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ATAS  pertanjaan 
ten kominike p: 
anda berhubung 
kan2 administratif jang 
djalankan oleh 
nesia terhadap 

ini, jurubii 
Luar : 
ra 

g -B
 

akan mengobah sikap jang ang-| 
kuh itu terhadap Republik Indo) 
nesia, djusteru untuk  kepenting 
an Belanda sendiri. Adalah bu-| 
kan rahasia, bahwa saat sekarang! itu tidak terlalu berat, dan dike- perusahzan2 Belanda mempunjai 
kepentingan jang besar di. R.L,Imenurut pihak Belanda membuk| sedangkan dilain pihak atas per 
timbangan? prestige belaka, jg. 
tidak rasional, rakjat Belanda 
telah mengeluarkan beaja2 jang di Nederland persentasi itu ada: 

“ bukat Ketjif untuk Trian — Barat, Hah 3“kalitebih besar: Keadaan 
jang menurut pendapat. “djuru-| 
bifjara Kemlu, satu 'kali 
akan kembali kepangkuan Re: 
publik Indonesia. Demikian 

    
  

rubitjara Kementerian Luar Ne- 
geri. . (Antarak oa 

    

  

butuhkan adalah 
istimewa, harus pa 

tiarikan pekerdjaan ba 
itu Kagak sa Ps 4 ti 
annja sekurang-kurangnja 18 bu 
lan setelah gadis2 tadi akar 

    
    

          

   

    

    

    

  

     
    

oleh Belanda untuk memerangi 

2) PBB itu, Indonesi, telah menga 
kui berhutang kepada - Belanda 

'tjara sepihak 

inal, dan bertentangan pul. dga. 

Ia hanja berharap, bahwa dike mudian hari pemerintah Belanda) PBB 

kelak |nesia pada waktu penjerahan ke- 
Re-|daulatan itu baik, demikian nota 
dintersebut. « 

  

       
   

     

   

    

    

    

   

  

      

  

    
     

      
   

    
    

        
   
    
   
   

-biaja aksi2 militer telah dipikul 

dimana Unci 

  

  

  

'landa 

  

Karena Indonesia Tok Akui : x «Hutang 
a" Kepada Nederlard Ape 
tang” KMB Di 

merintah Belanda hari Senin 
Re. 

berisi pemberian tahu, bahwa 

dengan bantuan Unci. 

“ Jang dimaksudkannja ialah ke 
putusan pemerintah Indonesia 

us jg lalu, bahwa pemerintah 
peran telah memutuskan uv» 
tuk tidak mengakui dan tidak 
membajar Jagi hutang? Indone 

a kepad, pihak Belanda, seper 
1g telah ditetapkan dalam per 

jandjian KMB, karena dari hu 
tang sebesar FI. 3.661 djuta, 
FI. 3.000 djuta telah digunakan 

Republik Indonesia. 
Menurut nota Belanda kepad: 

ada bersjarat. Pembatalan se 
adalah bertenta 

an dengan hukum internasio 

kewadjiban2 jo telah diterima 
oleh Indonesia sebagai anggota 

Tidak berat: 
“Dalam notanja kepada PBB 

itu. pihak Belanda selandjutnja 
menjatakan, bhw. beban hutang 

mukakannja nota Sumitro  jangl 

tikan, bahwa djumlah hutang sel 
luruhnja adalah hanja 554, ke-l 
kajaan negara Indonesia, sedang P 

keuangan dan ekonomi di Indo: 

- Selandjutnja dalam nota itu pi 
hak Belanda menjangkal, bahwa 

gunakan Bela 
BA Perang Kolonialnja' 

| MELALUI WAKILNJA di PBB, W.A. Shurmann, pe- 

| kepada Sekretaris Djenderai PBB Dag 

| menfjukupi kewadjiban2nja jang telah ditetapkan dalam per- 
| djanajian antara Nederland dar Indonesia, jang telah tertjapai 

umumkan pada tgl. 4 Agus 

'ini dapat kita perhitungkan kem| 
bali kepada Belanda, karena Be-| 

   
Ao. 

$ 

    
     1x Utk 

kemaren dulu. menjampaikan ' 
Hammerskjoeld, 

Indonesia tidak bersedia iagi 

& Perhitungan Indonesia. 
Sebagaimana diketahui, menge 

Inai djumlah hutang dan perhitu 
ngannja, pada tgl. 4: Agustus j.l. 
pemerintah Indonesia mengumum 
kam sbb.: : 

lah F1.4.081,— djuta terdiri daril| 
hutang kepada pihak ketiga se- 
'besar F1. 420 djuta, dan ' kepada 
pihak Belanda sebesar FI. 3.661 
djuta. » 

landa sebesar F1. 3.661 djuta tsb: 

pembangunan dan F1. 3.000 djuta 
untuk memerangi R.I. 

3. Hutang kepada pihak ketiga 
sebesar ' F1. 420 djuta akan tetap 
kita tanggung pembajarannja, se 
kalipun hutang ini dibuat oleh 
pihak Belanda semasa perang. 

4. Adapun pembajaran hutangl 
kepada pihak ketiga ini kita am| 
biikan dari persediaan uang utk 
pembangunan. - Djadi sisa jang 
masih kita bajarkan untuk Be-| 
landa adalah FI. 661 djuta — FI. 
FI. 420 djuta adalah FI. 241 
djuta. Lk 

5. Sisa sebesar “FI. 241 djuta 

memakan biaja sebesar FI. 
djuta. .. OA 

&- FP — TX te 

Menteri Keuangan Jusuf Wibi 
sono mengenai — pembatalan hu- 
tang kepada Belanda 'itu pernah 
memberikan keterangan "sbb. : 

1. Hutang KMB adalah ,,hu- 
tang politik”, artinja, bukan hu) 

| inggers—Perantjis di pihak 
(| hendak diadjukannja. Inggs 

“|. Amerika Serikat — menjetudjui 
2 . j 

:Ibisa menghasilkan  penjelesaian.| "51 

1. Sisa hutang dewasa ini adal 

2. Dari hutang kita kepada Bel 

maka F1.661 djuta adalah untukHminggu ini, tetapi ia tak dapat 

    

  

    
     
  

Hingga Kini Belum Tentukan 
apnja Mengenai Suez Di '” 
Dewan Keamanan 

  

  

| PEMBESAR2 AMERIKA hari Senin kemarin dulu me- merika Serikat masih belum menentukar      | ngatakan bahwa - Amerik 
| pendiriannja dalam sidang Dewan Keamanan PBB nanti 
mengenai masalah Terusan Suez. Dengan demikian masih: 
belum ada persetudjuan bulat antara AS disatu pihak dan 

lainnja mengenai resolusi. jang 
| Perantjis menghendaki 

   

  

       

    

amanan tentang Suez, sambil 
'perumusan ini, tetapi masih .be-| memperingatkan, bahwa Inggeris 
lum ditentukan sampai  berapa|sudah bertetap hati untuk mem 
djauh AS bersedia mempertahan| pertahankan hak2nia. ' 
kannja, . , . ..I- Dikatakan, bahwa  Inggeris 

| Paris 

    

   

  

   
   
      

   

     

  

     

  

6 Bulganin ) 
Akan Ke 
Indonesia 

HARIAN ,,France Soir” 
hari Senea memberitakan 

bahwa perdana menteri Uni So 
vjet Bulganin dan pemimpin Par 

tai Komunis Uni Soviet Khrus- 
chev pada achir tahun ini ber- 

keliling Asia Tenggara. Menurut 
harian Perantjis tadi iang mem- 

nja di Hongkong, djuga presiden 
menuntut “ Jaja Terusan Suez ditempatkan gi! Yugoslavia, Tito, mungkin akan 

mengadakan perdjalanan keliling 
Asia di awal tahun depan, meng 
ikuti perdialanan Bulganin dan 
Khruschev.  - 
Menurut kabar, sudah dikemu 

klakan kepada sedjumlah negara 
Asia Tenggara, antara lain Indo- 
nesia, Birma, Muang Thai dan   Kesangsizn ae kanan tim- pmenghendaki penjelesaian setjara 

sul dari dua fakta: (1) pihak AS | damai, sangat tidak ma ke 
idak menancap sidang DK itu tungkinan menggunakan kekera- 
tidak menganggap sidang DK itu "“AntmaIP). 

Mereka berpendapat, sebaiknjaf 
|diadakan suas2na jang memung 
kinkan usaha lebih landjut guna 
mentiapai penjelesaian: (2) AS 
kini berpendapat, krisis Terusanj 
'Suez memasuki “babak, — dalam 
Imana di belakang tirai “ orang| 
mengusahakan suatu kompromi. 
' Berdasarkan alasan2 itu, maka' 
pihak AS tidak mau mengambil | 
pendirian. jang ,,kaku-keras”. 
Demikian wartawan UP di 

Washington. : TEIRA 

Aldjazair 

dan patroli2-militer dan polisi 
| setelah terdjadi pertumpahan 
dimana bahkan ada penduduk 

, Dulles ke D.K. 
Menlu A.S. John Foster Dul- 

les akan menghadliri sidang De- 
wan . Keamanan PBB tentang 
Terusan Suez, demikian hari Se- 
nin diberitakan oleh djurubitjara 
kementerian luar negeri A.S. 
Menurut . djurubitjara tadi, 

Dulles ke New York  di-achir 

dipusat kota Aldjazairia. 
Pada hari Selasa parlemen Pe- 

rantjis akan bersidang kembali 
setelah reses musim panas dan/ 
Aldjazaria merupakan salah satu 

masalah penting untuk perdeba | 
tan. Perdana Menteri - Perantjis . 
Guey Mollet kabarnja akan me- 
ngumumkan dengan . pandjang 
lebar suatu perumusan politik 
baru bagi Aldjazairia. 

Robert Lacoste Menteri Ne- 
gara Perantjis berkedudukan di 
Aldjazair mengatakan hari Senin 
bahwa pemimpin2 Front - Pem- 
bebasan. Nasional  Aldjazairia 
(suatu organisasi nasionalis Mus 
lim) jang mendapat  sokongan 
dari kaum pedjuang Akdjazairia 
telah menerima instruksi2- agar 

mengatakan mengenai tanggal 
arinja jang pasti. 
Selandjutnjia dikatakan, bahwa 

A.S. terus mengadakan konsul- 
tasi dengan Inggris dan Perantjis 
mengenai situasi Suez sedjak kon 
perensi London terachir. 

Lloyd ke New York. 
Menteri luar negeri Inggeris, 

Selwyn Lloyd, malam Selasa jl. 
telah meninggalkan London me- 
nudju New York untuk mewakili 
Ingaeris dalam sidang Dewan Ke 

  
Mr. Sudjarwo : 

   
  

Damai Harus Merupa- 
kan Usaha Universil 

WAKIL INDONESIA di PBB, Mr. Soedjarwo Tjondro-     
an kepada Indonesia. Biaja ini 

berdjumlah 2 miljard gulden, dan 
af|telah dioper oleh Nederland, dju 

atas nasihat komisi keuangan, 
djuga mempunjai 

wakilnja. ' 
'Menurut laporan Unci kepada 
ewan Keamanan PBB — de- 

mikian nota Belanda itu selan- 
Idjatnja — "hutang Indonesia ke- 
(rada Nederland. itu 
hk. 650 djuta gulden, dan bukan 
13: miliara. 

berdjumlah 

- Dalam nota'itu Belanda minta 
pada Hammarskjoeld,  supaja 

memberitahukan tentang isinia 
kepada anggota2 PBB, sebab De 
wan Keamanan PBB dan Unci 

lah menipunjai peranan penting 
dalam usaha jang berachir dgn. 
tertjapainja' perdjandjian KMB.   kan 3 hia pel tj an. 

sekitar perkara De 
diketahui setjara resmi tel: 
oleh polisi Djakarta Raya 
kan, bahwa pihak Kedjaksaan 

n berusaha pula agar djuga pihak dalam perkara ini dan : 
Pengadilan dapat 
nja dimuka sidang P 

Perkara De Ouel 
Hok Thay js sudah 
oleh pihak kepolisian 
ini sedang dipeladjari 

  

(kepolis 
saan perkara 
Hok Thay itu 

can! “ATODAK 

Sebagaimana 
I. Kediaksaan | 
adalah Djak: 

  

rs tt Har 
ten Dr. H ig p 
akan mulai . Pengad 
Negeri Djakarta pada tgl, 
Oktober jg akan datang. 

Djaksa Agung S 
dijawab pertanja 
menerangkan, bal 
diri Lie Hok Th 
tar soal tuduh: 
meliputi 
3.000 

      

   

    

          

   

     

    
   
    

  

    
   
    

         

     
   

      

      

  

    

        

        
   
   

      

    
   
    
   
   
     
        
    
        

  

    
     

   

  

   

  

   

   

  

   
   tudju 
   
         

    

      
   

0 #INo.. PKM/001/9/1956 tanggal 14 

ian “nota itu menurut 

ini Djuga Dipe 
an Deviesen 
pertanjaan ,Antara 

Thay, jang seperti 
pada hari Saptu j.l 
Kedjaksaan, mencrang | 

memberikan prioriteitnja 

4 

    a dalam pemeriksaan 

ag eengialankan instruk- 
Nefis” serta mendjalankan 

“sekarang ini dengan se 
dengan maksud  menim- 

ekatjauan2. 
Djuga tersangkut dim per- 
kara pelanggaran pengirim- 

        

     

    

   

  

   

    

Ga 

   hubungan ini dari pihak 
Djakarta Raya lebih 

intara” mendapat kete 
' bahwa disamping perbua 

rbuatan korupsi besar itu, 
erhadap Lie Hok Thay 

1: kepolisian masih terus 
ukan pemeriksaan2, antara 

ek soal2 dalam hubung 

baik dari De 
: n Lie Hok Thay, 
siapa pengatjara(2) jang 

bertindak sebagai pembela2 

3 dang Pengadilan 

    

4 , SEBE: NARNJA ada hasrat 

aja untuk mendjawab surat Sdr. 
(Bung Tomo) jang di- 

rn kepada saja, tetapi 

SAD telah mengeluarkan perin 
tah untuk tidak mengadakan po- 

let tentang Peraturan KSAD 

siapa 1956, dengan 

Larang Ov. Pirn 

     

      

       

     
    

     
   

tang biasa seperti umpamanja 
hutang -jang ditimbulkan karena 
adanja defisit: dalam perdagang- 

2. Hutang itu telah dipaksakan 
kepada Indonesia ' sebagai kom- 
pensasi bagi Belanda atas kese- 
diaannja untuk mengakui kedaula 
tan Republik Indonesia Serikat. i 

3. Hutang jang sifatnja “politik | 
itu kini oleh pemerintah Indone ' 
sia diselesaikan setjara politik. 
pula. 2 7 5 

Keterangan Kementerian L. 
N.- Indonesia. VX. Et 

Mengenai hutang -kepada . Belan 
da jang tidak akan “dibajar “lagi 
itu  Djurubitjara Kementerian 
Luar Negeri Indonesia pernah 
memberikan pendjelasan sbb. : 
Pemerintah Hindia. Belanda al- 

marhum mengeluarkan uang sebe 
sar Fl. 800 djuta uang Nica dim 
tahun 1945 berdasarkan Konink- 
Hjk Besluit tg. 2/5-1M3. 
Antara 1945—1946 Belanda tih 

mengedarkan Fl. 2000 djuta uang 
Djepang didalam masjarakat In- 
donesia. Uang tersebut disitanja 
dari gudang2 Javasche Bank dan 
Drukkerij Kolf & Co, tahun 1947 
FI. 1.824,1 djuta, tahun 1948 Fl. 
3.547,7 djuta, tahun 1949 Fl. 
3.907,1 djuta, djadi kesemuanja 
berdjumlah FI. 12.078 djuta. 
Djumlah uang sebesar lebih da 

ri 12 miljard itu boleh dikatakan 
seluruhnja telah dikeluarkan 
oleh pemerintah Hindia Belanda 
almarhum guna merebut kemba 
li Hindia Belanda ataupun guna 
menghantjurkan Republik Indone 
sia. 

Sebagian ketjil sadja daripada 
djumlah tersebut dipergunakan 
untuk rehabilitasi, maka rehabili 
tasi itu hanja merupakan seba- 
gian ketjil sadja dari activa jang 
telah musnah berhubung dengan 
politik "bumi hangus” jang te- 
lah dilakukan oleh Hindia Belan 
da sebelum menjerah kepada Dje 
pang. Djadi sudah sepantasnja 
djika pihak Belanda memikul 
pula beban rehabilitasi jang ha 
nja merupakan sebagian ketjil 
daripada hutang2, jang telah di 
buatnja - dalam usaha memperta 
hankan dan merebut Indonesia 
kembali. 1 
Ketika diadakan perundingan 

KMB, oleh Indonesia diusulkan, 
supaja soal hutang2 ditunda pe- 
njelesaiannja sampai sesudah pe 
mindahan kedaulatan, seperti jg 
telah terdjadi pada waktu perun 
dingan pemindahan kekuasaan da 
ri Amerika Serikat kepada Rep.| 
Pilipina dan dari Inggeris kepa 
da India, djika perlu . dibawah | 
pengawasan PBB. 
Akan tetapi andjuran. Indonesia 

negoro, menerangkan pada hari Senen bahwa ,,atom untuk 
perdamaian” tidak boleh memetjah-belah dunia mendjadi ,,ig. 
punja” dan ,,jang tidak punja”, tapi sebaliknja akan melenjap 
kan tidak persamaan jang ditimbulkan oleh revolusi indusiri 
pertama, dan dengan demikian meletakkan dasar2 bagi per- 
damajan jang sedjati. 

Mr. Soedjarwo jang berbitjara pat diseluruh dunia untuk  me- 

dimuka konperensi 81 negara un ngurangi keadaan jang amat bu- 

tuk membitjarakan anggaran da- ruk didunia berkenaan dengan se 

sar Badan Tenaga Atom Interna djarah atomnja. Sekarang bang- 

sional, menjatakan sebagai beri sa2 didunia harus tahu  bagai- 

kut: ,,Memang benar,  bahwa|mana - mengatur fikiran2 jang 
atem sendiri tidak mengandung idealistis, apabila bangsa2 itu hen 
politik. Akan tetapi malsng seka dak membentuk suatu badan atas 

li atom telah sangat terlibat da- dasar kerdjasama internasional jg 
Tam wolitik: dalam politik  nasio'sedjati untuk kepentingan segale 
pal jang tinggi, dalam  kepen- bangsa dan negara. Menurut Su 

tingan2 nasional dan dengan sen|djarwo, adalah suatu kesalahan 

dirinja djuga dalam pertentang-'jang amat besar bahw: Tiongkok 

an2 internasional. Politik kekua|tidak dibolehkan ikut serta de 
saan atom sekarang merupakan|lam konperensi. Ia mengharap- 
suatu kenjataan jang djelas. kan bahwa keadean itu akan di 

e perbaiki pada waktu jang tepat. 

»Atom utk. perdamaian” 
— saatut usaha universil. 

Dutabesar Indonesia di PBB 
itu lebih djauh menegaskan, bhw 
atom untuk perdamaian harus me 
rupakan suatu usaha  universil 
tanpa pembatasan2 berdasarkan 
alasan2 politik atau lainnja jang 
akan menghalangi badan tersebut 

Bikin Heboh untuk memenuhi tudjuannja jang 
Nan , sutji, jaitu memperlambang peng 

MIAN ZIAUDDIN Komisaris gunaan tenaga atom setjara da- 
Tinggi Pakistan untuk India pada mai diseluruh dunia. : 

Sa ea Pada hakekatnja — demikian 
t emerintah India S : : 

ee apa Kndinja "kerasukan Kata Mr. Soedjarwo lebih djauh 
baru2 ini dibeberapa daerah di — revolusi atom harus dilaksana 

India jang diakibatkan oleh pe- kan untuk membuat koreksi ter: 

njiaran buku ,,Pemimpin2 Aga-|hadap ketidak-persamaan jg. di 

ma” jang bagi kaum Muslimin (timbulkan oleh revolusi. industri 

merupakan hinaan kepada Nabil jang pertama. ,,Atom untuk per 

uhammad saw. -|damaian” berarti suatu dunia jg 
'kaja, dimana semua pihak mene 
rima bagiannja dengan seadil2- 
nja. Menurut pendapat Soedjar- 

  
Selandjutnja ia menerangkan, 

bahwa usul Eisenhower tentang 
atom untuk perdamaian” jang 
diadiukan dalam tahun 1953 men 
tafsirkan keinginan jang . terda- 

    
“Pesan dari Komisaris Tinggi 

Pakistan jg menjatakan kechawa 

Laos, tentang kemungkinan kun 
djungan Bulyanin dan Khruschev 
pada achir tahun ini. (Ant.-UP). 

| Tentara Peranftjis Di 
Bersiap2 

Untuk Menghadapi Gempuran2 Dari 
Kaum Gerllja 

SEMUA PASUKAN telah diperintahkan tetap berdjaga2 
makin digiatkan di Aldjaza'r'a 
darah pada achir minggu jbi. 
sipil Perantjis jang tewas dan 

190 orang luka2 diseluruh Aldjazairia. 65 orang luka2 di 
Aldjazairia ketika bom2 meledak di 2 buah restoran pada 
.hari Minggu, dan hari Senin sebuah bom telah diketemukan 

tetap mempertahankan ,,suasana 
terror” dalam bulan Oktober. 

Dikatakannja bahwa mereka 
djuga telah menerima perintah 
untuk memperlebar sedjauh 
mungkin djarak pertentangan an 
tara 12.000 kaum penetap Pe- 
rantjis dan 8.000.000 penduduk 
Aldjazairia. 
Dalam sebuah kawat kepada 

suatu harism di Oran,  Lacoste 
mengatakan bahwa hal ini ada- 

lah bagian dari kampanje teka- 
nan saraf. 

Lacoste. “mengatakan bahwa 
diseluruh Aldjazairia dalam bu 
lan Agustus pasukan  pedjuang 
Aldjazairia telah melakukan 2116 
serangan dalam berbagai ben- 
tuk. Dalam bulan Djuli 2450 se 
rangan, bulan Djuni 1954 dan 
dalam bular. Maret 2655 serang- 
an. 

ig WA Korban manusia. 
“Menteri -Perantjis itu selandjut 
nja mengatakan “bahwa djumlah 
serangan? jg ditudjukan kepada 
orang diseluruh Aldjazairia dlm 
bulan Agustus adalah 647. Da- 
lam bulan Djuli 660 dan bulan 
Djuni 720. 
Menurut 'Lacoste djumlah per 

duduk Aldjazairia jang telah di 
tewaskan oleh pasukan pedjuang 
adalah sbb.: dalam bulan Agustus 
444 orang, bulan Djuli 544 orang, 
bulan Djuni 493. Lacoste menga 
takan bahwa antara 1 September 
dan 29 September kaum penetap 
Perantjis jang tewas: oleh kaum 
pedjuang Aldjazairia adalah 1 
orang dikota Aldjazairia dan se 
kitarnja. ' Dalam bulan Agustus 
21 orang, sedangkan djumlah ter 
tinggi hingga kini jakni 29 orang 
dalam bulan Djuni. 

Setelah mengatakan, angka? 
dalam kawatnja Lacoste mengata 
kan ',nampaknja karena meng- 
hadapi kesulitan2 besar dilapa- 
ngan operasi kaum pemberontak 
akan berusaha menaikkan sebe- 
sar-besarnja angka2 kerugian da 
lam bulan Oktober”. Pemimpin? 
Front Pembebasan telah meneri- 
ma instruksi tentang hal ini dan 
mereka telah diminta untuk mem 
pertahankan ,,iklim tertor” dalam 
bulan Oktober, kata Lacoste. 

(Antara-Reuter). 

Mesir Punja 6 
(Kapal Selam 
Dari Rusia 
A. J. MecWHINNIE korespon- 

den angkatan laut dari harian 
.Daily Herald” mengatakan hari 
Senin bahwa berdasarkan ,.per- 
setudjuan rahasia” dgn Moskow 
Presiden Mesir Gamal Abdu! 
Nasser kini mempunjai $ kapa! 

selam Soviet sesudah perang jg 
semuanja diperuntukkan bagi me 
letakkan randjau2, 

Dikatakannja, bahwa kapal se 
lam itu telah. dikirimkan satu 
ber satu dari Balik mengeli- 
lingi Skotland terus ke pantai 
barat Irlandia dan melalui teluk   tiran atas situasi itu telah dise 

rahkan kepada kementerian luar 
negeri India, demikian sumber 
ig berkuasa hri Senen. Walau 
pun demikian hingga sediauh ki 
ni kabarnja belum . diterima se 
suatu nota dari pemerintah Pa- 
kistan teniang soal itu oleh pe 

wo, perdjuangan untuk mentjapa! 

tudjuan itu merupakan satu2nja 

dasar “bagi usaha internasional 

untuk perdamaian, jang moril da 
pat dipertanggung-djawabkan. 

Dasar moril merupakan   itu ditolak oleh pihak Belanda, 
sehingga Indonesia jang ketika 
itu tidak mempunjai pengetahu- 
an jang tjukup djelas tentang 
sebab-musabab dari hutang2 itu, 
terpaksa menerima perintjian hu 
tang-hutang itu dari Debt  Com- 
mission tersebut "under protes- 
tand reservation”. (Antara). 

Bung Tomo 
Djurubitjara A.D. hari ini. 
KSAD berpendirian, bahwa se 

gala keterangan/pendjelasan res 
mi jang“telah dikeluarkan “pada 
tanggal 15 September : 

   

       
    

  

   

gadi 
"siapa jang membutuhkan. Demi- 

    

    

    

     

'Jatk tidak mengadakan polemiek 

liang terhormat Sdr. Sutomo itu. 

hal jang penting. 
Mr. Soedjarwo setudju untuk 

memperkuat kekuasaan sidang 

umum konperensi dalam hubu- 

ngannja dengan dewan gubernur. 

Ia djuga- mengandjurkan  supaja 

dipertimbangkan — komposisi de- 

wan itu mengingat kedudukan 

negara2 lain sebagai penghasi! 

bahan2 pokok, jang berhak djuga 

untuk mendjadi anggauta dewan 
Sungguhpun segi tehnik dar 

badan tadi penting djuga, menu 

rut Soedjarwo dasar dan tudjuan 
moril dari usaha bersama itu ti- 
dak kalah pentingnja dan baik 
sekarang — maupun ' dikemudian 
hari hal2 itu tidak boleh dilupa 
kan. Oleh karena itu Indonesia 
,sangat menjesalkan, bahwa be 
berapa negara, termasuk djuga 
negara jang besar “dan penting 

e| dibagian dunia saja sendiri, dgn. | 
Isengadja tidak diizinkan untuk! 
mengambil bagian dalam konpc- 
rensi dan memberi bantuan dim| 
usaha memperkuat dasar badan 

s mikian Soe- 
tara JK bebadayoar ((Aatemerje 

Kon Batowosseh Genaotschap 
van Kunstanan Wetencckeppan 

merintah- India. Demikian pula 
Perdana Menteri Nehru belum 
menerima surat pribadi jg menu 
rut berita pers Pakistan telah di 
kirimkan kepadanja oleh Perdsna 
Menteri Pakistan Suhrawardy, 

(Antoro— Pentas 

Djawab 
kian djurubitjara Angkatan Da- 
rat tersebut, jang  selandjutnja 
menegaskan, bhw perintah KSAD 

tentang Peraturan KSAD itu, 
-berlaku djuga bagi para perwira 
jang telah mengadjukan permin- 
taan untuk menghadapi adjakan 

   

  

   
       

    

   

mana diketahui, Bun 
ma sekali tid. 

    

    
      

       

   
        

    

Biscay, dan Selat Gibraltzr dan 
Lzutan Tengah. "Telah ditetap- 
kan bahwa “anak buah' kapal 
orang2 Rusia itu diperintahkan 
untuk mendidik perwira2 angka 
tan laut Mesir bagaimana men 
dial 'nkan kaval selam itu dimasa 
jad.” Demikian koresnonden 
Daily. Herald” jg selandjutnja 

mengatakan ”tetami pediabat2 «" 
nas rahasia wertjaia ada suatu 
“lansule- dalm persetudjuan ra- 
hasia orang2 Rusia dari kanal? 
selam baru Nasser akan ditarik 
mundir anabila kaval selam itu 
?kan mulai dignnakan ' terhadap 
sesuatu negara Barat”. 

(An'ara— TP). 

PEMIMPIN Partai Labour Ing 
gsris, Hugh Gaitskell, hari Senen 
mengatakan, ia tidak metagukan 
bahwa presiden ' Gamal Abdel 

ngan tentang sengketa Suez. 
Berbitjara dal konper 

tahunan partai: tadi, sc 
Gaitskell menjarankan 
njelesaian, dalam ' mana 
ruS . mempertahankan 

        

    

  

  
  

£ L 
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DLM. KOTA: ,,Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 13,5 
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LUAR KOTA: ,Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 14,— 
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s3 

maksud mengadakan perdialananj 

peroleh berita dari koresponden-| 

Nasser dari. Mesir menjetudjui pe, 
njelesaian dengan djalan perundi 

“| Konperensi itu jang dihadliri 
isi | 1300 orang utusan jang mewakili 

  

Segala pemimpin2 tinggi RRT 
tampak, bersama-sama orang2 ter 
ikemuka dari 50 negeri jang di 
undang ke Peking, kebanjakan 
dari partai2 Komunis, jg achir2 
ini hadir dalam konggres ke-8 
Partai Komunis Tiongkok. 
Diantara tamu2 dari luar ne- 

geri, jang berdiri diatas panggung 
tanpa atap, berdiri delegasi2 mi- 
liter dan pariemen India, bekas 
ketua menteri Singapura David 
Marshall, delegasi2 dagang Ma- 
aya & Singapura, Dekan Canter 
sury Dr. Hewlett Johnson. 

Pada saat Bung Karno dan 
Mao Tse Tung tiba di Tien An 
Men, berdentum tembakan me- 
riam 28 kali, tanda penghorma- 
ian, lagu kebangsaan dimainkan 

vleh barisan musik. Menteri per 
cahanan djenderalbesar Peng Teh 
Huai menginspeksi parade mili- 
ter dari sebuah motil terbuka, 
lala membatjakan perintah ha- 
rian. 

Berita Hsinhua mengatakan, 
bahwa hudjan lebat jang djatuh 
sepandjang pagi Senin, sore h: 
rinja berhenti, dan lapangan di- 
depan Tien An Men jang luas 
itu dan djalan sepapndjang 4 
km penuh-sesak dengan rakiat 
Presiden Sukarno. ketua RRT 
Mao Tse Tung, PM Nepa 
Acharya din pembesar2 R.R.T 
tampak diatas pangguno pintu: 
gerbang, menon'on  bunga-ap' 
dan rakjat jang menari-nari dan 
menjanii-njanji — ditansh-lapang. 
Mao Tse Tung dan Chou Er 
Lai menerima ketua? delegasi da 
ri partai2 Komunis luar negeri 
serta orang2 terkemuka dari 50 
negeri lebih, jang tampak diatas 
panggung pula. 

Seterusnja menurut kesan2 jg 
diperoleh dari sumber lain, kun- 
djungan presiden Soekarno sela- 

ma 15 hari ke Tiongkok itu me- 
rupakan klimaks dari sambutan2 
jang diberikan kepada presiden 
Soekarno selama perkundjungan- 
nja mengelilingi negara2 republik 
tabiat. 

Dengan hadlirnja kepala nega- 
ra kita di Peking pada saat ini, 
maka presiden Soekarno adalah 
kepala negara asing jg pertama 
tama menghadliri perajaan2 nasio 
nal tanggal 1 Oktober. 

Akan dikeluarkan joint 
statement. 

Sumber lain itu lebih  Tandjut 
mengatakan, - bahwa di Peking 
akan dikeluarkan joint statement 
Indonesia- RRT. Menurut kete- 
rangan duta-besar Indonesia disa- 
sa Sukardjo Wairjopranoto, ia 
optimistis terhadap  penjusunan 
joint statement ini dan-ditambah- 
kannja bahwa pernjataan bersa- 
ma kali ini tidak akan menemui 
kegagalan seperti jang telah ter- 
djadi di Praha (Tjekoslowakia). 
Berhubung dengan  hadlirnja 

djuga sedjumlah anggota2 rarle- 
men R.I. dewasa ini disana, maka 
joint statement itu akan mendapat 
arti jang istimewa. 

Menurut rentjana pada tgl. 4 
dan 5 Oktober j.a.d. akan dilang- 
sungkan pertemuan antara presi- 
den Soekarno dengan stafnja dan 
Mao Tse Tung dengan stafnja. 
kemudian joint statement akan di 
fanda-tangani. 

Untuk perhubungan eko 
nomi, 

Lebih djauh diberitakan bahwa 
mr. Sumanang jang dewasa ini 
beserta presiden di Peking pada 
tg. 4 Oktober j.a.d. akan menga- 
dakan perundingan2 sebagai wa- 
kil Bank Industri Negara disatu 
fihak dan direktur Bank  Rakjat 
RRT dilain fihak. 

Perundingan2 itu diduga  me- 
ngandung arti penting bagi perhu 
bungan Indonesia- RRT  dilapa- 
ngan perekonomian untuk masa 
datang. 

Burhan menemui presiden 
Sukarno. 

Sementara itu radio Peking me 
ngabarkan Senin malam, bahwa 
Ketua Lembaga Persahabatan 
Tiongkok - Indonesia, Burhan, 
Senin petang telah mengadakan 
kundjungan kehormatan pada Pre 
siden Sukarno jang kini berada 
di Peking. Burhan dalam kundju- 
ngannja itu disertai beberapa 
anggota pengurus lembaga lain- 
nja. 

Pada pertemuan jang berlang- 
sung dalam suasana persahabatan 
itu Burhan atas nama Lembaga 
Persahabatan Tiongkok-Indonesia 
menjampaikan beberapa souvenir 
kepada Presiden Sukarno sehaani 
tanda persahabatan. - Demikian 
radio Peking mengabarkan. 

Baniak surat2 pudjian, 
Sementara itu Pres. Sukarss 

jang hari Senin meniaksikan pe- 
rajaan iana meaah ia Ailatantan 

  
rusnja, sedangkan para pemakai 
Terusan itu mempunjai suatu de 
wan penilik jang tugasnja adalah 
mengatur bea perlajaran. dan 
membitjarakan rentjana2 perkem 
bangan Terusan tersebut. 

Suez dengan suatu dewan pengu'salah Terusan Suez, 

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

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

& 
anta 

ewmnsan 

'Di Peking Akan Dikelu- 

'arkan Joint Statement? 
Kali Ini Tak Akan Mendjumpai Kesulitan? Seperti 

Ketika Di Jugoslavia Dan Rusia—Presiden Terima 
Berpuluh? Surat Dari Rakjat Rusia 

/.. PRESIDEN SUKARNO dan Ketua RRT Mao Tse Tung disambut dengan tepuk-tangan ber- 
gemuruh dari rakjat Peking, waktu mereka naik keatas panggung dipintugerbang Tien An Men 
(Pintugerbang Perdamaian Langit”), untuk menjaksikan parade dau pawai jg berlangsung selama 
4 djam, dalam mana ikut serta setengah djufa orang. Sementara itu hudjan turun tak ada henti2- 
nja, hingga rakjat mendjadi basah kujup. Karena ini ma 
nja pesawat2 penjergap Pee ara 2g buatan RRT 

ng jang tinggi dipintugerbang Tien An, berdiri presiden Suka 8 Ts , 

Sa Nepal Tanka Prasad Acharya, PM. RRT Chou En” An Mn Tg 

jang pertama, 

Lai. 

oleh pemerintah dan rakjat RRT 
dilapangan Tien An Men di Pe- 

Lking untuk memperingati genap 
7 tahun revolusi Republik Rak- 
jat Tiongkok, dengan perantaraan 
Kementerian -Luar Negeri Uni 
Sovjet dan Kedutaan Besar Indo- 
nesia di Moskow menerima ber- 
puluh-puluh surat pribadi dari 
kaum pekerdja, peladjar, wanita 
dan pemuda Sovjet, jang mengan 
dung pernjataan2 persahabatan 
dan simpati terhadap perdjuangan 
rakjat Indonesia jang telah mem- 
bebaskan diri dari kolonialisme. 
“Bersama dengan saudara kami 
dengan sepenuh hati lima kali 
memekikkan perkataan "mer- 
deka”, suatu perkataan jang 
sangat ditjinta oleh seluruh 
ummat manusia. Merdeka!!! 
Semoga perkataan ini didengar 
oleh seluruh dunia: semoga ia 
berkumandang dimana-mana !!” 
Demikian bunji salah satu surat, 
menurut kawat Sukrisno. 

Sementara itu A. K. Pyatov, 

seorang penduduk desa Mogilev 

ka, distrik Dunayevsky,  Mos- 

kew, menulis, bhw kundjungan 
Presiden Sukarno ke Uni Sovjet 
dan pidato2-nja meninggalkan ke 
nang-kenangan, dan kesan2 jang 

tidak dapat dilupakan mengenai 
ekad dan kehendak rakjat Indo 
nesia utk perdamaian dan untuk 

membina masa depan jang ge 
milang. 

Surat Polyudova. 
Seorang pekerdja wanita, ber- 

nama Polyudova, dari stasiun hy 
dro-electric Lima menulis sbb: 
Tnan Presiden dan Bung Kar 

no kita! Perkenankanlah kami, 

utk -menjampaikan kepada sauda 
ra, dan melalui saudara kepada 
rakjat Indonesia jang tiinta da- 
mai, rasa tjinta kami jang ichlas 
dan do'a kami bagi pembangunan 

ka defile pesawat2 terbang, diantara- 

pekerdja2 biasa dari Uni Sovjet, | 

3 

telah dibatalkan. Diatas pang 

  

Republik Indonesia jg bebas dan 
berbahagia. " 

Sekalipun kami. sendiri, dan 
ribuan kawan? kami, tidak hadir 
mendengarkan pidato2 saudara 
di Leningrad, dgan menahan na- 
pas kami mendengarkan pidato 
saudara itu melalui radio. Bersa 
ma dgn saudara kami dgn sepe' 

nuh hati lima kali memekikkan 
perkataan ,,merdeka”, suatu per 
kataan jg sangat ditjintai oleh 
seluruh ummat manusia. Merde- 
ka!!!! Semoga perkataan ini di 
dengar oleh seluruh dunia!! Se 
moga ia berkumandang dimana 
mana!! Dimana sadja hidup ka 
um pekerdja, disana mereka 
menginginkan mentjapai kemerde 
kaan. $ 

Surat Zhivopistseva dll. 
Seterusnja seorang Wanita “pe- 

mimpin gerakan pemuda . Rusia 
(Comsomol) bernama Zhivopist- 
sev. menulis sbb.: 
Mahasiswa2 Moskow' ingin se: 

kali mengadakan perhubungan 
persahabatan dengan pemuda2 
Indonesia. Sekalipun kedua nege 
ri kita terletak ribuan kilometer 
djauhnja satu sama lain, “kami 
mengetahui, bagi  persahabatea - 
tidaklah ad, batas2 atau pengha 
lang2., 2 

Seorang bernama George Soko 
lov, berumur 70 tahun, jang te- 
lah turut serta dalam revolusi ta 
hun 1905. merjatakan dalam su 
ratnja sbb.: j 
Sembojan ,.merdeka” sangat 

mengharikan kami, sebab kami- 
pun telah mentjapai kemerde- 
kaan dengan memperdiusagkan- 
nia, serupa dengan apa jang telah 
dilakukan oleh bangsa Indonesia. 
Kamipun sangat bergembira. bah 
wa bangsa Indonesia djuga se- 
dan6o menempuh djalan perike 
manus'aan jang gemilang, seper 
ti jang ditundjukkan oleh semua 
pemimpin peri-kemanusiaan. dan 
diuga oleh Lenin jang kami tjin 
tzi. (Antara) 

“ 

  YP 

Arnold Mononutu katakan, 
bahwa pemerintah Indonesia da- 
ri semula berpendapat, bahwa 

Perhimpunan Pemakai2 Terusan 
Suez tanpa Mesir tidak akan me 
rupakan suatu usaha jang dapat 
menjelesaikan dengan sempurna 
persoalan sekitar Terusan Suez. 

Dikatakan, bahwa Mesir jang 
djuga oleh Amerika diakui seba- 

gai pemilik Terusan Suez akan 
merupakan satu anggota jang 
diusteru paling penting ' dalam 
siatu perhimpunan jang  demi- 
kian itu. 
Menurut Mononutu dari beri- 

ta2 pers dapat diambil kesimpu 

lan, bahwa sikap masing2 anggo 
ta perhimpunan tsb. telah nam 
pak berbeda2, misalnja sikap Dje| dari 
pang, Pakistan “an Ethiopia me 
nundjukkan suatu pendirian jang 
pada hskekatnja non-committal. 

Disamping itu wakil2  Den- 
mark, Norwegia dan Nederland 

'telah mengatakan, bahwa kepu- 
tusan2 dalam konperensi jang ber 
tingkat Duta Besar itu masih ha 
rus diratifikasi oleh Parlemen 

masing2. Oleh sebab itu dapat 

diambil kesimpulan, bahwa Per 
himpunan  Pemakai2 Terusan 
'Suez tsb. sama sekali tidak mem 
Iruniai dasar jang utuh dan kom 
pak: demikian Mononutu. 

  
Mesir sepenuhnja kon- 

| trol Terusan Suez, 
le Dikatakan lebih landiut, bhw. 
perhimpunan jang sangat. gojah 
ibr. hindaa sekarana tidak dapat 

Partai Labour Inggris Mengakui 
Hak Mesir Atas Terusan Suez:: 

Konperensi tahunan jang ke-55 
itu dibuka dalam suasana keru- 
kunan. Partai ini sekarang jakin 
akan dapat mendjatuhkan peme- 
rintah konservatif Anthony Eden 
dalam pemilihan umum jg akan 
datang. 

 Konperensi itu selandjutnja dgn. tadi, 
500.000 orang buruh, telah me|suara bulat telah menerima baik|tikelir, tetapi para pengusaha di 

e-Inerima baik sebuah resolusi jang| sebuah resolusi dari serikat bu-|ketiga daerah tadi berusaha men 
te| mentjela — pemerintah konservatif | ruh tambang jang mentjela poli-'tjari bantuan masing2 pemerin- 

erusan| Inggris tjaranja menghadapi maltik ekonomi pemerintah Eden. 
(Antara-Reuter), 

# 
Pa NT AN SAE UNGU MAN al 

SERA PP PPP PP PEP EP PPL 

42.000 Orang 

DEWAN KEAMANAN Nasional A.S. mengumumkan pada 
hari Senen di Chicaso bahwa menurut dugaan ketielakaan2 mobil 

dalam tahun ini di A.S. akan meminta korban antara 41 dan 42 
ribu orang tewas, jang akan berarti suatu rekord baru. Rekord 

sekarang ialah 39.969 orang tewas karena ketielakaan2 mobil jaitu 
dalam tahun 1941. Dalam tahun jl. di A.S. telah tewas 38.300 
orang karena keftjelakaan2 didialan. (Antara-AFP) 
Ie Brio Iii ee hh hh ehh AKA 

S. C.U.A. Tidak Punja 
Dasar Jang Kompak: 

Achirnja Akan Mendjadi ,,Perhim 
Bukan Pemakai" — Kata Mononutu 
ATAS PERTANJAAN pers tentang telah dibentuknja 

dengan resmi Perhimpunan Pemakai2 Terusan Suez (SCUA), 
Gjurubitjara Kementerian Luar Negeri A. Mononutu mene- 
rangkan, bahwa pada achirnja perhimpunan itu akan mendjadi “ 
»Association of non-users oi the canna?” (perhimpunan bukan- 
pemakai2 terusan itu), satu tudjuan jang negatif belaka. 

Tewas 

mengobah kenjataan, bahwa Me 
sir mengontrol sepenuhnja Teru 
san Suez dan njata bahwa 'Pe- 
rusan Suez dapat tetap dipergu- 
nakan sebagaimana mestinja oleh 
semua kapal2 dibawah pimpinan 
Mesir. Oleh sebab itu dapat di 
pahami bahwa pada taraf“ seka- 
tang ini, djuga atas pertimba- 
agan2 tehnis, Mesir tidak akan 
mengizinkan kapal2 perhimpunan 
Terusan Suez melewati terusan 
tsb, Selandjutnja karena Ameri- 
ka" Serikat sendiri  tidak-akan 
bersedia memakai kekerasan ka- 
lau: pemerintah Mesir menolak ' 
masuknja  kapal2 Perhimpunan 
Terusan Suez melewati terusan 
tersebut, maka perhimpunan itu 
achirnja akan djadi perhimpurian 

bukan pemakai Terusan 
Suez (Association of non-users' 
of the cannal), satu tudjuan 'jg. 
negatif belaka. Demikian. djuru- 
bitjara Kementerian Luar Negeri. 

(Antara). 

  

Singapura Mau 
Saingi Hongkong 
Untuk Djedi Pusat Da. 

gang Di Asia 

PUSAT dagang dan industri 
untuk Djepang, Malaya dan Si- 
ngapura kini sedang  dipeladjari 
oleh para pengusaha serta pem: 
besar-pembesar dari ketiga dae- 
rah tersebut, demikian hari Sela 
sa diberitakan olch kalangan Dje 
pang di Tokio. Y 

Renfjana itu diusulkan oleh 
para pengusaha Sinpanura ang 
dalam bulan Djuli berkundjung 

de Dang dalam perdjalanan ke 

Maksudnja adalah menarik pa   
  

ra pengusaha Djepans dlm mem 
buat Singapura mendjadi pusat 
perdagangan dari Asia menjaingi 
Hongkong. 
Menurut kalangan  Djepang : 

tadi, organisasi itu bersifat par 

tahnja untuk rentjana itu. (Anta- 
ra-UP). 

PR Tai ay BAB Jah BN bat EA 
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Uitjari Segera: 

Agen2 Si-Kuntjung 
(Madjalah kanak? terbesar dan 
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CAN LK 

DARAH KOTOR (SYPHILLIS) 
luka2, gatel, keluar bisul ketjil2, 
makan ini. obat tanggung lekas 
baek en tidak bisa timbul kom 
bali Rp. 20.- 3 Rp. 57... CERE- 2 NOLZALF: Untuk segala sakit 
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KENTJING DARAH, NANAH, 
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tanggung lekas baik Rp. 20.— 3 
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(Ringkasan surat emak Bagian h 

L Pendaftaran 

II. Bukan peladjar: 

I. Bukan peladjar jang berhasrat menempuh sesuatu udji: daya Nan 2 rnasrat menempuh sesuatu udjian 

kepada Kepala Sekolah Partikulir bersubsidi. 
Datanglah" pada djenis sekola “jang udjiannja akan dite 

2. Pendjelasan2 selengkapnjz 
tiap Kepala Sekolah 

3. Seseorang jang padi 

4. Pengikut se: 

   
    

ri atau Partikulir Bersubsidi. 

       

    
     

  

    

di na kan mendaftarkan diri. 

kursus dianggap bukan peladjar. 
Me 4 

pa tau 

  

   

  

   

  

   

   

  

II. Sekolah2.- Ti 

I. Sekolah2 Partikulir tidak 
kepada Sekolah: ? “jang terdekat dengan geri sedjer 

ersubsidi, djika ditempat ada sekol 
pada Sekolah Negeri tersebut. 

& di utup. 

  

      

       

  

Ika mulai masa sidang DPR jad. 
'anggota2 DPR dari Partai Rak 

| Tentang sikapnja jang demiki- 

I(pura2 tidak tahu, 

PANDEANLAMPER 34 SEMG. | 

srint DP. PRI (Antara). 

3 

PRI T 
Beleid 

: Menjatakan Resmi 

   

  

supaja anggota2 Parlemen 
(Isuaikan sikapnja dengan keputusan tersebut. 

. Dengan keputusan tersebut, ma 

jat Indonesia akan mendjalankan 

'Sekretariat DP. PRI. 

an itu didjelaskan dalam pengu- 

diambil ,,mengingat praktek2 

dana Menteri, Ali.sebagai pemim 
pin kabinet jang kurang zakelijk/ 

bhw penda- 
kung2 kabinetnia telah petjah 
dan saling  tjuriga mentjurigai), 
alst2 negara digelisahkan - oleh 
tindakan2 serta sikap Perdana 
Menteri jang tidak tegas, sendi2 
hukum di-indjak2, sehingga dira- | 
sakan benar oleh pihak2 jg ber 
sangkutan sendiri, bhw pengerti- 
an trias politika sudah kabur di 
(Republik Indonesia ini”. 

Demikian diumumkan Sekreta 

  
SEMINAR PERS DI SMG. 

Pada tanggal 5 dan 6 Okt. ini, 
di Semarang, akan dilangsungkan 
Seminar Pers bertempat di Balai 
Wartawan Semarang. Pembitjara 
dalam Seminar Pers ini adalah 
Tn. DALE B. STAFFORD dari 
Michigan, Amerika Serikat, me- 
ngenai soal pers, perusahaan su- 
rat kabar dan administratienja. 

—..SIDANG DEWAN Partai ,/ Partai Rakjat Indonesia” (P.R.I. 
“ Idi Semarang pada hari Sabtu dan Minggu jang baru lalu telah m 
» Jeyutuskan untuk dengan resmi menjatakan ,,tidak pertjaja kepada 

kebidjaksanaan pemerintah Ali sekarang ini, dan memerinta 1 
dari Partai Rakjat Indonesia menje- 

spposisi. Demikian diumumkan | ID 

Imuman tsb., bhw keputusan tu 
8 Ibahwa pada tgl. 27 Sept, il. an-| 

#selama: ini didjalankan oleh Per “8 al ee 

  

  

          

  

tara djam 22.00 gerombolan ber- 
sendjata jang terdiri dari Lk. 20) 
orang telah memasuki daerah kote 
Pemalang. Jang mendjadi sasaran| 
mereka adalah beberapa rumah 
penduduk didesa Pelutan dan Ke-/| 
bondalem. Gerombolan ' mengga- 
rong barang2 jang berupa beras 
jdan pakaian. Seorang  anggaute| 
tentara jang sedang bertjuti diru- 
mahnja dan ikut mendjadi sasarar | 
penggarongan waktu “itu segera 
melemparkan granatnja kearah| 
gerombolan. | 
Granat tsb. meletus dan gerom 

bolan bisa bubar dan melarikan 
diri dgn menderita luka2. Pihak 
centara jang menerima laporan 
segera mengadakan  pengedjaran 
an pentjegatan, sehingga terdja- 

di tembak menembak antar. pi 
Ihak tentara dan gerombolan, Te 
tapi achirnja pihak gerombolan 

'Dalam' 

   

— Djuga Disediakan 
SUD31, KEPALA BAGIAN 

adalah djuga suatu badan dari 

   

  

    

  

   

  

    
   

I — PERKENALAN DENGAN Mr. C. A. FAILING — 
ISenin malam bertempat di restaurant Loo San telah dilangsungkan 
| malam perkenalan antara Mr. C. A. Failing manager director dari | 

ai 1 abg RAR “IN.V. Good Year Tan Pa an dealer2 "uk di 
emalang dikabarkan! Djawa-Tengah. Mr. C. A. Failing adalah pengganti dari 

Hope penang nan &. Kater aa director Goodyear jang dulu, Gambar nampak 
ketika Mr. C. A. Failing mengutjapkan pidato dimuka para dealer 
dan disamping beliau nampak duduk tuan Moch. Tonny Branch 
manager dari Good Year di Djawa Tengah. 

Reaksi ,,bantal DKAs 
| Kalau Ada Hal2 Jang Kurang Memuask: 
Penumpang Bisa Lapor Kepada Kondektur 

Djawatan Kereta Avi menerangkan, g 

'usahakan supaja service untuk penumpang memuaskan. Hal :itu : 
kini belum 10970 beres, tapi verlu diketahui, bahwa DKA pun '@jasmani' dan rochani kearah..ke 

mana mestinja itu. Berhubung dengan adanja berita dari Surabaja 
jang menjatakan adanja kursi2 beranjaman rotan jang telah djebol 

dan penumoang harus sewa bantal Rp. 5,—, maka Sudji mene- 

rangkan, bahwa djika penumpang mengalami hal2 jang gandjil 
demikian ja harus segera memadjukan pengaduan kepada kon- 
duktus kereta-api jang sedang djalan itu. ! 

|Japat meloloskan “diri. 
pertempuran tsb. pihak tentara Dan kalau konduktur itu ma- 

(Ada Tidak 

BERHUBUNG DENGAN 

dalam beberapa propinsi lagi, 

itespada masa ini. Suatu hal ja 

  

  pan daerah2 jang berotonomi. 

Merobah Propinsi' Jang| 
Berfaedah 

Hanja Akan Menambah Pekerdjaen Sadja 
sa — Kata A. Junus 

maksud Menteri Dalam Negeri 
Juntuk melaksanakan pembagian Sumatera dar Kalimantan 

Aminuddin Junus anggota ha- 
Irian DPT Pel Perti. atas. pertanjaan .,,Antara” menerangkan 
bahwa ia tidak melihat faedahnja jang langsung dari rentjana 

ng 'penting dilakukan bukanlah 
penamba than propinsi baru, tetapi, mentjepatkan pengeluaran 
urdangZ otonomi daerah dengan susunan, isi dan 'djiwa jang 
benar2 memberi djaminan kepada perkembangan dan kehidu 

  

(Aneka Djateng| 
ak | TEGAL 

ONGANISASI. BEE TINAN 

AN. ppho) Dari Adiwerna (Tegal) dika- 

““barkan, bahwa baru2 ini dida- 
erah tersebut telah didirikan or 

ganisasi kebatinan baru ,Kaw- 

ruh Agung Luguning Indonesia 
dengan pemimpinnja - mengaku 
bernama Kjai Gede Anwar Tjo- 
kro Abduimuluk dan berasal da 
ri desa Kaligangsa (Brebes). 
Menurut kabar, organisasi itu 

. vs, bertudjuan pertama, mempersa- 

Buku Pengaduan" tukan '@jiwa “lahir-batin bangsa 
2 8d & g Indonesia berdasarkan ,,dua-li- 

Lalu Lintas dan Perniagaan dari ma” (Metah-Putih dan Pantjasi 

jat dengan tjara kerochanian dan 
untuk 'itu "diadakan pendidikan 

sempurnaan. manusia. Organisasi 
memiliki - rentjana. jang . berben- 
tuk segi- 3 dengan keris dan bim 
tang didalamnja. , 
Waktu pembentukan banjak 
mendapat perhatian darj pendu- 
duk pula wakil instansi2 pemerin 
tah setempat. 
Tidak dikabarkan berapa 

lah penganut2nja. 
BINTANG. TIMUR DIADUKAN. 
Bupati Brebes Selamet telah 

masjarakat jang belum sebagai- 

dajum 

yatie-wagen selalu ada sebuah 
Duku pengaduan”, djuga ditiap: 

Memperbanjak pekerdjaan. 
Dikatakan selandjutnja bahwa 

rentjana Menteri Dalam Negeri 
akan  menimbulkan/memperba- 
njak pekerdjaan sadja serta me- 
nambah beratnja beban keuangan 
negara.. Bahkan dapat dikatakan 
rentjana itu akan.membawa lang 
kah surut bagi pertumbuhan dae 
rah berotonomi jang sehat, apa- 
lagi kalau ia dikeluarkan dengan 
undang? darurat pula. 

Sesuai dengan “tudjuan 'otono- 
mi, jaitu pemberian kekuasaan pe 
merintah pusat pada daerah? un 
tuk mengurus rumah tangga sen 
diri, maka tudjuan itu hanja bisa 
ditjapai dng baik, bila daerah? 

Uitu, jukup mempunjai kesanggup 

bahwa DKA selalu meng- la), memperdjoangkan nasib rak An dan 'sjarat2 untuk berdiri sen 
diri, baik' lahir maupun bathin. 
Berdasarkan semuanja itu, maka 
ipembagian Indonesia dalam dae 
rah2 proponsi sebagai jang telah 
ada. sekarang, adalah pembagian 

monis, tak perlu ditambah atau 
dikurangi. 

jang. sewadjarnja, sehat dan har 

5 Akan dihudjani tuntutan. j8 
Dikatakan selandjutnja, bahwa 18 

EMARANGAN 

LAPOR 
Berhubung adanja "peristiwa 

bantal DKA”, menurut kangmas 
Sudji, kepala bagian Lalu Lintas 
dan Perniagaan D.K.A., katanja 
penumpang2 kereta-api iang tidak 
puas akan sesuatu hal, bisa lapor 
kepada kangmas2 kondektur atau 
tjatat dibuku pengaduan jang ter- 
sedia, 

Sir-pong sih  setudju-setudju 
sadja sama saran kangmas Sar- 
dju. Ini adalah inisiatip untuk 
perbaikan, : 

Eeece, tapi apa tiara begini ini 
bisa effektip? Lebih baik kan 
kalau di-kontrol sendiri sadja. 
Maklum sih, kadang? laporan itu 
adakik2, apalagi laporan tentang 

si bantal, 

YOU CAN SEE 
Konperensi Persatuan Peladjar 

Sekolah Guru Atas  andjurkan, 
agar2 ibu2 guru djangan - pakai 
rok openkap alias badju "you can 

see” jang isis itu, 
Sir-pong  chawatir, djangan2 

nanti ada ibu2 guru penggemar 
rok "you can see” djuga 'emoh 
kalah, bikin statement resmi, min 

ta supaja bapak2 guru -djangan 

pakai... ticlana Napoleon jang 

ngapret itu, 
Ini namania adil!!! 

      

  

at) 

  

bila rentjana Menteri Dalam Ne 

selamat. Belum diketahui, keru-f-ih bs'um memuaskan, maka pe     Adapun jang boleh turut serta 
dalam seminar itu adalah para wa 
kil-wakil dari Direksi, Redaksi 
|dan Administratie dari Surat-Ka- 
ibar2 dan Madjalah2, sedang para 
Iwartawan lainnja jang tidak mem 

2 aa ipunjai status itu boleh turut had 
: ilir dalam seminar itu sebagai pen 

“dengar. Diperbolehkan “hadlir pu- 
la dalam seminar itu, wakil2 in- 
stansi2 baik pemerintah maupun 
partikelir jang mempunjai minat 
terhadap soal2 pers, sebagai pen 
dengar. 

Untuk keperluan tersebut, mere 
ka jang mempunjai minat untuk 
imengundjungi seminar itu terma 
suk para wartawan, diharap men 
daftarkan lebih dulu kepada Dja- 
.watan Penerangan Propinsi Dja- 
.wa-Tengah bagian Pewartaan, te- 
lepon 194. Pendaftaran ditutup pa, 
ida tanggal 4 Oktober djam 14.00 
:siang. 

SSEDN DJATENG BERDIRI | 
DIBELAKANG PB 

SSKDN. 

Konperensi tjabang2 Jercxat Se 
kerdja Kementerian Dalam Nege 
ri Djawa Tengah jang dilangsung 
kan di Semarang pada tgl. 28 - 29 
Sept. 1956 dan dihadliri oleh 28 
dari 33 tjabang2nja di Djawa Te 
ngah memutuskan sbb.:. Mende- 
sak supaja PB SSKDN  menjele- | 
saikan perdjoangan resolusi Jog- 
jakarta tepat pada: waktunja tgl. 
17 Oktcber 6- dgn suatu dia-j 
waban tertulis dari Pemerintah 
c.g. Menteri Dalam Negeri dan 
menjatakan sekali “lagi kepada 
PB .SSKDN, bahwa tjabang2 
SSKDN diseluruh wilajah . Dja-i 
teng tetap berdiri dibelakang PB' 
SSKDN dan tetap sanggup untuk 
memikul segala  konsekwensinia, 
Tjabang2 SSKDN. diseluruh Dja- 
teng tetap siap. dgn. Panitia 
Aksinja jang hanja tinggal me-i 
nunggu komando dari pada Pre- 
sidium SSKDN utk bertindak. Se 
landjutnja dapat - ditambahkan, 

bhw Wali Kota Semarang telah hari. Penulis: Abd. Kadir diterima dengan suara bulat se- 
bagai ketua koordinasi aksi 

- SSKDN Djatenz. 5 

1 See HE ILLALLLL AL L 

Ujawatan Pengadjaran 
2G Di na tentang 

th. 1957 
sat Penjelenggara Sekolah2/Kursus2 Djawatan Pengadjaran tgl. 20 Agustus 1956 No. 4294a/BVI). 

sementara untuk udjian2 tahun '1957 telah dibuka mulai tgl. 

harus segera memberitahukan keinginan itu denga 
b , 2 hu n datz sen- at kepada Kepaia Sekolah Negeri setempat atau jang bila : aa terdekat, atau 

mpuh ! 

mengenai sjarat2 serta tjara penjelesaian pendaftaran sementara ini 

l: kesempatan ini tidak memberitahukan maksudnja akan menempuh 

, ki PO : 
: bersubsidi harus segera menja mpaikan daftar nama2 tjalon (muridnja sendiri), rangkap dua ketentuan djurusan dan bagian jang akan ditempuh. 

ahnja Negeri jang sedjenis, harus mendaftarkan djumlah tja- 

ama surat Bagian Penjele nggara Sekolah-sekolah/Kursus2 | diatas ajat IV dan V. 

tanggal penutupan (20 Oktober) tidak akan diterima. 

anakan akan dilakukan mulai tanggal 20 Nopember 1956, 

Kursus2, Djawatan Pengadjaran Djalan Hanglekir II, Kebajoran Baru Djakarta: un- 

17 Sept. 1956 dan akan ditutup tgl. 29 Oktober 1956. 

gian jg diderita penduduk setelah 
mengalami penggarongan tadi. 
(Antara). 

numpang tsb harus membitjara- 

kan hal2 jang gandjil itu dengan 
Kepala Stasion jg terdekat. 

i ikannja, bhw dalam tiap 
pi jang membawa restau- 

Peringatan Hari 
Nasional RRT Di 
' Smg. Meriah 
Ewakiauw Djandji 

   

    

ORANG2 TERPENDJARA AKAN 
HIBUR MISI AKROBATIK. 
Rombongan Misi Akrobatik Pe 

king jang dewasa ini berada di 
Semarang menurut rentjana he- 
sok hari Rebo tgl. 3 Oktober akan 
dihibur dengan beberapa. pertun 
djukan kesenian jang akan dila- 
kukan “ oleh orang2 terpendjara 
dari Mlaten dan pendjara wani 
ta Bulu. Hiburan itu berupa or- 

  
kes seruling ',,Surya Kentjana' 2 
tari2an Djawa dan wireng, dan Mentaati Undang2/Pe- 
akan dilangsungkan dalam Ru- raturan R.I. 
mah Pendjara wanita. Bulu anta $ 
ra djam. 9-10.30. KITA berdjandji akan mentaati 

Undang? dan Peraturan? dari Pe 
f KETJELIK.... merintah Republik Indonesia utk 
Pada - tgl. 30 Sept. beratus? dapat hidup berdampingan dgn 

orang jang datang dilapangan rakjat Indonesia dan. menjokong 
Pekan Raya Semarang pada ke pula tjitad hidup kebahagiaan 
tjewa hati, karena pada hari itu dan kemakmuran  rakjat Indone- 
mestinja dilangsungkan pembuka sia serta memudjikan akan hidup 
an undian Pekan Raya tetapi ter persahabatan jang “abadi antara 
njata tidak djadi. Dalam pada itu Indonesia dan Tiongkok, demiki 
pihak panitya sendiri-pun tidak an antara lain pidato Loe Khe 
mengadakan pengumuman apa se Gwan selaku Ketua Panitia Pera 
babnja penarikan undian tidak jaan Hari Nasional RRT 1 Ok- 

dilakukan pada tgl. 30 Sept tsb. tober 1956 Hwakiauw Semarang 
Diketahui, pada surat2 undian pada malam resepsi | perajaan 
tersebut telah tertjantum tgl. pe Ulang Tahun ke VII RRT dgn 
narikan jaitu, 30 Sept. dengan ha bertempat di gedung ' Kesenian 
diah pertama berupa auto sedan Bodjong Semarang” jan, menda- 
"Borgward” dan kedua "motor- pat kundjungan - para 
fiets”, harga surat undian Rp. 5, undangan, diantara mana tampak 

Wali Kota Be Ke 
— PNI Ranting I Semg Tengah polisian Djawa Tengah A. 1 

baru? ini telah membentuk "Ru- ri, Wk. Panglima Divisi TT IV, 
kun Kematian/Kelahiran Keluar- Kedjaksaan, KK 2 Djawatan 
ga  Marhaenis" dengan pengurus: niveau Kota Besar Semarang, 
sbb.: Ketua. Poniman, penulis: DPD KBS dil. pembesar di Sema 

stasion ada klachtenboek demiki- 
mn, 
Diharapkannja,. supaja penum ' 

pang .itu..dgn tepat: mentjatatkan 

dalam buku pengaduan itu. apa 
jang terdjadi, dalam  kereta-api 
mana, hari apa dan pukul bera- 

pa, serta banjak jang didjalani 
sereta-api tsb. 

Pendeknja dalam. hal kepintja 
ngan2, bagi publik (penumpang) 

geri jang sekarang ini dimaksud 
kan untuk menampung apa jar: 
dinamakan keinginan daerah? 
maka ia chawatir bahwa pemerin 
tah achirnja akan kewalahan un 
tuk melajani tuntutan 'itu. Sebak 
bukan tak mungkin bila tuntutan 
jang Sekarang ini dipenuhi tanpa 
perimbangan jang. masak, dibe- 
lakang hari akan timbul lagi :tun 
tutar2 lain. Selama. negara kita 
masih berada keadaan sebagai -se 
karang ini, tak ada kehendak jg 

mengadjukan pengaduan tertulis 
kepada Kepala Kantor Kedjaksa 
an. Brebes untuk menuntut pe- 
nanggung-djawab atau penulis 
dari . harian Bintang Timur”. 
Djakarta jang telah menjiarkan 
berita berkepala ,,Heboh sekitar 
pembangunan “paberik .beras di- 
Brebes" tanggal 12 September 
jl. 
ana itu al. memuat ketera- 

ngan, bahwa dalam membangun 
paberik beras. N.V. Hambali Bre 
bes jang menelan beaja Rp.2.500. 

itu- dan “dikerdjakan oleh 

Jogjakarta, 
to, 

  

SEMARANG DJVARA PEKAN 
OLAH RAGA P.T.T. DJA- 

WA-TENGAH KE-HI. 

Tiga hari berturut2 pada tang- 
gal 27, 28 dan 29-9 jl. di Solo te- 
lah dilangsungkan . Pekan Olah 
Raga P.T,T. Djawa Tengah jang 
ke-II, jang di ikuti oleh daerah2: 

Banjumas, 
Magelang, 

Pekalongan, 
Purwoker- 

Te- 
gal, Semarang, Kudus, Tjepu dan 

| selandjutnja menambahkan, ba 

selalu terbuka kesempatan untuk 000.-— itu 
oerhubungan dengan  inst /A. Hambali, 

jang bersangkutan dan dj 41 pemerintah. setempat jang 

lah berhubungan dengan pelajan' tulan “adalah kawan  separtainja. 
umpamanja jang tidak ' kompe- DARI" SIDANG PENGADILAN 
Ie umuK memberi penerangan TEGAL. | 
dan untuk membereskannja. Dibawah pimpinan hakim Ra. 

orang ini mendapat 

bahkan perbuatan2 jang terma-' 
suk perbuatan kriminil, DKA te' . telwarjo. : 
lah mengadakan perhubungan de Djaksa dalam 

San. dikalangan polisi sendiri. 2 anggauta.. tentara. 
Demikian keterangan Sudji, j na 

(PURWOKERTO 
wa- selama permintaan untuk me 
numpang kereta-api lebih banjak Pena 
dairi-pada keadaan tempat dalam | PGA. H & ASRAMA 

supaja. djuga publik turut mem'luarkan otorisasi . sebanjak ..Rp.   Achmad, keungan: Suraman dan rang dan dihadliri pula oleh roni 

Djuwari, dan beberapa pemban- bongan missi Akrobatik Peking 
tu-pembantu. dan Konsul RRT, You. 

n Suasana persahabatan pada ma 
— Baru2 ini di Kp. Baris 379 lam 'itu tidak mudah dilupakan, 

Semg. dibentuk organisasi Gabu terutama dalam menjaksikan per 
ngan Para Siswa Indonesia Seg 'tundjukan tari2an Djawa "jang di 
Ketua.I dan II: Sugiri dan Su- lakukan oleh Ngesti Pandowo 

dan sumbangan dari Wali Kota Se- 
Mukady Sadono, bendahara Sulai Imarang dengan diselingi tari2an 
man dan Achmady dan beberapa Iberaneka warna dari Panitia dan 
pembantu. dari missi Akrobatik Peking jg 

s : mendapat sambutan hangat olen 
para. hadlirin.. | : 

Sebelum mengemukakan  djan- 

dji tersebut diatas, Loe Khe 

Gwan terlebih Senat mengurai- 

kan tentang maksu perisigatan 

3 perajaan Hari Nasional RRT. Di 

tuturkan pula tentang hubungan 

jang makin erat antara Indonesia 

dan Tiongkok sedjak pada tahun 

tahun jang lalu dimana PM Ali 

Sastroamidjojo mengundjugi Rx 

jaan kundjungan timbal balik an 

tara missi dari kedua negara tsb. 

pula kundjungan dari Nj. Soong 

Ching Ling ke Indonesia baru2 

ini untuk “ikut serta merajakan 

"Hari Proklamasi R.I.. dan kundju 

ngan-kundjungan  missi Parlemen 

ke RRT, missi Kebudajaan dan 

y Presiden Sukarno jg kini masih 

di RRT untuk ikut merajakan 

Hari Nasional RRT. Kundjungan 

kundjungan tersebut dikatakan 

untuk menanam benih2 persahaba 

tan jang baik dan meletakkan da 

sar-dasar jang kokoh jang bukan 

sadja- untuk kedua negara terse 
but, melainkan pula untuk nega 
ra-negara di. Asia dan memper- 
kuat keputusan2 dari konperensi 
Asia—Afrika di Bandung. 

  

Sambutan Wali Kota Se- 
marang. 

Setelah mengutjapkan selamat 
kepada Panitia berkenaan dengan 
peringatan Hari Ulang Tahun ke 
VII RRT, Wali Kota Semarang 
Hadisubeno Sosrowerdojo dengan 
pandjang lebar menuturkan ten- 
tang perubahan besar jang: diala 
mi oleh Tiongkok dan Indonesia, 
Wali Kota mengemukakan gambu 
tan jang meriah jang diberikan 
oleh rakjat RRT kepada Presi- 
den Sukarno jang kini berada di 
Tiongkok. . Wali. Kota merasa gi 
rang dengan djandji2 Hwakiauw 
untuk mentaati Undang? dari Per 
aturan R. I. dan selandjutnja me 
nuturkan pula 3 zaman jang diala 
mi oleh bangsa Indonesia, jaitu 
sewaktu bangsa Indonesia masih 
dikatakan "'Inlander” sampai pa 

,da zaman kemerdekaan. Wali Ko 
ita menekankan, 
'Jing harga-menghargai tolong-me 
nolong dan bantu-membantu ada 

Ilah suatu dasar jang kuat: jang 
dapat membawa bukan sadja ne 
gara-hegara di Asia, bahkan: pula 
seluruh dunia dalam hidup damai. 
Seterusnja dituturkan pula . ten- 
tang adanja gedjala2 dari kaum 
imperialis/kapitalis tetapi Wali 
Kota jakin, “dan berkata bahwa 
dengan dasar konperensi A—A 
kita “akan berdjalan terus “dan 
siapapun jang akan menentang- 
nja, kita tidak akan ragu2 untuk 
menghantjurkan itu, demikian 
iWali Kota jang mengharapkan 

3 supaja Hwakiauw  djangan sam- 
pai gontjang dalam menghadapi 
gerakan apapun jang akan memi 
sahkan Indonesia dengan Tiong: 
kok. Achirnja Wali Kota berdoa 
supaja Pres. Mao diberkahi umur 
pandjang dan penutup pidatonja 
dengan seruan ,,hidup Presiden 
Mao dan hidup Presiden Sukar- 
no”. Kemudian oleh CHTH Sema 
rang diserahkan sebuah pandji 
sebagai tanda mata kepada rom 
bongan missi Akrobatik Peking. | 

Pertemuan di Balai Kota, 
Sebelum rombongan missi Akro 

batik Peking- ikut serta meraja 
kan Hari Nasional RRT di. Ge- 
dung Kesenian, terlebih dahulu 
di Balai Kota dilangsungkan per 
temuan ramah tamah oleh Wali 

bila ta' ada Sekolah Negeri, 

dapat diperoleh pada 

udjian, pada pendaftaran se- 

   

    

dengan rombongan missi tsb. Da 
Ham pertemuan itu jang sederha 

(Ina oleh Wali Kota Sem 
Isad hidang 

3   
Y 

N. KEMENTERIAN 

  

bahwa sikap sa ' 

Kota, pembesar2 sipil dan militer g. 

        

    

   

| itu . jang 
— @ 500 peladjar 
adi :djak Sh” jl 

en Ye) PongaaBAN yinia Ik. Rp. La hadzp pemerintahan negeri/mar- 
22 demikian Yotosuwirjo. Sebelum , 1 2 2 

'memiliki ” gedung sendiri, pela-|23/Gesa. Dan untuk daerah  di- 
djar2 PGA di Purwokerto menem !luar Djawa ada baiknja dilaku- SIARAN RADIO R. 1. 

SEMARANG 4 Oktober '56: £ 
Djam 06.25  Kwartet Teruna, Menuhi 0710 Klenengan Sunda. : 13,15 Peladjar. Frank Carle. 13,30 Irama Maluku, Gedung 14,10 Krontjong asli. KUOO | Gen. STA 3 Aa Apaan, AD Seng an Aa DE ta janji. 1815 Permainan Piang PWan, dan terletak di Tunggal. 18,30 Ruang Penerang- to Kidul, diatas tanah 

an A.D. 18,45 Permainan Piano ,, Da Tunggal (andjutan). 19,30 Orkes RP- 70.000,.— Radio Semarang. 20,30 Rajuan : 
em Na dan untuk ben | BANDJARNEGARA 

ar, 1 embatjaai Aa aan 2 Penutup. Pa 
'AKARTA, 4 Oktober '5g: DAN KELUAR PEGADAIAN Ona 06,10 Genderan "pagi. 07,90 | Menurut tjatatan Sa Tan ta Pen 13,10 pat . dari - Pegadaian 

Swing. 1410 Rajuan Pena ang en eaara | baru2 Rana, wat, 1 Bah Varia 'Djawa wasa kini terdapat meningkat 
kemudi ai “uangan pemuda dari pada sedjak tahun jang lalu: 
bea Sa Se pa: 19,30 Seperti — diketahui Abi se bira, 19,30 - Imbauan rang gadai jang masuk seme- T 2 9,45 Mimbar Islam. 30 & Djanuari s/d agu2 Gembira. 20,45 Arti 5 Ok.ada 85.567 potong 

$ djaman. sebesar Rp... 3.114.130, 

pati gedung2 milik KUA Kab. 

sjarat sebagai 

Negeri Ban 
ini, 

   
      

      

   

  

tober. 21,20  Motjopat diseli 
. C diseling 

Genderan. 22,15 Motjopat diseling 50. Sementara itu barang gadai 
tag 28,30 Penu jang ditebus sebanjak itu adalah 
JOGJAKARTA, Isebesar Rp. 2.743.806,— Dengan 
Njanjian pagi. 07,10 Suara Mur. 5 

i 0720 Patin sara Mar-'sisa barang gadai tsb. bulan A- 
jam, 01,30 Petikan dari lajar pu ye 1956 dengan sisa pada th. 
Momo. 13,10 Ce ae Rujak ca taN 15.46 Mullani dan Haneti” NEh, Mean uang pindjaman sebesah Rp. 

Genderan (landjutan). 
Taka H Outkinoe Tg 942-potong dg uang pindjaman 

jam 06.10 2 demikian dapat diketahui, bahwa 

gih. 07,45 Njanjian Rachman dan berdjumlah 41.787 potong de- 

Krontjong siang. 17,00 Gelang 1 | isi : | Perlu diterangkan disini, bahwa 17,40, Biauan9 4       

  

   

  

1 T  Dja dari “djumlah 4 pegadaian jang 
dja Bea Rn Sen ada di Kab. Bandjarnegara hing 
Kiem Khe. tkes Jang 8 kini sebuah jang belum dibu 

15 eran nalam. ka kembali oleh jang berwadjib. 

  

21, 
15 Kro 

2500. Penubda 
TA, 4 Oktober 

Djam 06,30 Empat 
07,30. Orkes Kr. Puspa 
TG Jaa law Studio 
Trio Xia janjian Tati 

         

    
   

  

    

    

    
ASEP LEAN, 

SEMANGAT GOTONG ROJONG, 
Selama 3 minggu berturut2 da 

lam bulan ini rakjat desa Sum- 
bakeling ketj. Mandirantjan “Ku 

n telah berhasil memba- 
nun sebuah djembatan desa 

gan biaja Rp. 20.000, jang di 
pat dari kas desa dan usaha 
tongrojong. Sebuah  djembatan 

desa lainnja telah selesai pula 
Me- Sibangun oleh desa Rondobawai 

1 “dengan biaja Rp. 8000.— Se- 
mentara itu rakjat desa 7 buah 

ketj. Madjalengka “dan  Kadipa- 
€ Madjalengka telah selesai 

' bergotongrojong membuat djem- 
. batan kali Tjiteureup jang meng 

» hubungkan ” “ketudjuh desa tadi 
| dengan “kota Madjalengka. Bia- 

. jang “telah dikeluarkan untuk 

       

    

  

   
    

  

V r Islam. us. ae Orkes 
"283,00 Penutup. TJIREBON, 4 Oktober 

Djam 06,10 2 lando. 08,35 Nj 07,10 Biduan? 
Orkes Sasando Timor. 13 tet Sudharnoto. 13,40 ma Masa. 14,10 ' Tjiptaa Musik. 17,00 I eladjaran 

an AP. 1815 

  

   
   

    

   
   

      

   

  

    

  

    

   

    

   
   

  

      

   
    

     

      

   

    

  

   

  

   

      

   
     

  

   

2 j materialnja - berdjumlah Rp.10.000. Sari Tania 30 0 7 ndjutnja dari 'Madjaleng- 
242,165 O. kabarkan pula bahwa dewa 

  

   23,00 Penutup. : 5 

TANDA. DJASA. 

2 : 

  

ini dikota ketjamatan Leuwi 
g sedang dimulai pemba 
“sebuah gedung SMP, jg 

       
   

     
    

      

  

   
  

' bantuan -dari sementara kalangan 
kebe 

ra terhadap terdakwa I Djokosu 

reguisitoirnja. me 

PEMBANGUNAN SEKO- 

' Koordinator Urusan. Agama Ka 
Pa Aa slgna an S€lres.  Banjumas  S. " Notosuwirjo 

alu aga kepintjangan. Oleh ka menerangkan, bahwa 'baru2 ini 
rena itu diharapkan oleh DKA Kementerian Agama telah: menge 

kerto. Pembangunan gedung PGA 
tjukup untuk memuat 

direntjanakan -se- 
dan dengan pelak 

(sanaannja sekarang ini akan mem 

iBanjumas jang. kurang bisa me- 
tempat 

sekolah dan asrama 
PGA jang baru diharapkan sele- 

i dalam waktu 8 
Purwoker 

seluas 
jang -dibeli dengan harga 

— "BARANG GADAI JANG MASUK 

jang  diperda 

barang2 
jang masuk dan keluar pada. de 

bahwa ba- 

Agustus 1956 
dengan uang 

dapat dipuaskan seluruhnja. 

rontakan - Atjeh..:itu, -obatnja 

5 $ : AN rih s i jd 3 il 3 sos j ebi jau ari itu. Kanaan benaknya nana Pera era Ang Tah menata nia lebih. Giaub “dari itu 
tan kartjis, pentjatutan - tempat suhkan hukuman 4 tahun pendja Jang penting UU, dae- 

rah otonom.   
Baik mengenai batas2 'kekuasaan 
maupun 
“keuangan, jg: keduanja .mendjadi 
Sjarat mutlak -lantjarnja pemerin Kepala Daerah 
tahan otonomi dan pembangunan daerah II. (Djawa Tengah) R. Su- 
daerah 'otonomi itu. 

Kalau pemerintah melihat, ba 
wa propinsi dalam bentuk 

bantu sedapat mungkin. 500.000.— untuk — pembangunan 

(Antara) sedung sekolah dan Asrama an Irintahan,- maka lebih baik — utk 
sementara waktu kita 
pada status keresidenan 

kan penindjauan terhadap 

ada kabupaten jang harus 

bak, umpamanja- kabupaten 

djangnja hampir 300 km. 

Sementara. itu dengan 

pergunakan keresidenan 

antjang? dapatlah diadakan 
siapan untuk melahirkan 

faedah sekali kalau "untuk 
diadakan sebuah komisi 

peladjari soal2 jang”  bersangkut 
dengan hal tsb., 'tetapi djuga me 
rupakan sbadan pembimbing tum 
buhnja suatu propinsi jang tetap 
bagi negara kita dan disusun atas 
dasar penjelidikan " dan 
bangan jang masak dan 
lam dari segala seginja. 

“kian Aminuddin Junus. (Antara). 

jang diachiri pada. hari Minggu 

Tjiauw: double putera Tan Liep 

suami-isteri Tan Liep   Tjiauw. 

Selama pertandingan itu. ter- 
djadi hal2 jang luar biasa dika 
langan pemain termis. Antara lain 
dapat dikemukakan tentang dika 
lahkannja Tan Piang Soen Ban 
dung .0leh Amat dari Semarang. 
Tetapi achirnja Amat menjerah 
kalah lawan Suparis Malang dim 
suatu debuut jang benar? bikin 
pajah .Suparis, Amat. menjerah 
dalam 3 set dari Suparis. 

Dalam pertandingan finale sin- 
gle putera, Ketje Sudarsono tak 
berhasil mengadakan revanch ke' 
pada Liep Tjiauw dan menjerah 
dengan score 3-6, 57, 26, hing 
ga 1a menduduki djuara ke II. 
Djuara ke MI direbut oleh Tjioe 
Sik. Lie jang mengalahkan Supa 

ris dengan 68, 6—2, 86, 62 
Single puteri : Djuara tahun jang 
lampau nj. Kwee Tjoen An (Djem 
ber) dapat dikalahkan dalam fi-     

    

tandin 

1 2 enggarakan oleh sebuah Pa 

                  

Bertepatan pada hari 
hun ke-XI dari Djawat a Difya, Menurut rentjana biaja! da tgl. 27 September 19 da berdjumlah Rp. 75,000 dan 
tor pos Sal rapkan selesai dan dapat di-             

  

sedikit upat batjakan akan pada tahun depan.     

    

   

          

   
   

    

   SS naa 
HARGA EMAS, Rp. 150.000.—    

        

    

     

   
               

   

   

     

    
   

    

Kiwi TPL 2 247643 
SEMARANG ? Nababan SURABAJA 24 karat: Us TN $ Rp. 50.000.— Na PA tu 230191 22. karat: dat: | i MEDAN 
.Utk harga emas 4 Ba 0 an da x B3 G       

   

uar Ne jas 
menerima, 

   

    

4 

”268100 276181 
L atati4 287513 

- 

nale oleh nj. Tan Liep Tjiauw 
jang tidak termasuk pemain jg 
di-seeded” dengan score 6—2, 

2—6, 356, dan mendjadi djuara ke II, sedang djuara ke III dja- Tjoen menjerdh, 

Bila kita lihat apa jang terle- 
tak dibelakang gerakan pembs- 

5u 

kanlah. sekedar :memberikan sta- 
tus propinsi kepada Atjeh, tapi 

Achirnja Aminuddin Junus me 
nerangkan, bahwa jang lebih pen tsp. telah 

dan 
susunan jang “sekarang ini tidak diramaikan pula dgn pertundjuk- 
praktis untuk pelaksanaan peme 21 tari2an Bali dan Djawa. 

2 Ts 
sebagai | jogja, 

daerah otonomi dan mengaktif- 

kan pemerintahan kabupaten ter 

susu 
nan kabupaten, sebab memang 

dirom 
Pe 

sisir Selatan Kerintji di Sumatera |2. 
Tengah, satu kabupaten jang pan 

mem 
sebagai 

per 
propin 

Si jang berfaedah: Dan amat ber 
itu 

jang ti- 
dak sadja bertugas untuk 'mem- 

single putera Tan Liep Tjiauw Djakarta, 

puteri nj. Han Soen Lok/Nn. Liem Giok 

Solo, 
Sesudah tiga hari terus-menerus   mengadu kekuatan, maka tegu 

Semarang telah keluar sebagai 
Djuara ' Umum pertama, sedang 
Regu Solo menusul sebagai Djua- 
ra Umum kedua. 

Sebagai penutup dari Pekan 
Olah Raga tsb. Saptu malam jl. 
telah diselenggarakan resepsi-pe- 
nutupan bertempat digedung Ba- 
laikota Surakarta. Dalam resepsi 

Isi int: 1 i an hukuman 3 tahun. penj. ea diumumkan hasil-hasil ngan polisi untuk memint, bantu ig tetapi terdakwa 1 ida ting dewasa ini ialah mentjepat- pertandingan dan telah dihasi2- an. Hal2 demikian tadi: itu ba-| Yara, p » CIng , Da 
2 Si aa 1U 08: mungkir, hakim terpaksa mendja|kan- keluarnja undang2 daerah Kan piala2 serta hadiah2 Jainnja 

njak terdjadi didaerah Djakartaltuhkan wonnis seperti tersebut. otonomi, dengan 'susuran, isi dan Kepada para pemenang. Djnga te- 
sampai meliputi djangka 60 km.| Terdakwa II Ichwan dibebas- “. 2 ga 1 » ISI GAN jah diuraikan tentang maksud 
Sampai 'diman. djauhnja pendia (kan. djiwa jang benar2 memberikan dan tudjuan diadakannja - Pekan 
gaan dan pengawasan jang dila| Perkaranja ialah menjimpan. djaminan kepada perkembangan Olahraga PTT tsb. jang diutjap- 
kukan oleh polisi bisa terlaksa-/sendjata api pistol tanpa idzin dan kehidupan daerah2 sebagai Kan oleh Ketua  Panitya POR. 

Ina/ Kepolisian dan pistol tersebut ada' jg, Pn 3 5 PTT. ke-II Djawa-Tengah, J. Sa- 
na, tergantung dari pada perlua Iah hasil tjurian “dari seorang Sara erotonomi jang: hidup. yimin. 

: ' Sambutan2 a.l. diutjapkan oleh: 
mengenai perimbangan wakil Walikota Surakarta, Kepala 

Daerah Pos dan Telegrap daerah 
(Djawa Tengah), R. Subijoto, 

Telekomunikasi 

dari Kantor-Pusat parto, wakil 
H PTT Bandung, dan Pengurus Ga 

bungan Olahraga Antar Djawatan 
Surakarta (GOADS). Resepsi tsb. 

.t Adapun kesudahan masing2 per 
kembali tandingan adalah sbb.: 

Sepakbola: 1. Semarang, 2. 
II. Volleyball: 1, Sema- 

rang, 2. Solo. III. Tjatur: 1, Ma- 
gelang (Moh. Safie), 2. Kudus Sa- 
madi). IV. Bridge: 1. Semarang 
(Suwito/Sumardjo), 2. Solo (Rasa- 
di/Sukono). V. Ping-pong: a. pu- 
tri: 1. Jogja (Nn. Sutiartinah), 2. 
Pekalongan (Nn. Kustinah). b. pu 
tra: 1. Semarang (Walujo), 2. Jog 
ja (Bakrun). VI, Tennis: a. single 
putra: 1. Pekalongan (A, Suwar- 
no), 2. Jogja (Sudirdjo, b. double 
putra: 1. Kudus (Oetono/Samadi), 

Jogja (S. Bandoro/Sudirdjo). 
VII. Bulu-tangkis: a. single pu- 
tri: 1. Semarang (Sri Umijati), 2. 
Solo (Siti Harswahni), b. single 
putra: 1. Solo (Sunarno), 2. Banju 
mas (Tarjo), c. double putra: 1. 
Semarang (Suroso/Budiono), 2. So 
lo (Surono/Kusmartono), d. mixed 
double: 1. Solo (Sunarno/Siti Har 
swahni), 2. Tegal (Sri Sukesi/Mu 
kadji). 

PERLOMBAAN BRIDGE 

Untuk menjongsong Hari Ang- 
katan Perang, hari Reho tanggal 
3 Oktober mulai djam 19.30 di Tio 
tel Kalitaman Salatiga akan di- 
adakan pertandingan bridge dgn 
»vaste partner” utk umum. Uang 
perserta Rp. 5,— utk setiap pengi 
kut. Pendaftaran pada R. Soero- 
  

Pertim jo Djalan Tuntang 47 Ti , Tilp. 
mendssampai 6 Na. 
Demi-17.00. Oleh Komandan 

tanggal 3 Oktober djam 
Regimen 

Infanterie 14 disediakan beh 
hadiah. oa 

Liep Tjiauw Dgn Isteri 
Kebut 3 Djuara Tennis 

DALAM pertandingan kedjuaraan tennis Indonesia di Surabaja 
telah keluar sebagai djuara2 

1 single puteri nj. Tan Liep Tjiauw/Liem Yoe Djien, double 
Pik dan double tjampuran 

jbl. 

tuh pada .Nn. Liem Giok Pik (Blitar) Jang dalam. perebutan itu berhasil kalahkan nj. The Yan Bie 5—7, 6—4, 54 (nj. The me njerah). Djuara double putera di rebut oleh pasangan Tan Liep Tjiauw/Liem Yoe Djien jg dalam finale: mengalahkan Lie Boen Swan/Tan Kiong Lam. Kakak- adik Koo Hong Bo/Hlong Bing berhasil merebut djuara ke TI dengan kalahkan pasangan  Kho “Kiem Swan/Tjio i i TARIK Jioe Sik Lie dengan 
$ 1 6—2, 6—2, 6— Doublie puteri : finale nj. Ea TT Nan: Liem. Giok Pik — 1. Punarto/nj.  Oci Bing Lien en 6-3 dan djuara ke III nj." an Siauw Kie/nj. Gan Koen Giok jang kalahkan mj. Supi i 

Ga p.la Gasa Upit/Nn. Tati 

» Double tjampuran : finale Tan Liep Tjiauw dan njonja — nj. Sunarto/Lie Boen Swan 622” Gn 4, sedang pasangan Ong "Pi Liang/nj. Oei Bing” Lien Tan 
duki djuara ke III, karena 1la- wannja Oei Bing Lien/nj,. Kwee 

  

  

    

Rp, 5.000.— "1361684 163103 43653 23 364199 28552 300690 283756284939 102794 68955 Iga 313394 438552 142789 341140/268010 183541 147208 164657 174895 92828 269450 3221301 76942 106267 161599 235694 34897 . 31834. 445742 445014 (148648 307701 122978 285668 432042 33778 65149 156785 330026 347175 438610 399721 207035 107775 314184 (407781279923 217038 137432 79719 124859 145637 70540246250 341255 273205 414119 263329 187568. 383872 84035 374420 Rp. 1.000. 253412 366601 428338 343208 224944 84359 335544 2012821132635 266182 195882 343497 171577 230108 95739. 277948 12397825 236399 116598 164104 241446 276474: 198912 411658 | 66310 300009 85633 408101 405883 140908 344687. 249790 1411335 
1253067. 71596 451358 217646 |. Rp. 500.— 

121863 67613 390766 145247 1192130 325586 225181 104701 438413 Natar '25094. 103160 1296968 186585 200158 70077 143730 179666 183446 223308 1168545 42269 323172 36302 
332733 KAN “ABersambung) 

    

  

              

  

  

   

    

    

    
    
   
   

   
    
    

   

  

    
   

    

    

    
   
    
    
   

     
    

    
    
    
    
     

  

   

  

  

  



berupa pernjataan n 5 
ngenai situasi luar 

dekaan negerinja 
      

  

   

        

    serukannja su tik 
dengan sungguh2 ' memorandum 
jang dimadjukan oleh wakil rak- 
jat TYurkistan da 
perensi. Asia-A 
mengenai “keganasan 
komunis di' Asia-! 

lam sidang Kon- 

  

   
   

dan negara2: IT 
diserukan 'agar rima 
tangan terbuka u t“Islam'idan 
lainnja jang melarikan 
negara2 komunis untuk | 
sebagai kaum "Muhadjirin. 4 

nja situasi jg 
bergolak di Timur ' 
serangan2 jang bertu 
kan oleh fihak Israel terhadap 
negeri Islam Jordania sehingga 
banjak menimbulkan korban2 jg 
tewas, Front Anti Komunis men- 
desak -supaja PBB u 
Israel sebagai agressor di Timtr 

  

   

  

RRT didesaknja supaja selekas 

mungkin menarik mundur. tentara 
nja jang telah menjerbu masuk ke 

: karena hal itu, 
menurut F.A.K., adalah merupa-| KPM 
kan antjaman perdamaian, teruta- 
ma di Asia Tenggara. De 
pernjataan F.A.K. men 
si luar negeri. 

daerah Burma, 

Selandjutnja mengenai situasi 
dalam negeri Front Anti Komu nis mendesak kepada pemerintah pa bumi kedua jg terhebat me-! 
supaja sekolah2 partikelir “asing: 
jang mendjadi saluran pendidikan 

kepentingan dan kese'amatan ne 

nja kepada a pemeri rin | 
onesia, teruta- 

Ae 
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0.

..
 tuh dan rakjat Ih 

ra didaerah2 li 5 
PPRD/DPD Peralihan diduduki 
o'eh banjak orang2 kor 

paja -berhati2 dan tetap 

Pemerintah dituntutaja 
menentukan sikap ter 
isi ,,Buku Putih PKI” « 
Aidit menggugat 
isliwa Madiun 
memutar-balikkan 

   

  

GX.
 

    
    

   

  

         

   

  

   

    
   

    

  

    

   

  
Anti Komunis jg dia 
seruan kepada duni 

mereka lebih mengnsj 
komunis jang gisebutnja 
imperialisme baru rei 
(bm pertumbuhan 
ma (Antara). 

ORANG MENIT 

Dewan Ment 
ngumumkan hari 
Roman Fidelsk 
kan dari tuga 
ri muda pekerd 

Fidelski telah: 
ranan dalam 
kaum buruh. Pozn 
nja karena upah 
djak2 ig tidak 

M
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strasi protes ig 
djadi kerusuhan? 

dan 200 oran 
Menteri Pola 
mumkan bahwa 
dowski telah dil 
Bea , 

      

  

   

    

  

    

   

   

    

3, 30iae Tk, Ta 

na naSkah pe Pe 

    

    

   

  

   

        

     

   
   

      

sumpahnja. Eun 

nt Anti 
  

“Jang Mendjadi 
isme Diawasi 

Pimpinan Front Anti Komu- 
8 dari tanggal 29 sampai tang- 

mengambil putusan jang antara lain: 
situasi luar dan dalam negeri. Me- 
Anti Komunis menjatakan solider- 

Idjazair jang menuntut kemer- 

3 AA 
4 “Pusat 

3 Ki 

| KPM Mau 
“Pindah ? 

“ftanda2 jang djelas bahwa KPM 
sedang berusaha memindahkan 
perusahaannja keluar Indonesia 

ini al. ialah pendjualan 
KPM satu demi satu dgn tidak 

an Idibelikannja kapal2 baru. 
Perusahaan asing itu djuga se- 

Idang mengadakan persiapan2 utk 
(memindahkan kantor “pusatnja "ke 

Ibermaksud mendjual lagi bebera- 
pa kapalnja jakni kapal2 jg nama 
nja mulai dengan "Wai-” misal- 
nja “Waikelo”.. Demikian kala- 
ngan itu. 

Dalam bulan2 jl. jang sudah 
didjual oleh KPM ialah al. ka- 
pal-kapal “de Thedens”, “Pa- 
tras", "Merak," sedangkan tidak 
nampak  usaha2 KPM untuk 
mengganti kapal2 ini, walaupun 
kebutuhan akan pengangkutan 

ngan demikian maka dapatlah di 
mengerti djuga mengapa tarif2   M belakangan ini dinaikkan 
“beberapa kali. : 
j- Demikian sumber itu. (Antara) 

4 

negeri. ri. “GEMPA BUMI DI DJEPANG. 
rang wanita telah tewas dan 

“orang lainnja telah mendapat 
luka2 berat ketika terdjadi gem 
   

nimpa daerah Honsyu tengah 
(Djepang) hari Minggu pagi, de- 

: ipada industri katun Inggris. 
| "Dimasa jad. para pengusahaAS melindungi rakjat dan pasar 

. inggris bahkan akan lebih segannja sendiri?” 
Pel “barang? wol kepadadak”. katanja, 

, karena AS telah meninggi 
“Ikan bea-tjukai atas wol seperti 

I a pada arlodji2 dan sepe- 
e iktan harian itu "jg se 

P utnja mengatakan "apakah 
kita harus mengatakan. bahwa 

D0 Orang Ku- 
Iwitputih Krojok 

jang hendak menjekolahkan 4 

    

    
orang anak ketjil kesekolah ren- 

. di Weaverton, .. Kentucky, 

Amerika Serikat. Achirnja njonja 
"| Margaret Clancy, demikian nama 

. (wanita Negro tadi, dibawah per 
) pendjagaan polisi jang 
berhasil meloloskan dirinja 
an mobil. Sudah seminggu 

ni di , £ adap se 
oIkolah tadi, sebagai protes golo- 
ngan kulit putih terhadap kepu- 
tusan pemerintah untuk meng- 

iri rasdiskriminasi di sekolah 

    

    

  

   

    

(Antara-Reuter). 

  

    

f er : LAS teka bat Ban- 5 Negara — Inggris 
ekangi Haku 

  

Iiewas akibat bandjir jang meluas 
“Idi Benggala dan Bihaf, daerah2 
| jindia sebelah timur laut, sedang 

erusan Suez (SCUA) pada | 
m konperensi London jang 

, jang dimulai pada hari Senen 
'konperensi ini menjatakan sedia 

tsb. jaitu Inggris, Perantjis, A.S., 
ralia, New Zealand, Djerman 

Sepanjol, Turki dan Iran. 
ebut ke Teluk Persia dilakukan 

dilangsungkan pertemuan 
radja Suud, preside 

n jean Kuwatly 

  Senen dengan resmi 
ketiga tentang masalah 

(ita. 15 Dari 18 negara 
mendjadi anggota perhimpunan 

. Norwegia, Sweden, Denmark, Au: 
erland, Portugal, 

. Wakil2 dari. Denmark 
j gia, dan Nederland dalam 
itu mengemukakan bahw 
'tusan mereka dalam 
bertingkat duta-besar in 

T:T. Djawa-Tengah. Pada Sa LN 
Hanja Ethiopia, Dje 

' Pakistan menjatakan 

Irumahnia, demikian dikabarkan 

(djir itu adalah akibat dari hudjan 

   

ose el Yussef dalam pada itu 
"mengatakan bahwa 

Arab .telah menerima lapo 
dari pemerintah salah satu' 
i Arab bahwa di Teluk Per 

  

   

  

  

   

   
(Orang 
selam 

| Valcan Meledak Sesu- 
(dah “Keliling Dunia 

kh Orang Tewas —Pilotnja Berhasil Se-   | djir Di Benggala 
Lesia dari 209 orang telah 

menurut taksiran pihak resmi 
500.000 orang telah kehilangan 

oleh U.P. Dikabarkan bahwa ban 

deras selama seminggu. 

Beratus2. mil persegi daerah In 
dia tsb. terendam air. Pesawat? 
terbang dakota dikerahkan untuk 
imemberikan pertolongan dengan 
mendjatuhkan bahan2 makanan 
bagi rakjat jang sedang menghin 
darkan diri dari bentjana alam 
itu. Demikian pula kesatuan? ten 
tara bergerak dgn perahu2 meno   —. mendjadi anggota per sia itu terdapat 2 : “Ibuah kapal perusak Inggris, teri 

masuk 3 buah di Iii 
buah di-Bahrein dan 3 buah di 
"Aden. Menurut laporan tsb. 
Tandjutnja pemerintah Inggris me ana : 

wa parusak2 itu di- menemui adjalnja ketika 2 buah 

  

Ketan Honboniket Dela 1 "diri diatas pohon2 dan ditempat2 
gris Selwyn. Lloyd me- 

“ingatakan bahwa para tan 
 perhimpunan: 
mempertahankan bersama '-h 
mereka. Sikap Inggris: iala! 
sudah selaly dikemukakan 

! berpendapat « mempunjai hak-hak 

kp) ngatakan bah 
“htempatkan disan 
ingi instalasi2 minjak Ingeris. 

| Demikian Reuter dari Kairo 5 
KN 3 a una melindu tambang batubara terkena bentja 

na bandjir itu (Antara-UP). 

long orang2 jang menghindarkan 

ig tinggi. Dikabarkan bahwa S 

orang dari mereka jg tewas itu 

|dgn ledakan hebat jang mengge takan melarang pada peladjar2 

“Iamatkan Diri 
PESAWAT PANTJAR-GAS pembom atom model terachir 

bikinan Inggris jaitu pesawat Avro-Vulcan jang bersajap delia 
'pada hari Senen telah djatuh terbakar dilapangan terbang Londen 
kKeuka Sampai kembali dari penerbangan keliling dunia menempuh 
djarak "26.000. mil dengan meribawa kepala komando pembom 
Angkatan Udara Inggris, marsekal udara Sir Harry Broadhurst. 

Broadhurst, jang mendjadi co- Ibu2 Guru Dja- 
pilot pesawat bersajap delta ter 
besar didunia itu, bersama ko- ngan Pakai » You 
mandan pesawat “ tsb. sguadron X » 

leader Donald “Howard berhasil Can See 
menjelamatkan diri dgn memper  PELADJAR2 sekolah guru da- 
igunakan — “krosi-lontar 5 (ejector lam konperensinja telah mengam- 
seat) sebelum pesawat itu djatuh bil suatu keputusan jang menja- 

tarkan lapangan terbang. Menu-| sekolah guru untuk memakai pa- 
rut pengumuman  komenterianj kaian "you can see” dan "djeng- 
angkatan Udara Inggris kemudi |ki” pada waktu beladjar diseko- 
an telah diketemukan  majat|lah dan dalam masjarakat. Kon- 
anak buah lainnja dari pesawat perensi PPSG (Persatuan Pela- 
tsb jaitu 4 orang. idjar Sekolah Guru Atas) jang di 

Didapat kabar selandjutnja bah|langsungkan di Djakarta sedjak 
wa pesawat Vulcan itu  dalamlt9- 29 hirgga tg. 30 September 
menudju kembali ke London da 
ri Australia telah mentjoba mem, &: Peladjar2 dilarang memakai 
perbaiki rekord terbang non stop|,,YOu can see dan pakaian Adan-London jg djaraknja 4.000 djengki” diwaktu beladjar dise- 

  

nu. 

ga, diloteng (tingkatan) ketiga 
daa mempunjai tiga kamar ke- 
tjil2. Disarspingnja dapur dan 
kamar mandi. Listrik, tilpun, gas 

pemanas air dan hawa, radio 

tua, almari2 buku, medja seder- 

'jbl. telah memutuskan a.l: Ihana dgn kerosi2nja, berdjedjal, 
1 ini semua kekajaan Semaun seke 

luarga. $ 

Saja katakan berdjedjzal sebab 
x z PPI an iari c ilan didalam rumah sederkana itu ber dikit tjara “menijari  penghasila   2 kolah: b. ibu2 guru dilarang me-   

  | tertentu untuk mengurus 
ngusahakan vekerdjaan di Teru-| 
san Suez- dan Inggris tak berse- 
dia menjerahkan terusan tsb. di 

'Oleh2 Dari Tidore (ID) : 
     

    

  

bawah. pengawasan pemerintah 
tunggal. Perhimpunan pemakai 
Terusan Suez akan merupakan 
bantuan materiil bagi setiap fihak | 
dalam mempertahankan hak-hak-| 
nja. Demikian Lloyd. 

: 3 Panitia dibentuk. | 
Dalam sidang pembukaan kon- y 

perensi itu telah dibentuk 3 pani-| 
tia dan kemudian ditunda sampai 

petang atau " Rebo 

Prop. Iri: mn B e 
e Administratif 

Segera Akan Dibangunkan Gedung? Pe- 
rumahan Di Soga Siu— Rakjat Disana 

Tetap Bulat Tekataja 
— Oleh: Suwito — Wartawan Antara — 

SESUDAH MENTERI Dalam Negeri melantik Gubernur : 
Zainal Abidin Sjah, keesokan harinja diadakan pertemuan 
dinas oleh Menteri Dalam - Negeri dengan Gubernur serta 
'stafnja bertempat di Soa Siu. Pokok atjara rapat ialah mem- 
bitjarakan penjusunan apparatuur pemerintahan serta angga- 
ran belandja propinsi Irian Barat. Berapa djumlah anggaran 
belandja untuk pembangunan, belum diperoleh angka2 jang 
'pasti, tetapi menurut keterangan Menteri Negara Urusan 
Umum K.H. Rusli Wachid, sebahagian sudah disediakan utk. 
tahun ini sedang sebahagian lagi akan dimasukkan dalam 

perhimpu- (anggaran belandja tahum 1957. : 

Menurut AFP panitia kedua 
|berkewadjiban mempeladjari ma- | bersifat 
salah waktu diadakannja konvooi 
konvooi oleh perhimpunan. ea 2 

“Reuter” selandjutnja mewarta-|lagi akan ditetapkan 
erang jang akan 
Gubernur dalam  mendjalankan 
Pemerintahan dan merekas ini, 
merupakan Dewan Pemerintahan usaha menampakkan diri dalam Daerah. Kementerian Dalam" Ne “pakaian2 jang indah disamping geri dewasa ini sedang menung- 

usul2 Gubernur tentang tja- 
n-tjalon anggota DPD itu jang umpamanja — jaitu suatu tem. 

partai2 pat jang tidak pernah dikundju- 
ngi oleh pembesar2 dari pusat — 
snmonfaniteit rakjat dapat dilihat 
dari pekik2 ,,/Merdeka bersamal 

“Prop 'kolonialisme Perantjis. | 

- Panitia pertama akan mempe- 
ladjari organisasi 
tsb. termasuk kekuasaan dari de- 

perhimpunan 
dewannja eksekutif, d 
straturnja, jang masih harus di 
pilih, dan hubungan antara me: 
reka itu. Djuru-bitjara $ 
atas pertanjaan mengatakan bah-. 
wa panitia ini mungkin akan dju 

Akan Tjari Lapangan 
Usaha Diluer Indonesia 

| MENURUT kalangan pimpi- 
nan buruh KPM kini telah ada 

perhimpunan 

  .. ang aja menitik-berat- 
an lapangan perusahaannja - di 'ga mempertimbangkan soal mem- daerah2 luar Indonesia. Tanda2 perluas keanggotaan - 

kapal2 nan. 

Propinsi Irian Barat ini baru 
administratif 

ng ,,pemerintahan satu orang”: 
Galam waktu jang tidak 

Singapura. Selain itu KPM kini 
men konperensi ada saran untuk mem- 

bentuk dana kerdja sebesar kira2 
£ 5.000.000 jang diperoleh seba- 

Sumbangan dari 
anggota, berdasarkan tonnage ka- 
pal mereka .masi 
Terusan Suez. 

Angk. laut dan “darat 
Gi T. Persia. 

sa Pers Mesir ha- 
ri Senen muat berita2 ' tentang 
gerakan2 angkat: 

»Al Ahram” nga, 
000 orang pasukan In 

jang bersendjata lengkap te 
lah mendarat di Bahrein, Teluk 
Persia, dan 2 kapal. perang Ing 

muat pasukan? lainnja 
. 80-mil dari pantai 

Menurut h 
ngutip sumber2 Syr 
kan2 Inggris itu telah dikirimk 
guna mentjegih dan mengamat 
amati setiap pembro: 
Inggris .baik.. 
didaerah? Arab 

mikian diperoleh berita dari AFP. Pengirima, 

“Inggris Kebingu 
Hadapi Barang 
HARIAN ,,SUNDAY EXPRESS" di London pada hari 

sabtu menuduh Amerikan Serikat telah mengabaikan Perse- 
tudjuan Umum tentang Bea Tjukai dan Perdagangan dan 

ndesak Inggris agar keluar dari persetudjuan ini. Harian 
Isajap kanan ini djuga menjatakan bahwa barang2 jg. murah 

ari Djepang telah menimbulkan akibat jang membahajakan 

serba kekurangan, mereka - ber- 

spakaian2 adat. 

ng2 jang melalui 

3 “ Jakan dikemukakan oleh 
politik dipropinsi Irian B 

itu ada masalah 
baru jang timbul jang meminta 
kebidjaksanaan- pemerintah pusat Irian jang menggema “ dipulau Ja Kanan 

Sementara 'itu 

. laut dan da :menjelesaikannja, 
siapakah jang kelak akan mengi- | 

lowongan  djabatan 
rah Maluku Utara jang tadi- 

nja dipegang oleh Zainal Abidin 
Sjah. Ada tiga tjalon jg dimadju 
kan oleh partai2 politik untuk 
mengisi djabatan itu, jaitu Much 

interinsuler terus. bertambah... De-h 

pusat “dipertundjukkan  tari2d-an 
asli diiringi oleh irama tifa (sedje 
nis gendang) dan tidak djarang 
kita dengar njanjian2 dalam baha 

sin Sjah, A.J. Madjid dan Mala 5@ asli jang menggambarkan se- : AN mangat dan tekad mereka untuk 
| Untuk keperluan mengisi per- berdjuang. 5 : ) 
sonalia djawatan2 propinsi Irian 
Barat, maka telah didatangkan nam 
pegawai2 dari djawatan2 propin- 
si Sulawesi di: Menado dan Ma- 

ian :ini jang me- 

ontakan anti- merintah. pusat didesa Petani di di .Bahrein maupun 
: 

Dab enfawntan “Prektdapsin ea pulau Halmahera jang disambut 
isi dengan suatu tcam jang kuat dengan penuh kehormatan setja 
jang didatangkan dari Djakarta, '& adat. Disini djuga tidak: ku- 

dan rang diperlihatkan kepada ' rom- 
, bongan pemerintah pusat, baik 

Pembangunan masa depan. dalam pidato2 maupun dalam 
Untuk keperluan kantor2 segera pjnnjian2, betapa besar 

akan dibangun gedung2 dan peru 

Sekitar . Bahrein, 

ngan | 
“Djep. | 

dipimpin oleh Soemarmo 

dan kesanggupan mereka untuk 
mendjadi pelopor “digaris depan 
dalam .perdjuangan Irian Barat. 

mahan2 untuk pegawai pemerin- 
tahan propinsi di Soa Siu. Usaha 
jang njata akan dilakukan untuk 
'memadjukan penduduk dari suku 
Irian asli dengan antara lain me- 
njediakan kredit2 untuk memben- 
tuk kooperasi perikanan laut. Pe- 
merintah akan menjediakan djuga 

|sebuah kapal-rumah-sakit jang da 
pat berkeliling diperairan propin- 
si Irian Barat chususnja guna me 
nolong penduduk jang menderita 
Sakit dan memadjukan kesehatan 
rakjat pada umumnja. ' Demikian 
pula telah dipikirkan untuk me- 
madjukan pendidikan dan penga- 
diaran dan direntjanakan akan di 
dirikan sekolah2 rakjat dan kursus 
kursus untuk orang dewasa. 
Mengingat pentingnja 

bungan, pemerintah - merentjana 
kan djuga pembangunan djalan2 
raja dan lapangan terbang dian 
taranja ialah pembangunan 
pangan terbang Djailolo di 
mahera sedang perhubungan di- 
lautpun akan disempurnakan. 

pembangunan 
akan segera dikerdjakan 
ingat pentingnja - kedudukan pro 

itu Sanafi (Gebe), Petani (Halma 
hera). dan lain2, seperti djuga hal 
nja pada upatjara pelantikan Gu 

Jakinlah bahwa AS mengabsi- 
kan persetudjuan umum tentang 

dan perdagangan se- 
disamping itu meminta ke 

pada negara2 lain termasuk Ing 
paja peraturan2 dari 

persetudjuan perdagangan bebas 
1 is. Demikian 
Sunday Express” jg selandjutnja 
mengatakan “Inggris djuga perlu 
sekali melindungi 

gris agar su 

-pasarnja sen 

Orang Wanita 
GEROMBOLAN kalit putih 

kira2 100 2g Bagan sambil 
(mengedjek-edjek . te menge- 
pung sheet ibu bangsa Negro, 

“Dengan menundjukkan 'kebeia 
Lancashire dimana pabrik2 ka- 
tun Inggris setiap minggu ditu- 

hebat dari barang2 
murah dipasaran2- 
seluruh keradjaan, harian itu me 
ngatakan bahwa p 
gris karena. terikat 
djuan umum -tentang-bea tjukai 
dan perdagangan (GATT) tidak 
dapat bertindak apa-apa untuk 
melindungi rakjat dari kota-kota 
katun. ,,Tentu sadja tidak dapat 

menginsjafi benar2, bahwa 
mua 'ifu. segera harus diwudjud- | 
kan, 'mengingat pula bahwa se- 
mangat rakjat tidak mungkin da 
pat dipertahankan terus-menerus   

  

Bersifat 

$ Tekad rakjat diperbatasan 
Kedatangan rombongan peme- 

“Didesa Sanafi dipulau  Gebe 

n 

Peristiwa jang demikian ini di 

hasrat 

Pendjelasan2 para Menteri. 
Ditempat2 jang' dikundjungi ja 

bernur di Soa .Siu, para. Menteri 
memberikan penerangan2 tentang 
diangkatnja seorang Gubernur dan 
tentang arti pembentukan propinsi 
Irian Barat. : f 

waktu hendak mendarat  dalamj hun K.P.H. Surjosurarso, ajah Ko 

dibawah satu pimpinan sehingga 
dengan demikian semangat dan # enerangan 

Gubernur ditugaskan untuk! 2. ma 
intah pusat pada tiap2 temmat | memberi pimpinan, tetapi rakjat| & Kini Mulai iige- 

. didaerah perbatasan. itu memang harus memberikan bantuan  se- rakkan 
mendapat sambutan' jang meriah | besar2-nja dan bantuan itu akan 
|Gan hangat dan merupakan pesta | Sangat dihargai oleh pemerintah. Sa kecut 
jang di-ikuti oleh segenap pen-| Di Petani Menteri Sunarjo me- mengumumkan, bahwa sesuda i 
Guduk. Meskipun hidup didalam| nambahkan  pendjelasannja itu |pelantikan Gubernur Kepala Dae (hidup mereka bersama. Pembi 

Gengan mengemukakan, bahwajrah Propinsi Irian Barat, dan tjaraan sehari2 dgn. keluarga 

ka jang “berarti V8 dari rakjat 

“Menteri Penerangan Soedibjo | "TX kaan Bar 
menjatakan, “bahwa dengan ter- tan Pn Ne Utan didjatan 

bl KRAN ni 5 inci 2 at darsamping It suda Hjatan- atas kedatanga,. pembesar2 ari | pentuknja Dana aa Pn k ijuga usaha2 enerangan, 1 pemerintah akan “membuktikan jkan ajug: a p Plan beat er da eng 
bahwa saudara2 kita dari suku berupa penerbitan, penempatan Pa 15 Nag Aa aa Si 
Irian Barat akan dapat menghi- radio umum. Selain itu, diseleng|dapat paspor dan idzin untul 
rup hawa merdeka jg sesungguh Joarakan pelbagai usaha pemba-|menctap di Indonesia kembali, 
nja jang berlainan seperti langit 'hounan setjara gotong-rojong de dia boleh dikata ,,staatsloos ti: 

dan bumi daripada jang mereka | roan penduduk di Soasiu (Anta-|dak bernegara. 
alami sekarang ini dibawah te-/ “ 
kanan Belanda. Mustahil bahwa 

landa sebagaimana  diutjapkan 
Ratu Juliana baru? ini. Jang 
njata adalah, bahwa suku Irian 

Tidore sebagai ibukota sementa- 

besar kongsi Avro jang membuat Been an 
pesawat “Vulcan” tsb. ketjelaka- K.P.H. SURJOSURARSO : 
an itu tidak disebabkan oleh SF WAFAT: 
kerusakan mesin, tetapi besar Djum'at pagi djam 3,15 telah 
kemungkinan penerbangnja - padaf Wafat di Solo dalam usia 72 ta- 

hudjan ketika itu, sebelum meli-flonel Sujarso Surjosurarso. Derik 
hat landasan terbang menghadapi tur Akademi Militer Nasional. 
sesuatu rintangan jang memaksal Djenazah almarhum  dimakam- 
dia dengan mendadak terbang kan hari Sabtu dimakam-keluarga | 
meninggi lagi sehingga pesawat- | Girilaju, dekat Karangpandan Su | 

nia tak dapat dikuasai olehnja| rakarta. 
kembali. (Antara-Reuter) Almarhum adalah putra Mang 

kunegoro ke-V dan paman Mang 
kunegoro jang sekarang. 

  

tenaga bisa “ dibulatkan — untuk 
ng kembalinja Iri- “3 mi 21 £ Ba rat 

KEMENTERIAN Penerangan 

ketenteraman dan keamanan tak pembentukan Propinsi daerah 
akan ada selama Irian Barat |lrian Barat, maka Djawatan Pe- 
belum dikembalikan. Proklamasi nerangan Propinsi Irian Barat 

17 Agustus tudjuannja ialah, su mulai bergerak keluar sambil me 
paja kemerdekaan meliputi selu- Injusan organisasinia, Salah satu 
ruh wilajah  Nederlandsch-Indie langkah jang didjalankan baru2 | 
dulu tetapi kenjataannja sekarang ini, ialah mengadakan pertemuan 
Irian Barat masih belum merde- pertemuan dengan djawatan2, 

partai2, organisasi2 dan orang2 
terkemuka di Soasiu, ibukota Pro 

t 

Indonesia masih didjadjah. 1 

ra). 

  

ae 12! Palsu 
daulat akan lebih rela membantu 

nja “perdjuangan “dari daerah 

malahan njonjah Semaun kini 

beladjar bahasa Indonesia. 

djak lama ingin pulang ke negara 

kelahirannja jang kini sudah Mer 
deka itu. Memang dis sudah di- 

Uni untuk pulang ke Indonesia. 

k 9 Taka Ten Op an ee Isia akan mudah didapat, apalagi 
Aa Sa ARE Aw L pak Semaun sendiri sudah ber- 

L djuga oleh rombongan pe- membangun dibawah tekanan Be as oter 1) dana Jantan mesen" Ping 

Karno dgn. 'keluarganja - sekali 
Het an, jakni diwaktu di Kedutaan 

Barat jang merdeka dan ' ber- aa k31, Saya Besar Indonesia diadakan pesta 

Pembikinnja Kini bi perkenalan. Hanja urusannja se 
pemerintah R.I. dengan dimulai tangkap Polisi karang ini, menjelesaikannja pe- 

makai "you can see” pada waktu |Siamlah Pak Semaun, isteri njo- 
AFP selandjutnja mewartakan| mengadjar karena hal ini mem-|niah Valentina Hitsina Semaun, "G1 Moscow begini: Meskipun 

bahwa pesawat "Vulcan" itu te-fberikan tjontoh jang kurang baik/anaknja lelaki usia 28 tahun ber 
lah mengadakan demonstrasi ter-Idan menjukarkan maksud PPSG, nama RONO dengan isteri dan,2 
bang ke negara2 Commonwealthf untuk mengadakan gerakan pem-|9rang anaknja dan anak wanita' tuh teguh peraturan, satu La 

Inggris, dan telah memperbaikif berantasan pemakaian "you canjiang bernama elena baru ber-| namun rupanja kini TN 
“Irekord terbang tjepat dari Inggris| see” dan “djengki” dari para pe-lusia 9 tahun. Djadi keluarga Se masarakat terasa longgar, Ap 

ke Australia jang semula  dipe-fladjar sekolah guru umumnja. maun sseluruhnja 7 orang. Pak| 
gang oleh pesawat Inggris type Demikian putusan konperensi |(Semaun sendiri bekerdja  pada| 
“Comet.” PPSG itu. Komperensi tsb. dikunlRadio Moscow, tetapi kini tidak 

| UP dalam pada itu mewarta- djungi oleh 23 tjabang PPSG dari begitu aktip lagi, sedang putera 
kan bahwa menurut seorang pem seluruh Indonesia. (Antara) nja Rono mendjadi guru sport, £ 

Meskipun tidak berlebihan tetapi bab terang memberi  kelongga 
jukuplah nafkah mereka untuk' 

Ipin besar jang sering nampak di 

  

   

  

    

    
        
   

   

  

— SEMAUN — 

entu sadja dalam bahasa Rusy 

Gelisah amat rupanja Pak Se 
maun jang sebenarnja sudah se- 

dzinkan oleh Pemerintah Sovjet 

Artinja Pak Semaun sudah me 

epaskan haknja sebagai: warga 

Sudah tentu idzin dari Indone-   
asal dari Tiirebon, sedikitnja te- |: 

Menteri Urusan Umum K. H.|lah 6 kali mengeluarkan dan men 
Rusli Wachid antara lain menja-| djual surat2 loterij, Tiap kalinja | 
takan, bhw kita sudah bertahun lia mengeluarkan surat2  loterij, 
tahun berusaha dengan djalanlrata-rata Rp. 60.000,— 
berunding, tetapi Belanda masih | kantongnja. 
tetap hendak bertjokol" di Irian Dalam surat2 loterijnja biasa 
Barat. Rakjat jang diam diper- |sadja tertulis, bahwa undian ita 1 

ra. 

  

s 

rt 

tidak usah dichawatirkan sebab 

rakjat Indonesia.. Demikian bebe 

Ha Pp Opi pigata na MN kan tanggal sekian: bahwa loterij 

Rombongan pemerintah pusat |itu adalah untuk fonds ini, amal   Di. Sanafi Menteri Dalam Nege 
ri Soenarjo pada pokoknja me: 
ngatakan, bahwa pemerintah mem 
batalkan perdjandjian KMB ada 
lah karena Belanda tidak mau me 
lepaskan Irjan Barat. Dan kalau 

    

  

pemerintahf'mengangkat seorang 
Gubernurfuntuk propinsi Irian Ba 
rat ada itu agar rakjat di Iri- 

dapat menjusun kekuatan 

berharga “setelah menindiau dari |itu diumumkannjalah daftar no- |j 
dekat tentang Keadaan pemerin- |mor.nomor loterij bagi para pe- (pemandangan alam dan kekaja 
tahan dan tentang kehidupan (menang. 5 » .lan2nja bisa “ djadi ' melebihi di 
rakjat diperbatasan itu dan me-! Sekarang Moh. Amin Djamil (Eropa atau lainnja. Dia ketawa. 
ngetahui bagaimana besar kesang lada dalam tahanan polisi negara 
gupan rakjat disana berdiri di Idi Bandung. Ia telah mengakui di|kan kepada saja, bahwa dia 
belakang pemerintah . Republik Tt in Te 
Indonesia. (Antara) depan polisi, demikian pula sa 

  

Hukuman 

djam 11.15 “telah mendjatuhkan |   -disalahkan “apabilla' “Inggris -me- 
sistim jang dianggap ' 

enteng oleh orang2 : Amerika.” 
Kita harus segera keluar dari 
GATT,” kata. harian: 

7 Express.” (Antara)" 

apabila merekartidak melihat ke 
njataan2 :jang berupa ' pembangu 
.nan2 didaerahnja dan tidak me- 

cadanja perbaikan2 .   Sunday rasakan 

      
    

    

           

or | mewakili negara tsb. .—. Suatu 

- Irombongan utusan partai komunis pembunuhan jg tidak direntjana 
(|italia akan mengadakan kundjung kan lebih dulu atas diri Tuminah 

“atau melanggar KUHP pasal 338 
ig diantjam dgn hukuman seting 

L konperensi dinas perhubu- 

ngan jang meliputi propinsi Kali- 
tan dan Sulawesi. Konperensi 
tjam itu sudah diadakan di 

ggi untuk Sumatera dida-| 
ngka rentjana. pembangunan 

ihun oleh pemerintah. .— Menuf 

Inspektur Lalu-Lintas Sulawesi 
dan Tenggara, di daerah- 

tin ini akan mentjapai djum 

0:000 buah kendaraan bermo 
Menteri Perhubungan .S. 
kmana mendjawab perta- 
engenai nasionalisasi Deli: 

rweg My mengatakan, bahwa 
g telah mendjadi ketetapan ' ol 

rintah sesuai dengan « 

      
   

  

        

    

   

    

njan ke Jugoslavia sebagai tamu C 
jg | Liga Komunis Jugoslavia. — Mis 
Isi parlementer Djepang jang terdi 
a|ri dari 5 orang anggauta dan dike 
'Ituai oleh Manji Yoshida hari Sab 
itu jl. telah tiba di Kalkuta untuk 
mengadakan kundjungan keliling 
selama 9 hari di India. — Kalang 
an-kalangan politik di Malaya 
membenarkan usul untuk memulih 
kan perdamaian di Malaya seperti 
tertjantum dalam pesan jang diki- 

a|rimkan oleh partai komunis: Mala 
i| ya pada kon gres 

untuk ' membant 

   Kepala Kantor 
   

       
     

    

               2. agama Masel 
ra2 Rp. 18.000,—. 

      
        

  

          
      
        

Hukuman ini didjatuhkan, kare 

dasarkan keterangan2 saksi  dan' 
'pemeriksaan2 serta visum 'et re 
'pertum Dr. Sprijer tgl. 9 Agus 
Itus 1964, terdakwa ternjata telah 
“melakukan kesalahan2 jang telah: 
dituduhkan itu, jaitu melakukan, 

gi2nja 15 tahun pendjara. 
Putusan itu menjebutkan, bah 

wa selama terhukum mendjalan- 
kan hukumannja tidak diperke- 
nankan dipekerdjakan diluar tem 
bok pendjara. 

Terhukam akan naik 
appel? 

Ketika terdakwa ditanja oleh 
Hakim dapat atau 
herim,. putusan i 

    
  

, terdakwa 
k appel ppe | 

me 

  

   

  

   

  

   
     

   

Atamimi Didjatuhi Sooko 

ai — x t ha 

menga 8 Merasa Tak Puas Atas'Putusan Diakuinja pula, bahwa memang 
“Di — Atamimi Ak : il ia mengumumkan  trekking-lijst- baru lewat didesa ' Mangundjaja 

an Naik Appel? “ nja dari nomor2 loterij jg me-|K. Agung (Palembang), telah ter 
h Sl nang, tapi nomor2 itu adalah no- |djadi suatu peristiwa mesum, jang 
ukuman pendjara 10 tahun di 'mor2 dari surat2 loterij jg tidak |telah menjangkut seorang  chotib 

terdjual, sehingga hadiahnja se-|tempat tsb. Peristiwa mesum ini 
giga diatah kepada dirinja. sekarang telah berada ditangan 

5 7 in D'amil jang berwadjib, karena suami dari 
Pa Ian ana Djami wanita jang telah terlibat dalam citab » i rus ti de 

Kitab Undang2 Hukum Pidana panen Dae Sneaa Gulo da peristiwa ini telah ' membawanja 
NK Tt) ketangan polisi. 

SIDANG KE-8 Pengadilan Negeri di Bangil hari Senen pagi 
potong waktu selama dalam tahanan atas diri Said. imi j Hperellahtan telah melakukan pembunuhan MN Na La dota lebih dula da Giri seorang wanita nama Tum 
hannja di Sentul, Lawang pada hari Sabta malam te asu 

|6 Agustus 1954, atau melanggar, Aa eng To oak 
30-| pasal 338. 1 

tidaknja me 

    

   
   
   
   
   

  

MOH. AMIN DJAMIL, ber- kerdjaan2 jang berdjalan, meng 

soal2 ketjil. 

ke Indonesia, dapat bersama2 
masuk Presiden, tetapi setidak2nja -se 

'akan tinggal di Moskow untuk 
sementara waktu. Njonjah Va- 

batasan merupakan pelopor dim! telah di-izinkan oleh Kementerian pada saja, bahwa dia ingin dju 
perdjuangan Irian Barat dan Sosial: bahwa pembajaran uang Isa tinggal di Indonesia, sesudah 

: £ an 6 kepada pemenang akan dilakukan |Semaun lebih dahulu pulang dan 
dibelakangnja berdiri 80 djuta didepan notarisy dan bahwa trek- (mendapatkan rumah dll. keperlu 

king loterij itu akan dilangsung |annja. 

kah di Indonesia. ada pot? Ada 

kembali: di Djakarta dengan |itu, pendirian sekolah etc. Ha Angan Mean UE engan aa 
membawa bahan2 jang sangat (pada tanggal jang ditentukamnja | nia tidak ada saldju, tetapi 

: Lan -. tempat jg tidak djauh dari Dja- 
si-saksi lainnja, bhw surat2 loterij Ea tetapi Na ia dingin 1 

itur keadaan2 rumahtangga dil. 

Diusahakan. supaja kembalinya 

jepat kilat. Keluarganja masih 

entina Semaun. menjatakan ke 

Njonjah Semaun bertanja: Apa 

ain2 kebutuhan hidup termasuk 

Memang Pak Semaun menjata 

ngin bertempat tinggal di Bogor, 

  

terian Sosial, bahwa uang jg Ji 

Isumbangkan kepada fonds ini, 

3 5 i erolehnja itu tidak pernah di La i Perbu- 
10 Tahun Iperolehnja itu tidak p 4 

an sekolah tsb.   
inah dipesangger 

lam tahanan, karena setelah nan 

ti pemeriksaan atas dirinja sele-   
T : putusan ini 'akan seger, “diadju Sat ia harus bertanggung djawab j ersangkutan sendiri, jang berna ina Hakim berpendapat, bhw ber kan appet ke Pen dilan Kini didepan Pengadilan Negeri kare m, A, dia adalah Peak pada 

di D sidang ini na dituduh melakukan penipuan chotib itu dan tinggal bersama , Perhatian : terha Ta 

En : Ka sidang? jang terda dan pemalsuan dalam tulisan. i 
Hobi TG Ba ah putusan didja Menurut taksiran, setelah 6 ka 1 

— ben Aan Suara2 ji ia mengeluarkan surat2 loterij 
ta — jang “mem alangan wani- demikian, ia telah berhasil meng 

jang menundjukka, rasa f kurang puas 

— Sa itu. 5 

Benar Ada Perpetjahan 
DALAM “pernjataannja" hari Senin Partai Sjarikat Islam Indo- P S I | nesia. tjabang Djakarta “Timur $ $ g 8 menjatakan "sependapat sepenuh- nja dengan pernjataan Komisariat 

Wilajah PSII Sumatra Selatan, keluar dari. PSII jang dipimpin oleh Arudji/Anwar cs, dan meng gabungkan diri dengan PSIT Abis 

djempol, karena nama itu tidak 
terdapat didalam susunan P.P. 
PSII jang diumumkan dalam sta- 
tement 25-9 jang lalu. 
Dalam statement PSII-Abikusno 

    

    

     

     
    

27 
kusno." 1 Stcnol itu P tgl. 25 September jang lalu itu 

sunan P.P. PSil-Abikusno, jang 
akan sementara sampai ter- 
anja kongres partai tsb. 

Sbb.: Abikusno Tjokrosu: 
- presiden, As. Mattjik - wa 

1 presiden I, M. Hassan Manaf 
A, Has ig wakil presiden II, H.A. Masruri 
'pernjataan' - s@kretaris djenderal, Idris Bak- 

  

      
  

atau badan amal itu utk pendiri alan Mesum? 

PADA pertengahan bulan jang 

Menurut keterangan orang jg. 

benak Nabi Wako ka jaka NE RRetn TB Le 

Laporan Perdjalanan (V): Pak Semaun Ingin 
Pulang — Tapi Keluarganja4, Ingin Tetap 
Rusia? — Nj. Semaun Tanja Apa, Di Indo: 
#j nesia“Ada “Roti—Sambal Ketjap Dime- 

dja makan Pak Semaun 
DENGAN GEMBIRA saja menerima undangan keluarga 

Semaun di Moscow utk. berkundjung kerumahnja. Saja didja 
mu makan ala Moscow. Gembira amat keluarga itu menerima 

kawan dari Indonesia. Didindingnja dari kamar tamu 1x ka 

mar makan itu digantungkan Bhineka Tunggal Ika besar T 

prunggu lapis perak, pemberian Sajuti Melik. Bangga keluarga 

Rumahnja, seperti lain? pendu (hingga tjotjok bagi keluarganja. 

duk, bersama2 dgn. lain2 tetang 

lad, tekanan, “disiplin kerdja,. pa 

|djawabnja Pak Semaun " bahwa 

| riksa kepelosok2 sehingga rakjat 

' Bangil, bernama Prawiroatmogjo. 

kapnja 8 Mei 1923 dia dihukum 
di bui Betawi. Bulan Djuli dike 

dudukan berganti2:. 

tern. Provintern sampai 1929. 

Tasjkent dim ilmu Pengetahuan 

hingga sekarang murid?nja, dian | 

dio Moscow bagian Indoonesia, : 

ti, sebab tidak sedikit sudah bu 

ngenai tjerita2 dan dongeng2 ku 

jang “pandai sekali berbahas, In 
donesia diantaranja ialah sdr. 

terus Wartawan RRI jang me-- 
Na perdjalanan Presiden ini. 

“Pak, 

pendek, tetapi giginja masih leng 
kap. dan kuat berdjalan, meski- 
pun rumahnja dekat stasiun Me 

letaknja dengan pusat ' Moscow 
'djauh sekali. Setengah djam dgn 
mobil... Meskipun sudah tua, ru   

steri dan 2 orang anaknja disa 
ah satu rumah jang memang di- 
sediakan untuknja. 
Menurut A dalam pemeriksaan 

2 P 300 polisi. chotib “tsb telah memban 1 T bahwa Said Attami: garuk “uang sedjumlah Rp. 300. tah melakukan mesum dengan mi hanja dihukum "10 tahun, - 000,— dari publik jg suka beli paksa terhadap diri isteri A. tsb. 
(Antara) 

Dikalangan 
- sekretaris II dan selandjutnja 
pada bagian2 " terdapat nama2 
A.R. Tjikman, H.A, Nawawi, Sa 
fidin Djagur, Nungtjik Akib, H.A. 
Muchtar,  Zainun Usman - Sani 
dan H. Machdun Suud. 

Seperti dikabarkan baru2 'ini, 
Arudji telah membantah pernjata- 
an dari “PSII wilajah Sumatra 
Selatan jang menjatakan ' keluar 
dari PSII-Arudji dan menggabung 
kan dirinja pada PSII-Abikusno. 

Dikatakannja bahwa hal jang 
demikian itu tidak mungkin kare- 
na sampai sekarang. diseluruh 
Sumatra Selatan jang mempunjai 

jang dihidangkan ' kepada saja 

arga itu sangat ramah tamah . 

buah buku dalam bahasa  Rus. 

hitam. « 

ta dalam bentuk kartupos. ' Ro- 

'kan. Pokok isi pamflet? itu jalah 

Pihak berwadjib kini sedang '   djumlah tjabang 150, belum diada 
apan sin - sekertaris I, J, Usman Sanikan konperensi, (Antara) 

    
   

    

  

    

   
    

    

    

     
   
   
   
   
   
   
   
    

     

    
   

    

  

       
   

     

    

   

   
   

  

   
   

     

    

   

    

      

   

    

     

    

     

    

    

  

    

  

      

    

  

    

    

   

    

           

  

   

   

    

   
   

    
   
   

    

  

   
   

       
   
   
   
   

   

   

   

    
   

    

  

   
   

   

    
    

    

   

    
    

     

  

    

    
    

   

Jang penting Pak Semaun me 

Nah bahwa setibanja di In 

donesia nanti dia tidak akan me 

masuki partai manapun Jjuga: ) 

Anak Rono disamping guru 

olahraga  gimnastik, kini djuga 

berusaha menjalin sebuah buku 

Indonesia ke bahasa Rus. Menu 

rut peraturan Sovjet salinan bu 

ku itu kalau bisa diterima dan 

ditjetak (oleh negara) "penjal:n 

nja akan mendapat honerarium 

tjukup bagus. Ini menjingkap se 

dari para Sasterawan, 1 SI 

Saja mengemukakan kesan sa 

masih nampak kesan2” seperti 

kah ini terdjadi sedjak Pemerin 

tahan Worosilof ini? Maka | di- 

kesan saja benar. Pemerintah jg 
sekarang ini lebih ditjinta oleh 
rakjat dari pada jang dahulu, se 

ran2 lebih banjak, pula pemim- 

kalangan rakjat dan suka meme 

menjigta, Dahulu tidak, ' selalu 
di Kremlin sadja, Kata selandjut 
nja, bahwa kini rakjat. malahan 
dibebaskan untuk mendirikan-per 
kumpulan2 sesukanja, tetapi oleh 
karena umum merass tidak perlu . 
lagi, "terutama dikalanganspemu- 
danja,4 maka. kesempatan" men 
dirikan perkumpulan itu tidak 
ada jang menggunakan. 

Tentang riwajat. Pak Semar 
sendiri, dapat saja  tjeritakan, 
bahwa Semaun ini kini beri 
57 tahun. Ajahnja seorang hile 
chef. dari stasios Gununggangse 

  

   

Asal dari Modjokerto seperti “bu 
nja. 

Perdjoangannja di Indonesia 
kita semua sudah tahu dan pada 
bulan Agustuse 1923 - mulailah 
Semaun berkenalan dengan pen 
djar. Belanda. Meskinja diasing 
kan ke Timor, tetapi itu waktu 
diberi kesempatan untuk pergi 
keluar negeri. Dipilihnja Neder- 
land. Pada tahun 1923. 'Ferani 
sebelum berangkat, sedjak ditang 

luarkan, tetapi segera ditangkap 
kembali. Pad. waktu itu kepada “ 
Semaun diadjukan 102 pertanja 
an oleh Djaksa Belanda dan di- 
djawabnja semua: salahnja kapita 
lis. Begitulah putusan buangan 
menurut exorbitante . rechtennja 
GG keluar. Pada tgl. 25 Septem 
ber bertolak dari Priok dgn ka 
pal dan tiba di Nederland 23 
Oktober. Dari Nederland  mak- 
sudnja hendak ke Tiongkok dar 
dia berdjalan ' lewat Moscow. 
Dan sedjak tahun 1924 itu Se- 
maun menetap di Moscow Jen 
memegang pelbagai matjam  ke- 

Mula2 duduk dalam Komin- 

Dalam tahun 1928 Semau, me 
ngalami sakit keras sekali. Se 
maun beladjar pada  Universita 

Timur dan pada tahun 1930 di 
sekolah tinggi Moscow dalam 
ilmu pengetahuan Timur bagian 
ekonomi Iran ini diselesaikan p: 
da tahun 1931. Lalu bekerdja di 
bagian Keret. api di Baku, pim 
dah ke Tiblisi dam tahun 1932 
kembali ke Moscow, Pada tahun 
1943 waktu perang duni, itu S 
maun. sudah. mentjoba ingi 
kembali ke Indonesia, tetapi tes 
dampar di Teheran, terus" 
Irak, achirnja berhubung den se 
suatu hal kembali lagi ke Mos 
cow karena dijalan buntu. Ini 
pada 8 Mei 1945, dan sedjak &N' 
Oktober 1945 terus bekerdja pa 1 
da Radio Moscow. Disamping 
bekerdja pada Radio. Pak Se 
maun memberi peladjaran baha 
sa Indonesia kepada banjak pe- 
muda dan diplomat Rusia dan 

taranja jang bekerdja pada Ra 

semuanja tjakap berbahas, Indo 
nesia. Mungkin malahan debih 
baik dari pada gurunja, sebab rg 
panja mereka berusaha madju 
sendiri. dengan mempeladjari bu 
ku2 Indonesia jang banjak terda' 
pat di Moslow. Ini saja menger 

ku2 batjaan jang disalin kedalam 
bahasa Rus, terutama jang me 

na, seperti Kantjil, Pandji, dll 
Muridnja jang di Radio Moscow 

Igor Kasmatszu jang mengikuti 

Semaun 'orangnja « sudah 
tua, rambutnja sudah — ubanan, 

tro (sepur dibawah tanah) sedang 

panja, .kesenangannja makan da 
ging kambing, dengan sambal ke 
tiap, dan asinan (salade) seperti 

sewakku “makan bersama. Kelu 

dan baik hati. Waktu saja ' ber- 
minta diri sudah disediakan se 

salinan dari Buku Bung Karno 
.Indonesi,. menggugat” jang fer 
kenal itu dan beberapa piringan 

Memang waktu Bung Karno 
tiba di Moscow ternjaty semua 
toko buku dan hotel2 besar jang 
selalu 'mempunjai kios2 buku 
madjalah, sudah ditjetak antara 
100.000 gambarnja Presiden ki 

leh dikata tiap orang kota mera 
punjai gambarnja Bung Karis, 

PAMELET2 GELAP DI 
MALANG, 

Pada hari Diam'at tanggal 28: 
Sept. pagi disekitar kampung Ke 
sih dan Talun di Malang telah 
ketemukan pamflet? iang ditemp 

bersifat anti suatu golongan 
tentu, seperti isi pamtlet2 jang 
nah diketemukan dilain? tempat, 

ngadakan penjelidikan tentang hal 
itu, TN
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“TEMPAT. TpuR: B 

— MN 

PIKAT ea ta ha (17 th.) 

  

EN RA 

  

  

MEPODJA - KURSI BI 
Rupa2 model — harga pant 
Dapat kirim keseluruh Indonesia. 

Toko DJOHAR : 
DUWET 690 — SEMARANG | 

Te Yaa daa 

   

   

  

AGENDA SEMARANG «Ih 
Diam naat” pesan Empati” "Lux" - "Grand” 4 Ih—l2o— 

"Rex” - "Orion” € 0—12—|| 
Gris - 4 Indra - - Tana 10.11 .— Peta 3 

  

  
  

  
    

      
C $ 

"ROYAL. Sdr   

  

$ Sae Mantan - Iny. 

“GRAND” 5.- To 9. (13 th) AU 
(Vists2Vision) » 

Diana Cilento - Geora. Baker || s DS 
"THE WOMAN FOR Joe" 

(Color or by Technicolor) | 

"GRIS RL (seg. Tamur) . 
TT HE" CIRCES 
(Circus terbesar didunia) 

BERWARNA (Tekst Indon,) 

& 
.x

 
an

 

N
e
t
 

b INI DAN BESOK MALAM: As LUX” 5- 7-9 . (13 th.) , 
Hugh Marlowe - Tasik Taylor 
"EARTH VS. THE | 

FLYING SAUCERS" 

  

INI DAN BESOK MALAM: 
"ORION” 5-7. 9. (17 th.) 
Da ' 

Ray Milland - Mary Murphy 
"A MAN ALONE” 

(Color by Trucolor) 

"INDRA" 5.- Z- 9.- (17 th)! 
Neity Herawati - A. x Atap 

Astaman - Budhrasa - El ya 
"AIR PASANG” 

P.T. 
2 Jane Russell - Gerg. Brent 
MONTANA BEELE" | 

(Color .by Technicolor) 

1 MALAM, BENGHABISAN : N.V. DAMAI - BANDUNG N.V. PERDANA MOTOR - DJAKART 
HR Oa ep Dinding, N.V. TUNDJUNGAN MOTOR - SURABAJA — N.V. ASMOCO » SEMARANG "WAN FU SAN SHIA" N.V..IMOCO “DJOKJA — N.V. NATIOMOCO « SEMARANG (Pakai Teks Indonesia) |. NM. TUMAPEL MOTOR '. MALANG 

| INI MALAM PREMIERET . PERBENGKELAN SIAGIAN - MEDAN ROXY” 5007.009.00 A7 t)| 2 ». PADANG 

That Orslaw woman 
is back again!       

Punbastendi Paalars: 

  

Indonesia 5 first choice 
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2 Daan sunawesi, TANDJUNG PRI OK - PHONE: 27. |Jara. € 276 « DJAKARTA! 

Authorized keliine Organirations (A: S. O.): 
  

N.V. TAMPUBOLON 

  

    

  

  

Telah Ter 
en aa 

amankan 
Pa aa aa Sa 

“| Mirip Baru! 
: | KLAMBU/SEPRIJ kotor ditjutji 

mendjadi PUTIH BERSIH, tang- 
| gung mirip baru. 

Wasserij ,,ASIA” 
Pontjol 3 — Telp. 1554 

SEMARANG 
Sedia Loper. 
Pn na Ia 

    T .8RA 3 
Forest Taaban ANDY oevine 

Sak sikanlsh bagaimana seorang 
vanita jang menghabiskan hidup 
nja hanja dengan kepuasan dan   

    

  

  

         

gelora hatinja......... tak kenal| F 
Ledjam tak tahu dosa! . Kalau Bantulah 
dia MOM canagan satu peluru-pun 
jang diluntjurkan.......... bisa 
meminta njawa!!! : 4 
Sebuah film jang paling tegang s 179 
dan berbau sendjata Ap ES lan 

Tema 2 

An “718 
JAZZ MAMBIO i TARI-TARIAN LAGU-LAGU 

BAND bk IT ROCKN ROLL TOP HITS 
SENSATIE TERBESAR DALAM DUNIA MUSIK DAN TARI- 

TARIAN !!! 

La - 5 7 aj . “5 

  d — 
Pa $ 

BUKU »Perdjalanan Pesat Oaia. ke ' 

Amerika dan Eropah” 
SEBAGAI MUTIARA PERPUSTAKAAN JANG BERMUTU. 

| SA PENUH DENGAN GAMBAR2 JANG MENARIK SEKALI. 
: HARGA Rp. 40,— ongkos kirim 57c 

Penerbit GRAFICA . 
Djl. Djati Petamburan I/2, Kotak-pos 2113 

Hp Gbr. 699 — Djakarta. 

Musim Kawin : 
Bulan Maulud diambang pintu, para fjalon pengantin anjar jang 

selamanja bersaingan. 

PHOTOPRESS ”SIGUNTANG” 
'Bodjong »9 Aa — Semarang. 

  

Dinegara Barat... 

     

  

rim BASIL RUYSOAFL NOAH BEERY, 1 « Sereen Pes Ap MISS X MUGHES are DELMUI OAT. ig penuh tegang! . Based 0 4 More Op PAMA 4 MELLMAN » Progucng Dg WILL UAP HAOEAN - 

DITUNGGU DI ”LUX” / "ORION?”! 
"DJAGALAN” BESOK MALAM PREMIERE 5-7-9.- (17 th) 

Sik Hwi — Liu Loan — Auyang Safi — Pao pra 

Pa 3 vi NULIBU Kena 

»INDRA” INI MALAM PREMIERE 5.007.00 9.00 (17 th.) 
Netty Herawati — A.N. Alcaft PT | R PASA N Go 

Deecteg in CELMEK AV 
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ROCK AROUND 

. Tue PLATTERS, THE 

TONY MARTINEL CLocK 
Aid HIS BAND 

“FREDDIE BE L 

ALAN FREED 
IOHNNY JOKNSTON 
ALIX TALTON 

    

   
   
   

    
   
   

  

LISA GAYE 
EARL BARTOM 

- HENRY SLATE 
IOHM ARCHER 

Dag aa tenan Pam 
PI MOREITA MENT ane MANNES H COMOKN 

Kaban we Sega 
Sane satrman “PRE 4 Sana 

# a0vr peonucrON 
# eomma petuak 

LEBIH MENGGIURKAN. DARI IRAMA MAMBO......... 

LEBIH MENARIK: DARI IRAMA BOOGIE.......... 
L EBH BAIK DARI PADA IRAMA SWING............ 
LEBIH HEIBAT DARI PADA IRAMA JIVE. Lc. 

Film musical jang untuk pertama kalinja menjadjikan riwajat hi- 
dup rombongan musik "Rock and Roll” sedjak berdirinja hingga 
sekarang dengan pemain2 asli!!! 
Dengan penuh semangat m 

La dalam ira 

  
   

tentjurahkan segala isi djiwanja 
ik dan lagu2nja jang meraju- 

turut bergojang, ma- 
nendengarkan an 

B KE SAR: 
PR Oo Y A I2 : 

3.15 5.15 7.15 9.15 
sen fan at 100 — Uh 
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Astaman — M. Budhrasa — Ellya 
Karena ingin menghidupkan kembali kenang2annja masa jang 
liwat, seorang sutradara mentjoba menempatkan seorang gadis 
sebagai peranan utama dalam sebuah lakon! 
Perbedaan umur jang djauh apakah mendjadi halangan ? . 
Sebuah | drama pertjintaan jang sangat mengharukan. ......... 1 

GKAND” INI MALAM P PREMIERE 5.00 7.00 9,00 (13 th) 
VISTAVISIO N (Color by Technicolor). 

  

     DIANE” aa “AP 
7“ GEORGE BAKER ““ta,, 
'5-DAVID KOSSOFF sa jroer watowm 

Sersengtay Ay MEN PATERSON 

pn mp (3 

Kisah dramatis tentang kehidupan seorang pemilik Circus  dan' 
tentang tjinta segi-tiga jang terpendam dalam kesibukan dan ke- 
hebohan pertundjukan2 Circus. ............. ! 
Saksikanlah binatang2 buas jang djinak main bersama dengan 
gadis jang harus memilih tjinta satu diantara dua!!! 
Film circus terbesar dan paling mengagumkan dengan tokoh2 
jang mempunjai keahlian dan keistimewaan ! 6 

Batjalah . 
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      Type Peri, SEMARANG” Idzin No. 3498/U1/A/171 | 

ingin di-abadikan dapat minta bantuan pada kami. — Tarif kami : 

1 TRousLa ALWAYS CLUNG TO JUBAL., GLENN 
Ditengah malam A LIKE A WANTON WOMAN! 

"3 FORD 
SUN naa aah di- ERNEST 

sanalah Jubal di- BORGNINE 

nanti2kan...... ! 

Film 

. CinemaScope Ac0mapenat. —— mnmem Valerie FRENCH Felicia FARR 

    

PIL mustddjab untuk menjembuhkan penjakit- Lepra. 
“ Pil tersebut -mempunjai kemudjarapan istimewa untuk me- 

njembuhkan penjakit Lepra (kusta atau “Thayko). 
Sebagaimana telah ternjata bahwa penderita penjakit L.dira 

mempunjai “tanda2 seluruh - badannja berontokan, rambut “habis 
rontok, telinga bengkak, hidung mendjadi lebih besar, kaki ta- 
ngan kaku, kulit dan daging rusak, sedang tampang-muka terdapat 
tanda2 bengkak, hingga menakutkan bagi siapa . jang memandang- 
nja. 

'penjakit Lepra jang dideritanja dapat dibasmi berikut akar2nja. 
5 Untuk kepentingan perikemanusiaan mnaka jang bertanda 

tangan dibawah ini sengadja membuat jang .mustadjab. Pil ini 
| telah banjak dibuktikan Peran itanna Tar telah diperoleh ba- 

njak surat2 -pudjian. 
| Pakailah pil ini diwaktu 'jang tepat, agar penjakit itu tidak 

'mengganas setjara meradjalela. Kelalaian untuk segera berobat 
dengan pil ini berarti suatu bintjana bagai diri sendiri chususnja 
dan masjarakat umumnja. 

| Pilini telah diudji pada waktu sebelum didjual, maka tentang 
kemandjurannja tak perlu disangsikan pula. 

Adalah suatu perbedaan antara langit dan bumi bilamana pil 
ini hendak dibandingkan dengan obat keluaran lain2 perusahaan 
jang hanja mengutamakan untuk mengeduk keuntungan belaka. 

Keterangan tentang tjara menggunakannja pil ini, dengan 
djelas. Bilamana aturan itu diturut dengan seksama, hasil dari 
penjembuhan itu akan terdapat kenjataan jang mengagumkan. 

Pil ini dapat dibeli dengan harga Rp.200,— per blik. 
berikut aturan pakainja, pesanan harus kirim uang harganja lebih 
dulu per postwissel (vrij ongkos) ke seluruh Indonesia. 

Untuk mendjaga agar tidak tertipu oleh obat tiruan, haraplah 
perhatikan etiket jang disertakan gambar portret pembuatnja 

1 seksama. 
£  Memudjikan dengan hormat, 

“BOTAYS 
Kunming, China. 
PUSAT PENDJUAL: 

'TOKO OBAT 
TIO- SENG HIN, 

Petuguggan 43, Semarang. 7 
Agen: (fa 

5 Djakarta, LIE KWIE SENG, /f:722 
Kali Besar Selatan 11B. Ik 

'Medan, LIM GzK KAI 
$ Djl. Luitenantsweg 32. 

Surabaja, HOO TIK hana 
. Bongkaran 109. 

    

  

      
  

  

. # Untuk membangun keperluan 
Ta TANGGA datanglah Na Toko “Ta 

ISport & Musiek|“ 

"Pat Po Sin Bs Wan' | 

    

  

Utjapan Terima Kasih 
Dengan ini kami mengutjapkan terima kasih atas porhatian/bantuan baik moreel maupun 

' materieel kepada, Instansi Kepolisian Djakarta Raya, P.C.K.-Kaum Ibu Blok B:— Rukun G3 
Tetangga Blok B/D Kebajoran, Organisasi2/Perkumpulan2, Dokter dan para perawat R.S. 
St. Carolus dan handai taulan pada meninggalnja isteri/anak/saudara kami jang tertjinta : 

R. Aj. Sarwosri Srihandojo Amidjojo 
dalam usia 28 tahun beserta anaknja lelaki jang baru dilahirkan pada hari malam Minggu 
g 22/23 September 1956 di R.S. St. Carolus Djakarta. 
jranja Tuhan Jang Maha Esa memberikan balasan jang terlebih lagi untuk semua jang te- 

lah kami terima, 

  

Yibp berduka fjita : 

1. R.M. SRIHANDOJO AMIDJOJO 

2. R. Aj. HARDJOAMIDJOJO 

3, R. ASMANINGPRODJO 

4. R.M. SOEDJONO SOERJOSOEWITO. 
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MULAI HARI INI DAPAT DI PESAN LAGI 

Pick U p 

7Autolet Chassis 
PAKE CABIN 

Fr ! AT New 1100 Model 1957| 
PESAN FIAT PICK UP DAN FIAT AUTOLET CHASSIS BERARTI BUAT TUAN 1 
DI TINDJAU DARI SUDUT TEKNIS MAUPUN DARI SUDUT EKONOMI 3 
SUATU TRANSAKSI JANG MENGUNTUNGKAN “ 

MINTALAH KETERANGAN2 PADA 

        

P.T. OUICK MOTOR 
BOLJONG 84-88 SEMARANG.   
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selalu berhasil..!l 

  

      

Penderita dari penjakit 2 harus segera makan pil ini, agar|           
Ramai anak? bermain disekolah: Giman merasa lesu dan segan 

lari- berkedjaran, ber-lompat', bermain lagi. 

  

  

  

  

   

   

        

Ibu gurunja datang menawarkan Giman segar dan bersemangat pula de- 

roti berlapis Blue Band, ngan gembira meneruskan permainannja. 

Berkat men Pan Guruku 

   

   
SEHAT - KUAT 

'1 BLUE BAND 

  

  

    

  
  

        
   

  

Oo. 3i 

' MEUBELMAKER B8. 10-140-B. 

,SIN Hwa” (Goan Hien Ho 
Pandean 107 — 'Tilpon 1813 

SELALU PERSEDIAAN SEMARANG. 
LENGKAP. - Eig: Soen Bok Soen “ 

Dji. Gadjah Mada No. 7 Terima segala pesanan-pesanan 
Semarang: tentang Mn Rumah 

Tangga! PA RA 1 ben en aka na ma AN RE Sa an SN Selena NA Nok era 

, ja | 
: T17 IP I HAPNT ' BESIPES, 1 CAN'T AFFORD (5 $0 TAAT'S THE ROUTE ROGERS IS TAKING TO YP” 1 TALK 

Y. PROMISED ROY, TO GET IN TROUBLE! ROY THE OTHER SIDE OF PARADISE MOUNTAIN! TOO MUCH! TAKE Youg HAND NEEPS ME TO HELP WITH | IK, THANKS! SESSA Maan | , 3 OULPE 2 
. - Z PoP You 1 8 2 2 

: CA Iga 
Koy mugers # 

$ 
$ 

— Lepaskan tanganmu dari sen 
diata itu, Cactus, sebelum saja 
memukulmu! 
— Kalau saja belum berdjandji 
dengan Roy supaja saja — tidak 
bermain-main | sem jata lagi, eng 
kau tentu sudah saja tembak, 
MecLean! 

  

      

         

   
     

            

— O, djadi itulah Abtin jang akan ditempuh oleh Rogers un 
tuk tentudiu kedaerah seberang pegunungan Paradise! — Terima 
kasi | 
— Saja terlandjur dalam perkataan saja! H 

— Selai, itu saja tidak 
mau terlibat dalam ke 

sukaran! Roy membu- 
'tuhkan saja untuk. mem 
bantunja dalam  peng- 
Na ternak. mela- 
ui Grand Canyon! 
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