Minggu jl. 
mengusulkan di konperensi ta- 
hunan gabungan tadi supaja di 
pasang sebuah pipa-minjak se. 
pandjang 2.000 mil, dari pantai 
Tanganyika Selatan via 'Nyasa 
dan  Rhodesia Utara  keteluk 
Walvis dipantai Atlantik Afrika 
Barat-daja,  Biaja kira2 £ 200. 
000.000. Maksudnja :  mendjamin 
persediaan -minjak Eropa bertali- 
an dengan masalah Suez. Minjak 
nja akan didatangkan dari Bah- 
rein dan daerah Teluk Parsi 

(Antara) 
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Ba reg 000 Ike Sia Mutrikah Notosdiro (| UNDANGAN | “ : ') r ! na R. Suri ae Sd ebaa Dengan hormat, Mn 
| , | sat Yasa tim LT Hundjuk bertahu bahwa pada nanti tanggal 7 Oktober 1956 atau i auw Gwee 
K orting bet A n $ | n A ssi a Korting £ » urip o nei) OBASIFO 2507 hari Minggu Kliwon, kami hendak melangsungkan perdjodoannja puteri kami jang 

| : — , " | Klaten LI. September 1956 : pertama (anak ke 5) : " an : PAN santa | | THE SOE LAN | , dengan 
GO TONG KIEN 

putera pertama dari Tuan dan Njonjah GO SEE TIK di Semarang. Ketemunja berdua mempelai pada tanggal tersebut diatas djam 11.30 siang di Gedung "Hwa Yoe Hwee Kwan” Djl. Plampitan 19 Semarang. 
Mohon dengan hormat atas kedatangan Tuan/ Njonjah/Nona serta sekalian pamili, seke- : dar untuk menjaksikan ketemunja berdua mempelai. A | Kemudian atas perhatian mana sebelum dan sesudahnja kami haturkan banjak terima kasih, 

  | 

      

  SEMUA BAGIAN: TEKSTIL .— KRAMERIJEN — PRABOx S 0 DAPUR — MAINAN KANAK2 — KOFFER2 d.L.Lnja. S si 0 
Ta HARGA2 DIBANTING SERENDAH-RENDAHNJA BAHKAN 2 Gd BARANG2 BARU TERIMA PUN DIKORTING ISTIMEWA # d Ps | MURAH... 2 | 

   

  

| SILAHKAN DATANG MENGUNDJUNGIN INI HARI 
MERE AR 

TOKO sat UROP A N. V. Bodjong 1-19 Baweijang | 
5 aa ———————— 

Hormat kami, | 

Haa mengundang: Nj. The Koeli Liem 
THE KOEI TIOK dgn. Njonjah | TAN POO TJIEN N 2 | TAN POO HIEN 1 5 1 3 THE ENG LIANG 2 » ta f THEE HWEE: Hari Saptu tgl 6 Oktober 1956 djam 7 malam. : PERDJAMUAN: Hari Minggu tgl, 7 Oktober 1956 djam 11.30 siang. 3 N.B. Handai taulan jang tidak terima surat undangan, karena kelupaan jang tidak disengadja, 8 harap dimaafkan dan suka anggap iklan ini sebagai gantinja. 

    

  

  

      

  

  

    

N.V. Stoomvaart  Maatschappij | 
»Nederland” mempermaklumkan || 

“kepada para penerima muatan 
bahwa : 

m.s.,,JAVA" | 
tgl. 1 October 1956 telah masuk 
di pelabuhan Semfirang dengan 
muatan dari Europa.         
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Njata benar bedanja... 
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AGENDA SEMARANG 

  

        
  

     

    

TN mama 
& Djam untuk pesan tempat : An A : “Tax” - “Grand” —$ Tel hm aa 1 Teer Te Oren” UP “Goal oa 

Gris - Indra - Royah 10.—11,— TP Wp 
Nania” SIA (seg. umur) 1 (SA AN 

TEBE-. CIRCUS" 1 | - (Circus terbesar didunia) 
BERWARNA (Tekst Indon.) 
MEMEK” Mo Tae (43 th.) 

        POMPA AIR 

      

»HAONOOL” 
OBAT KUAT UNTUK LAKI-LAKI 

  

  

: (Widesereen) idival Tor en Padan UNIVERSAL STORES" 
Hugh Marlowe - Joan Taylor 

Untuk didjual lagi Tan an : 
| "BARTH VS. THE 3 

Bodjong 6-B Semarang 

    

“ dapat potongan 

istimewa. 

    

00. FLYING SAUCERS" 
"ORION” 5-72 9. (17th) 

5 Ini malam penghabisan : 
Pi "REX” 5.15-7.15-9.15 
5 . (Widescreen) 

Ray Milland - Mary Murphy 
"A MAN ALONE” 

(Color by Trucolor) 

INI MALAM PENGHABISAN : 
me GRAND” 5.- 7.- 9.- (17 th) 
Pak (CinemaScope) 

epeh Color bp » ” 
pa Technicolor SAFARI 

Agen2: Tcko "SHANGHAI"' Pasar Djohar Semarang: 
Toko Obat “Singapore” Pasar Djohar Semarang 
Toko Hindy, Kp. Melaju 62 Semarang 
Toko "Sinar baroe” Djl. Station No. 5 

Purwodadi. 
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Kundjungi 

  

3 — Victor Mature - Janet Leigh 
Sun i l Demon s trasi 

INI MALAM PENGHABISAN : 
"INDRA" 4.30-7-9.30 (17 th) 

Geeta Bali - Sajjan - Sapru 
"NEELAM PARI 
Film India Tekse Indon. 

INI MALAM PENGHABISAN :| | 
"ROYAL" 5-7. 9- (17 dil 
Wil. Powell - Hedy Lamarr 
"CROSS ROADS” 
erie | 4 

INI MALAM PENGHABISAN :| | 
"ROXY” 4457915 (17 th) II 
i Geeta Bali - Vijay Laxmi | 
Im India 2 sa | 

Tekst Ind.) "GUNAH" 

ATA LAN Para Ta | ML RALAT ana Te Ss - M Hg - 2 
: 

: :. p 1 "7 SN Fu ABE IA? 4 Oo Sj 2 AI ok Adpertensi Sepeda Motor HERCULES jang dimuat hari Saptu 
(Pakai Tekst Indonesia) 30 September 56, terdapat kesalahan zet jang perlu dibetulkan. Ab era mn aae anna NN Ata Lena 

Importir N.V. HandelMjj.,,Madju” |Didjual Segera Dokter Gigi Alamatnja bukan Djl. mPu Pantular 28, Tangan, tetapi sebe- TANAH LUAS & 7000 MP. Tepat cekaki untuk Perubahan 1 narnja Djl. mPu Tantular 28 Semarang. 
Di DJ UAL 8 (Rijksuniv. Utrecht Holl.) : 

  

  Toko HIEN 
Tgl. 2/10 s/d 5/10       

  

Prihadi Trading Soc. Ltd. 
  
  

    

DJAKARTA : DJ. TIHANG BENDERA 90. Tilp. K. 1582. S. RAH T BANDUNG : DJ. ASIA AFRIKA 126. 9 4626, M. . AHA Occultist SURABAIA : DJ. PETJINAN KULON 67. ,, U. 1291, SETERAN 109 — SEMARANG. 
SEMARANG : DJ. RADEN PATAH 50. 674.   

Djika Tuan/Njonja tahu apakah akan terdjadi di kemudian hari 
tentulah banjak' HALANGAN2 dan KESUKERAN2 bisa dapat 

ika kau hendak memetjahkan kesulitan? hal peng- 
dirahasiakan, 

itjara: Pagi 9— 12 
Sore 5 — 7 

  

Ijap Tangan tetap sabun un- 

tuk pentjutjian jang terbaik. 

  
  

   Njonja tinggal” memutus. 

kan! Njonja dapat menggosok 
tjutjian Njonja dengan sabun 
biasa jang kasar. Atau meng- 

  

    

  
  

  

  

  

  

  

      

  

      

  

      

  

   

   

   
             
         

      
  

au Pabrik -- djalan besar Pedurungan (Djl. Modjopahit) Se- hemat pakaian Njonja dengan marang-Timur. 
: aa LANGSUNG DARI PEMILIK| YODJONG 130 - SEMARANG OBAT OBAT —— “TOKO PUTEKA HS »memandikannja” dalam 2. Z 2 Djam bitjara: 2 | 5 Djl. Dr. Tjipto 76 (Kp. Widohardjo 274) Semarang. sa jang berlimpah-limpah afi 

1 Spedamotor Harley Davidson Pagi 7.30— 5.30 2 : 
: 750 cc th. 1942. Keadaan tera- SKIN —— Sabun Tjap Tangan. Sampai Pena aa KESUS Menceru | oo MASIH ada TEMPAT” sisa jang terachir Njonja da- La sonata Bee aa : 

diiROMBONGAN Wanita 5 & at menikmati keuntungan un- 
r 

SELALU DIPILIH UMUM Prija 8 orang. Jang diterima se- P KL: dua 1 ih b ii 
: PENG AN SAN tiap KATES, obat sakit kepala, masuk angin, & rendah-rendahnja tamatan seko- RA suk Yyutjian jang Puti €ersin, 

Asi 2 Ing Yeriut influenza, badan panas, pegal linu (zenuwpijnen), rheumatisme, lah landjutan. 72 Djam Pasti ber AA Na 

bean nu ROCK and ROL! STOPyi sakit sisi, ng kuping, sakit perut pada waktu datang bulan JDJAZAH. Rp. 15.—-tiap bulan. : 3 £ ye HE 1 ta Bag 0 | TE Daftarkan di Nias INI/I. Smg. , Na Ela La 1 2“ | Sedia P.A.S. dalam rumah tangga, maupun dalam bepergian ber MA SEMARAN an " Dibuka Pagi-Siang & Matan. $ tidak bersih betul dan kojak "REX” 35 5— 74 I— arti kesehatan badan tetap terdjaga. sda : ben abon Ba "ROYAL" 3 3,15 5,15 7,15 9,15 BALSEM tjap KATES, menjembuhkan penjakit-penjakit seperti 2 $   
  ' 

ROCK and ROLL | 

SENSATIE TERBESAR 

batuk, kepala pening, bernafas sesak, sakit pinggang, pegal linu. , DJL. WIDJAJAKUSU 9 Amat berguna bagi penggemar olah-raga. Institute. I.B.L.P. KEUNa B.B. Tjwan) — SEMARANG. URUS - URUS tjap KATES, dari sari buah", berguna sekali untuk (Berdiri sedjak th. 1949) f Tn en bersih perut untuk mentjegah penjakit-penjakit jang tax | 1. BAHASA INGGERIS: Utk udj.2 Pitman dan Cambridge. i-inginkan. 
Permulaan sampai tingkat Advanced Pit Low ifi GBAT MATA tjap KATES (MU-CHI LING), dibuat 3 matjam : Cambridge... : £ Pa an ate   Pa San Rp. 20.— i Pa 

DALAM DUNIA MUSIK MUCHILING PUTIH, bermanfaat untuk menjembuhkan penjakit | 11. BAHASA BELANDA: Pala an Wa. TARIAN ! mata mendjalar, mata gatal, mata bergetah, air mata merembes. (JII. ILMU PASTI/ALAM: Fe 25. 2 ri 
DAN : | MUCHILING KUNING, berguna sekali buat menjembuhkan mata | Iv. Memegang Buku A: Rombongan baru (untuk dian Bond Okt 

AZZ  MAMBO A . ra berasa panas, mata berasa sakit, mata bergetah, air mata merem- 1957) dimulai 4 Oktober 1956 Rp. 40,— p.bin “| 4 u AND F ai 5 bes, mata berasa berpasir, mata merah serta bengkak, mata berasa Pendaftaran: antara dj. 7.3 , Ha 0 — 10.00 dan 16.00 — 19.00 

   
? SABUN TJAP TANGAN '" 

sabun jang paling hemat 

pedih. MUCHILING HITAM, paling mandjur akan menjembuh- kan mata trachoom, mata berasa kepanasan, mata merah berasa INDRA” BESOK PRE pedih, ngeri melihat tjahaja, mata kena terpukul, kulit mata me- NETTY HERAWATI — 

  
    —— 

18 racu-Lacu 
MIERE BESAR 5.- 7. 9. (17 th) 

       
   

  
  

TOP-HITS | rah dan sakit, kulit mata saki karena luka. ASTAMAN — M. BUDI Ra ya 2 7 Air Pasan g' untuk segala tjutjian. 
5 TARLAN OBAT -OBAT tsb. diatas dapat dibeli dimana-mana. Kisah seorang sutradara menempati seorang gais Oa pen NN NONA 

ROCKN ROLL PERUSAHAAN ANGGUR DAN OBAT REN AY & CO. Lang peta eta dak ak Maan Un nan ne | ea Mob NARAN 
aa San DJAKARTA — SURABAJA. tapkan perlindungan dan jang lain ingin menghangka , menaha- 
row MARTINEZ 

ji Lebih menggiurkan dari, .,.,     GRIS” INI MALAM PREMIERE 5.— 7, 9.— (Segala umur) (angan tu Jang liwat.... karena si gadis adalah satuZaja mirip         

   

   
   
     

     

    

   

     

   

  

         

IRAMA MAMBO! , 
a tunangannja jang hilang.......,! 

: AND HIS BAND”! Pe : # Sebuah film drama jang sangat mengharukan, . (gaga 
“ Kue “Tenda” » enpaba La 

Bebi menaik dna maeoDie BELI : ee ROXY” BESOK MALAM PREMIERE 5. 7 9. (17 th) | KANKKXEKANYEEASKAKKKAM KAMAR RK KEWLHKANK TARAKAN AN 
   

ANE RUSSELL 
GEORGE skent s Montana Belle” (Color by 

PAUS pun HM KE HAN IRAMA BOOGIE ! Sa Z3 
  

  

    
      

         
     

    

  

    

  

  

ti 3 HK 2 
$ : Technicolor un PARU TPL MEA MURAI Seng MAA d AAN aga Ou PER MEN TN Pe Per Page UN ar Pa ja 

Lebih baik dari IRAMA KAN FREED hangat Kisah bergelora tentang bandit wanita jang tak ada sate pun 1 : 
SWING ! PG djata dapat menghalang kehendaknja,.... tak ada seorang laki Hi | | pun daog bisa Kaklukkangja.......!! ) 2 an Makanlah 

Lebih hebat dai 
An Sio Menjanji semua laki2 asjik mendengarkan. ........ : 5 ea akanla 

Pt 0 Mb 1 
Kalau dia menari, dengan penuh gairah mereka menjaksikan, ... 2 Uap hari LAM 3 

— Itulah irama baru ROCK'N ROLL jang waktu ini sedang digemari oleh para muda mudi Amerika-Eropah ! — Tangan tentu bergerak, kaki berdetak dan melondjak, mala- : bar Sdr./Sdri mungkin turut menari bila mendengarkan lagu- ...Jagi dan menjaksikan film Tea 

  tak tahu kemana mereka harus aa sg ui : OVAKER OATS : 

Batjalah $ n dajatahan Tuan | 4 | ..@kan tjukup! Suara Merdeka || : 
Lae ai aka : Li 3 

na MM ma Ea DU Sa ak Me Bi Mela aan       
   

  

       

  

    

   
    
   

  

          
    

     
        

    
     

     

     

BESOK MA P3 
LAM PRE- 

, 2 2 
ni TERE 5 : 

WELI7IT LOOKS LIKE ROGERS | tHis is No cow, NI wsars YA Teameo camera wa Ka coat To POP NIM WAR FOUND THE RIGHT JoB FOR | MeLEAN! THOR A LEAD N LOTS OF SAVWY! CATTLE- 
     
   

YOV FOR TRYING |ING YO: . | 

  

   

  

      

   
        
                

ur YOU, CACTUS--NURSEMAID | IS A VALUAELE STEER, MEN USE THEM TO TO CON ME WITH J MELEA:, ' Sok -. V TO A COW! HAW! HAW! ERD STEERI KNUCKLE-/ LEAD THEIR HERDS THAT KIND OF / e-LAY | 
SCREEN) . Na ih Dredorkon oleh N.V. DJAKATRACO, can INN nan 5: KTT ma aa DURIN' TRAIL PRIVES! MALARKEY! 

Kisah drama a PT aa : Permainan CIRCUS jang terhebat dalam abad ini,...,.....! 5) Pem Re Ta Pn tc tis ttg. kehi $ Pan Na Tuan akan tegang dan tertawa geli tentang permainan sepak-bola jt S Le T dupan oleh ardjing2 dengan tehnik "Locomotiv” jang seru ! Git | orang pemilik 
circus, ,. dan 
ftg. tjinta se 
gitiga jg ter ke 
pendam dim 

Setiap penonton pasti akan merasa puas dan kagum, ...... ! Ro R HIBURAN ISTIMEWA UNTUK TUA, MUDA DAN y Rogers 1“ KANARI sie NI No, 36      

  

       

    

   
   

   

    

  ad TECHNICOLOR "41 Tiga tckoh Tn Pan an por “ng istimewa bapa y. MESIDU Pol Ik | aja... muntjul bersama dalam sebuah fjerita jang penuh ber | dan keheboh- ara 2 DIANE CILENTO Wamugpan gelora dan berbau sendjata, .. .. ! Martaga MP “GEORGE BAKER “Visa, 
sg yee KAnOUaN Ra) 

  

  # 2 an | tentar 
GNI      

  

RO Orenaan Pentet WUesia eararm | 

i2 jang terketjil.... tapi sema- 
' berkobar-kobar, seolah-olah — Ja, kiranja Rogers telah men emuka 3 adi : : PA aban a Aa : nen er n sebuah pekerdjaan jang — Apakah lembu ilihan itu, to Fak tiotiok untukmu, 5 Cac tus — memelihara Lembu! Ha! ol! Ae 2 

— Sebetulnja sudah selajak   
    
  

  

gi an £ e 

Ma LA per 2, 2g memukul engkau 

— «kan meledak ig im dadanja ! 
—— Ini bukan lembu. sembarang 1 , Aan ST Se RIRN Ang Per eain Oren Karenaf engkau mentjo 

ln en an : 
Kab enearangan sadja, McLean! Ini adalah dan mempunjai kepanlaian -ber- ba melawan saja don 

Achirnja Wapsl membia 1 gungnja patah. ... diadi 
lembu pilihan jang harganja mahal sekali! matjam-matjam! Para peternak besarmu itul Hong mena 

LN na Man H si 
biasanja menggunakan lembu itu — Saja peringatka, kepada 

Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No. 3498/1M/A/171 

Gek Badaban Dengnton Dn Ba — lepas- 

       


