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HARGA LENGGANAN: 

» PLM. KOTA: ,,Suara Merdeka” (dengan materai) 
»Suara Merdeka”/,,Minggu Ini” Rp. 13,— & Rp. 3— — Rp. 10,— 
LUAR KOTA: , Suara Merdeka” (dengan materai) Rp. Like 
»Suara Merdeka”/,,/Minggu Ini” Rp. 14,— 4 Rp. 3'— 5 Rp. 17,— 

Harga Advertensi ,,Suara Merdeka” Rp. 0,93 per mm.-kolom. 

ETJERAN: ,,Suara Merdeka” Rp. 0,75. 

pe Rp. 13 oo. 

»Minggu Ini” Rp. — | 
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Tak Benar Talaud 
Terlepas Dari R.I. 
GUBERNUR Sulawesi dengan 

rombongannja jang baru2 ini 
mengundjungi kepulauan Sangir 

| Talaud telah mendapat sambutan 
jang meriah sekali. Dimana2 diki 

IFraksi? Pemerintah Bi- 
tjarakan Pengeluaran 
Undang” Darurat 

FRAKSI2 PEMERINTAH dan para Menteri dalam ka- 
binet hari Rabu siang mengadakan rapat bersama bertempat 
dirumah kediaman Ir. Pangeran Noor di Kebajoran. Menurut 
keterangan2 jang diperoleh » Antara”, dalam pertemuan ber- 
sama itu dibitjarakan maksud pemerintah utk. mengeluarkan 

mela 

  

PembatalanHutang” e 
KMB SudahDidahu-| 
luiDgnPerundingan 
Antara Pemerintah Indon & Bid 
PERWAKILAN INDONESIA di Den Haag hari Rabu 

  2|   
Ig 

    ja pada Hari Angkatan Perang Na - An eana 2 barkan merak putih, ditempat2 
Republik Indonesia 5 Oktober ini jang ditudjukan kepada para jang akan diadakan rapat umuni, 

dipantjangkan gambar Presiden 

siI2 negara jang djauh daripada jang kita inginkan. Dika- 
Inja, bahwa apa jang kita rasakan pada dewasa ini adalak 

mengeluarkan kominike pers mengenai pembatalan perdjan- beberapa Undang2 Darurat dan untuk mengusahakan kebu- Ke : 

djian KMB dan pelaksanaan selandjutnja. Dipahami, bahwa latan pendapat dikalangan partai2 pemerintah tentang soal 

: 

: har j kerel kes ja anti j i- : i j ANN Na REI gaan saja atas kerelaan serta kesanggupannja untuk menjesuai ag 2 2 : Ka . IN 2. ngkat da tingkatan jg. mem-|,... 1 " 

: kan diri dengan alam dan kehidupan pradjurit.. Setiap tugas. kesa- Pekat Lada 2 Hama Andai Fa Ne an balanan suatu tiabang produksi Lean La ig he ag mL lu memperingatkan, bahwa dia Rock Lag Rolls rikat, ECA dan Australia, dan 

: tuan, berarti pengabdian dari para anggauta Angkatan Perang kell hinet Belanda, formatir Burger | »5e umum pada tgl. 25 Septem-! jang penting'bagi negara dewasai Negeri pada Kabinet mengenai nganlah “hendaknja kalangan? an 3 bahwa Indonesia selalu menepati 
pada Nusa dan Bangsa, berarti pula pengorbanan dan pengabdian menawarkan kursi baru untuk | ber 1956 jang lalu, memutuskan ini, jang akibat?-nja dianggap pembentukam propinsi2 Kaliman| PBB melupakan, bahwa  Belan- Ak (ewadjiban keuangannja, seperti 
d d jang ari para isteri pradjurit. Ra , Marun Kapan nf lal djuga mendjatuhkan  pemetjatan membahajakan an na an, Atieh, Rig Djambi serta|dalah jang pertama-tama mela- & “|ternjata dengan lunasnja pemba- 

PEP WI Pa ) utan kepadanja, demikian diberi j t AS, Mattiik dan en negara pada-umumnia dan Kabupaten2 dan Kotabosar2 d'|kukan satu tindakan Unilateral, jaran Kepada Kanada dan dilaku 
D Peta KENTANG ira Na .. |itakan oleh wartawan Antara ha ja jang daa keuangan negara chususnja. Sumatera Utara dan | Sumaterc|jaitu dengan memasukan  wila- Lantung 'Sadja kannja pembajaran pelunasan hu- 

am: MEpEr ana: Tan PRAPaT Sea na Ie A5 jri Rebo dari Amsterdam. terang melanggar peraturan2 par- , Adapun perubahan2 dan tam- Selatan. | Dikatakan, bahwa do- jah Irian Barat jang  menuru'| s»ROCKIN ROLL” adalah aki| tang? sampai sekarang. 
Kera Sa jang menguatkan hubungan antara 2 La Beta dan bai'at partai — dari ke- bahan2 jg termaktub dalam - PN Maa rn perdjandjian KMB sendiri ada-| bat dari keadaan  luntang-lan Demikian komunike itu menu: 

. 2 5 2 a i il keputusan ip : ina Tai Bend Kla - Ba : 2 
T sedjarah telah menun: Meakkan an, bahwa hanja dengan bantuan Sa Ds ajang aa anggotaannja didalam Partai Sja- Pa 2 set Na" Baen akan disampoikan kepada Hae lah suatu daerah sengketa tanpa Ba Le NN - ut “Antara” Amsterdam. 

rakjatlah, maka Angkatan Perang dapat menunaikan tugasnja dgn mempertimbangkannja, Ine rikat Islam Dea Ga nja. karena ketentuan? jg dulu PP Suga Kabinet ig akan me ma dari New York jang sedanc 

sempurna. Setiap penjelesaian tugas Angkatan Perang, umpamanja H4 mepakima baik tawaran” tadi mulai tgl. 1 Okt er 1250. Fe dalam prakteknja ternjata dirasa sa aa sidangnja Kemis ma 2 serkundjung ke Austraka. Ba 3 
dalam menghadapi tentara Belanda selama clash pertama dani ompenti ga - laksanaan (penjelesaian) rojement kan masih banjak kekurangan (0m. Atas perfanjaan bagaiman Pertandin BB ajak pemuda-pemudi zaman sk: . -4 embentukan kabinet dapat di . : isi putu » ak 199 : 5 
kedua, bantuan rakjat merupakan faktor jang dapat menentukan. P 1 ana ini diserahkan kepada  Ladjnah nja. Antjaman hukuman ig da putusan ini Suwirjo tidak rang merasa bingung dan jan t a uka ' 

: , harapkan dalam waktu  bebera Afdeling, Partai S.l. Indonesia di lam Undang2 Darurat No. 8/ Mau memberi keterangan. , Berteriak” tang-lantung tiada tindakan2 i J n 

        

   

    

pradjurit, bintara, perwira dan pegawai2 dalam Tentara Na- 
sional Indonesia menjatakan, bahwa soal jang pokok jang kita 
hadapi sekarang ialah soal adanja kekosongan dan keketje- 
waan jang mengenai hasil2 jang kita peroleh baik dilapangan 
  

   
   

   
   
Panglima Div. 

sgenap Perwira — Bintara 
tria Div. Diponegoro. 

Pada hari ini, tanggal 5 Okto- 
ber 1956, telah genap 11 tahun 

Angkatan Perang berdiri sebagai 

pahlawan2 jang telah gugur ka- 
rena pengabdiannja. 

arwah pahlawan dengan kesang-$ 
gupan akan meneruskan perdjoa- 
ngannja. 

PARA PERWIRA, BINTARA DAN KSATRIA. 
Memang harus diakui, betapa berat tugas dan tanggung dja- 

wab Angkatan Perang dalam keadaan dan suasana seperti sekarang 
ini. Disamping melaksanakan usaha pembangunan serta menjeleng- 
garakan penjempurnaan kesatuan, kita dihadapkan kepada tugas 

  

'akibat kealpaan2 dan kemerosotan dari tahun2 jang lalu. 
Dikemukakannja bahwa banjak Aan kita jang La Pa baikan2, segera dan njata. Jang satu mengharapkan perbaikar 
(dengan segera mengadakan pergantian: ganti Presiden, gant 
Kabinet, ganti KSAD, ganti Panglima dsb.nja Pa 
Jang lain jakin datangnja per- oleh anasir2 djahat, Sesudah me 

|sekeras2nja atas tuduhan, bahwa 

baikan jang njata segera dengan 

Malah ada pula jang jakin bah 
wa segera akan ada perbaikan 
dengan 'djalan mengoper kekuasa 
an oleh ,,junta pemuda”, dan atau 
"junta militer,” artinja dgn me- 
robah dasar dan struktur negara 
1945 ini, jang bersendikan Pan- 
tiasila, dan mengganti pimpinan? 
dengan tenaga pemuda dan mili- 

ngupas  persoalannja itu dengar 

tah jg sekarang baru dilantik bu 
lan April jg lalu, tentang begro- 
ting A.P. dan berbagai rentianz 
nja. maka KSAD mengachiri p' 
datonja dengan menjatakan, bat 
wa dalam berbagai pendapat ur 
tuk menentukan langkah. ig h: 
rus kita pegang teguh ialah kor 
sepsi, bahwa ideologi dan dasar? 
negara 1945 tidak boleh kita Ic 

Sukarno, sedang njahjian2 per- 
djuangan rakjat didengarkan di- 
Iberbagai tempat dimana Guber 
bur berada, poster2 jang diperli 
batkan semuanja berbunji protes 

rakjat Taulud berdiri sendiri, se 
perti apa jang pernah disiarkaz 

#Talaud “dapat dirasakan "sebagai 

likuti perdjalanan Gubernur ke- 
(pulau Sangir: Talaud. 

Seperti diketahui tgl. 26 Djul: 
jg lalu rakjat disana telah mem 
proklamirkan. daerahnja sebagai 
daerah istimewa. 

Peristiwa jang lalu hen- 
daknja dilupakan sadja, 
kata Gubernur. 

Menurut kawat itu selandjut-   
  

karta Timur 

Abikusno Dirojer Dari 

DjugajA. S. Matjik Dkk. Di 

MENGENAI PERSOALAN timbulnja ,,PSII — Abi- 

tjat — Dja- 
Tetap Patuh 

pakan sadja. Gubernur mengadjak 

kusno Tjokrosujoso” di Palembang dan kemudian di Djakarta 
Timur itu Ladjnah Tanfidzijah Partai S.I. Indonesia menge- : 
Juarkan statement, bahwa sidang pleno Ladjnah Tanfidzyah ' 
Pariai Sjarikat Islam Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1956,   pembela proklamasi 17 Agustus 1945. Dengan demikian, Angkatan 

Perang telah menunaikan tugasnja, ikut serta mengisi kemerdekaan. 

PARA PERWIRA, BINTARA DAN KSATRIA. 
Sudah sewadjarnja, apabila kita jang sedjak perang kemerde- 

kaan telah mengikat djandji, turut serta memulai revolusi dalamfj 
sektor Arigkatan Bersendjata, menjadari perlunja melandjutkan re- 

  

Kepada segenap isteri tentara, saja ingin menjampaikan peng- 

Dalam hal ini tiap-tiap anggauta pimpinan kesatuan supaja 
selalu memikirkan serta melaksanakan pemeliharaan dan penjem- 
purnaannja. S3 

PARA PERWIRA, BINTARA DAN.KSATRIA. 
Harus diakui, bahwa apa jang telah dapatkita tjapai sekarang 

ini, masih djauh dari pada apa jang kita tjita-tjitakan. Tetapi 
kesulitan serta rintangan jang dapat menghambat kelantjaran usaha 
kearah penjempurnaan Angkatan Perang, sekali:kali tidak perlu 
didjadikan alasan untuk bersikap passief atag berkurang harapan. 

partai memutuskan mendjatuhkan pemetjatan (rojement) atas 

  

AkanAlamiKe 

  

  

UNTUK memenuhi tuntutan 

pa hari lagi. Djika ditolak, maka 

akan timbul impasse lagi dan op 
dracht Burger telah dapat dika 
takan gagal. (Antara). - 

Utk TjobaKeke   
  
  

arahnja. Suatu arah dimana terletak harapan 
Sampai dan tidaknja kita ke-udjung harapan, - semata-mata 

tergantung kepada k : kita sendiri/ 
Kita peringati Hari Angkatan Perang kestf''ini sambil memo- 

hon kehadirat Tuhan jang Maha Esa, muda -— dahan kita diberi 
kekuatan untuk melaksanakan dharma bakti jang luhur ini, dan 
dapat melintasi segala matjam halangan dar rintangan, sehingga 

Dengan pertolongan Tuhan, kita aka 

      

   

        

   

    

    

   

tertjapai tjita-tfita nasional kita.   
IS sampai di-udjung   Thing 

2 EHAR TO 
 LETNAN KOLONEL INP. 

| NRP: 10863 
    
Di Kebajoran Baru 

Seorang Ibu Beserta 4 Orang Anaknja 
“Kati!19 Diliar P : 2 tahui perubahan jang pasti jang|sesuai dgn bai'at partai. Diputus terhadap penahanan '9 orang 1 4 a gal 27 September, 

Jang Ketjil2 Dibunuh Setjara Kedjam terdjadi dalam organisme. manu| Kan terhitung mulai tanggal 1 Ok Tionghoa. 6 diantaranja mend - bahwa 9 aa Tionghoa telahfrevolusioner”, kata Nehru, dan|gan Telegrap Besar KI. I Djakar|don Dean Sr. wakil presiden 

DIDALAM SUATU rumah di Blok B II Kebajoran-Baru | sia pada saat manusia dihadap Biekaee Mann Pi dit pia Pal Pe Nah Ken na Maak kaga na Pr Sana ae Deroeda 1 2 Kaka Sg Sea Pa anus | kengsi ,.General Dynamies' Cor 4 Nata na g 4 PN na ae SPA 2 EL Na Sen 3 a aniksasi, 3 suk 5: agl epentingan ari ti bek : i ela ekerdja di P.T.T. 29 tahu Tag & 
(Djakarta), Selasa malam kira2 djam 20.00, telah terdjadi | kan dengan dingin selama djang- Bean Kate Tank den Ben ane Lalat al rakjat Singapura”. 3 organisasi tan NA atau lebih oleh Romli, ' Kepala |poration”, sedangkan dalam “si: 

suatu peristiwa mengerikan, dimana seorang ibu dan 4 orang |ka waktu tertentu. Menunajuk H7 Ahmag Sujud Tjo nenrah Tionghoa Singapura, 7|itu telah dilarano karena, organi fa tepi tdak pera pjakarta atas sama pimpi |kane pada hari Tremis “petang” / 
anaknja jang masih ketjil2, setjara sekaligus dan kedjam sekali | ..Kami berharap akan mendalkroaminoto sebagai ketua, O. Na diantara 9 orang Tionghos ia difSasi2 front komunis, kata Lim, Genie ai daa denntertInan djawatan P.T.T., telah aise-|(Perbitjara duta besar Indonesia 
telah mati dibunuh 'oleh Lk. 3 orang tak dikenal, dengan | oatkannia melalui latihan2 jang|tamihardja sebagai wakil ketua, tahan telah ditangkap pada 19 an aa ng Pa Men Na Tn an an 'a-(rahkan surat penghargaan dan 03 A.S. Mukarto duta besar 

L . Maen Ke RAN nur Tag ma SA ena isti is hingg i ingin DP: r "Se 5 j inni ET) cw ock  kabarnia|si. ,,Kita sedang berusaha mem-|terima kasih”. urma untuk A.S. U Wi n cendiata tadi, daa : . Isistimatis hingga deradjat dingin ang en Ar “ae Deptember, :sedang”jg temnja ipa : , an : : 3 3. in dan 
J adjam. Wanita beserta anak2nja jang mendjadi kor Meloar Senagan Dean ah OR 1 Oktober danoZ Oktober. mendjelaskan seluk-beluk tudul bentuk suatu masjarakat jang j Dan ana PAN aan 2 pangeran Viwat Chai Chaiyant, ban pembunuhan kedjam itu, ialah seorang bernama Siti, 

    

Terhadap Tekanan 
Hawa Dingin 

5 PEMUDA Norwegia hari 
Rabu telah bertolak menudju ke 
daerah di Norwegia jang selalu 
diliputi oleh es dipegunungan de 
ngan hanja berpakaian memakai 

5000 kaki dimana suhunja diba- 

Prof. F. Schilander dari Uni- 
versitas Oslo jang mengorganisir 
sksperimen itu. mengatakan hari 
Rabu malam ,,kita belum menge 

berapa manusia dapat tahan”, 

Abikusno Tjokrosujoso terhitung mulai 1 Oktober 1956. 

Abikusno dianggap terang te- 
lah melanggar peraturan2 partai 
dengan bai'at partai. Pelaksanaan 
(penjelesaian) rojement diserah- 

Mattjik cs. tentang didirikannja 

supaja peristiwa2 jang lalu dilu- 

saling maaf-memaafkan dan ber- 

mengundjungi. Talaud. tidaklah 
berarti bahwa Talaud dilupakan 
oleh pemerintah, tetapi hendaklah 
dapat dimengerti, bahwa peme- 
'rintah masih banjak mendjumpai 
kesulitan2 perhubungan dan dju 
aa banjaknja pekerdjaan. (Ant.) 

Srobot Tanah 

MULAI tgl. 2 Oktober 1956 
ibl. telah berlaku Undang? Da- 
rurat No, 1/1956 tentang ”Peru- 
bahan dan Tambahan Undang? 
Darurat No. 8/1954 "mengenai 

   

    
seizin pengusahanja dianggap me 

tersebuf. kominike ini adalah dalam hubungannja dengan nota protes 
Wakil P.M. Mr. Moh. Roem setudjuannja mengenai RUU Da 

menerangkan, bahwa pengeluaran rurat tsb. ia mengatakan bahwa 
Undang2 Darurat itu semata2 di rapat hari Rebo itu tidak me- 
lihat dari segi urgensinja dan se- ngambil sesuatu keputusan dan 
bagai tjontoh diambilnja soal pem 'sifatnja adalah routine untuk 
bentukan daerah otonom tingkat, mengetahui pendirtannja masing2. 
propinsi Kalimantan ' mendjadi 

lalu, oleh Masjumi sudah dima- 
djukan amandemen2 tetapi aman- 
demen2 itu kemudian ditarik 
kembali, mengingat bahwa Men- 

| teri Dalam Negeri sudah mendjan 
djikan bahwa pembagian — Kali- 
mantan itu harus sudah dilaku- 
kan sebelum berlangsungnja pe- 
milihan anggota2 DPRD jg akan 

rintah bermaksud untuk menge- 
luarkan Undang2 Darurat dan 
dalam hal ini pemerintah semate 

Roem. 
Sebagaimana diketahui, berhu- 

bung dengan maksud mengeluar- 
kan beberapa Undang2 Darurat 
itu, maka Panitia Permusjawara- 
tan Parlemen telah dipanggil ber 
sidang beberapa waktu jang lalu 
pada saat Parlemen sekarang se-j 
dang reses.  'Ternjata, bahwa di' 

Undang2 Darurat, ketjuali terha- 
dap beberapa soal jang memang 
bisa didjalankan dengan Undang 
Undang Darurat. 

Menurut rentjana jang sampai 

hari Rebo tidak mengalami peru- 
bahan, Parlemen akan mulai ber   
”Antara” bahwa rapat tsb. mem     

Palembang baik penjelesaian se- 
tjara organisatoris maupun setja- 

ra administratif. 

nyaa Timur tetap pa- 
tuh. 

Menurut  pengumumannja De- 
wan Afdeling Partai Sjarikat Is- 
lam Indonesia Djakarta Timur, 
setelah mempersoalkan pernjata- 
an Ladjnah Afdeling PSII Dja- 

njatakan solider putjuk pimpinan 
PSSI Abikusno” dan memisah- 
kan diri dari putjuk pimpinan 
PSII jang dipimpin oleh Anwar 
Tjokroaminoto dan Arudji Kar- 
tawinata, berpendapat bahwa per 
njataan tersebut adalah tindakan 
perseorangan jang dilakukan oleh 
A. Kadir Ellong dan M. L. To- 
bing dan tidak memenuhi sjarat2 

nesia tjabang Djakarta Timur te 
tap patuh dan setia serta berdiri 
dibelakang putjuk pimpinan PSII 
jang dipimpin oleh Anwar Tjokro 
aminoto cs, sesuai dgn keputusan 
Madjelis Tahkim Luar Biasa dan 

R. Nasacty sebagai M.O.D. urus-j        

“ . Se an Us pe bsa Tana pa Ha Nas Ur 4 .« demkian Prof. Schilnder jang'!an uang sebagai pengurus semen | 5 5 tan 9 
isteri dari seorang bernama Arnas, anak2nja jang djuga mati en sea Naa enu - 8 rara LA. PSII Djakarta Timur. tadi mengatakan bahwa hak2 ke S0 dan oa mn pada saat ne JP), uja, Muang Thai, (Antara—UP) 
terbunuh terdiri dari 2 anak perempuan dan laki2, masing2 |... , TA ahwa| Tugas pengurus sementara ini (bebasan sipil telah di'ndjak2| Va Mmengutjapkan pidatoni, pada , Lan . 
8 tahun, 5 ban BMA » , kelima pemuda itu akan meng-lialah supaja segera mengadakan loleh pemerintah Singanura. 9 Madjelis Legislatif. — Sebelumnja s “ 

, Soon PEN BRI belakangi hadapi musim dingin Norwegia|rapat anggota L. M, PSII Djakar|pembong serikat buruh. ig anti-| Madielis Legislatif telah menga- Wanita2 | jantik Dilarang Djadi 
Pe ant 2 Banana has dengan memakai pakaian janglang jang Beng deni tindak” | kelonal, suru2 dan peladjar2 te Tag met tentang penanga- 

Padiak Jamao kaan iu sampsi Rebo siang| biasa mereka pakai di Riviera|kesetamatan dan keutuhan ' Par- (leh ditangkap dan ditahan tanpa (GI ju kepada pemerintah, Mo Takan Pidjet Di Band 
a ja! yang belum diketahui: dj ihak Perantjis dalam bulan  Djuli./tai Sjarikat Islam Indonesia. pengadilan" kata, kawat itu. Aa Me an Ma ag ta m CAN gg $ $ | “belum diketahui, djuga pihak po 1 #JUN.” “Demikian “al,  pengumuman| 3 erranisssi konsti'usionil je $ Jin diadjukan oleh Partsi Aksi ai Lx 5 NIA : Sh : i 

je llisi sendiri, atas pertanjaan2 be (Antara). PSII (Antara). tinta damai teleh dilarang se Rakiat jg salah seoreng angsota POLISI NEGARA bagian Re- pidjat jang selain memidjat djuga | telah mempunjai surat2 ketera- 
. ' melatjurkan dirinja sewaktu be- 1 y Terlalu Tingg Ijium bersedia memberikan sesua 

Akan Tekan Industri 
tu keterangan, dengan alasan ka 
rena peristiwa tsb. masih ada da| 

3 . mM... lam penjelidikan jp mendalam. : mengatakan  h?ri Rebo bahwa kan supaja tiap tukan idjat Selan ljutrya Polisi 1 4 Lu ag (jam J in : 4 | : : , k $ $ Ta kebun a 2 aja a £ at a a $ ra ba-l keterang: Dn h $. 
Partikelir — Kata $ Menurut keterangan2 selan- Ma tampaknja berobah gris-Amerika Serikat jang retak |hat beberapa petundjuk (1) men- Fin, pert'aia mosi itu dapat dika Ni Nan Na kaga Aan Plate Pan Talak Mn 1) yg Jurah jang 

Paus Pius : Idjutnja ig diperoleh Antara”, pikiran . mengenai persekutuan Jitu. iteri keuangan Inggris, Tn Maka (Antara). dari instansi2 jang berwadj'b| memerintahkan kepada para pe- Gekardjaalhja Tnetnidiar dai PAN alu 5 P ai c taja c a ee Oa 2 sewaktu peristiwa kedjam itu ter 
PAUS PIUS ke-12 meniatakan |djadi. suami dari wanita tsb. se 

pada hari Rebo bahwa padjak |dang tidak ada dirumsh. | : 
iang terlampau tinggi dapat me | Majat ibu dan anak2nja itu di 
pekan industri partikelir dan me angkut kerumah sakit umum pu 
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(| supaja Inggris 
Jerat dengan 

1954 ditetapkan  selama-lamanja Mengenai pertemuan partai? 

Dikatakan, bahwa dengan adanja 

Dalam komunike itu a.l. dike- 
mukakan, bahwa pembatalan per 
setudjuan itu telah didahului oleh     

  

Belanda Jang Melaug- 
gar/Kesopanan Dulu 
Miudah2an /|?.3.B. Insjaf Bahwa Persoalan 

soaikan di PBB soal penghapusan pembajaran kepada Belanda 
mengepai djuralah2 jang dibebankan kepada R.I. oleh Belanda, 
Arnold Mononutu sebagai djuru bitjara Kemlu mendjawab: 

oleh Dr. Soemitro dan oleh djuru bitjara Kemlu dalam kete- 
rangannja pada tgi. 2-3 Agustus dan tgl. 18 September jbi. 
bagaimana pendapat seluruh masjarakat Indonesia mengenai 

hal tersebut. 
Djuru  bitjara Kemlu hanja 

mengharap, agar kalangan2 di 

PBB akan insjaf, bahwa pokok 
persoalan sebenarnja ialah ber 
kisar sekitar mengakui 

atas jang penting bukanlah atau 

ketjilnja angka2 melainkan prin 
sipnja ialah Bealnda telah mem 

pergunakan djumlah2 dalam per 
soalan itu untuk mempertahan- 

kan kedudukannja sebagai 

oleh Indonesia, djuru bitjara Ker 

  

atau ti-' 

penj 'z 

perundingan dengan Indonesia, 

kedalam Keradjaan Belanda se 

bagai daerah seberang lautan. 
iDengan lain perkataan Belanda- 

lah iang pertama-tama melang- 

  

Belanda tidak segang mempro- 

klamirkan kolonialisme in opti? 
ma forma kepada seluruh dunia. 

Inilah pokok persoalan jang me 

rut djuru bitiara Kemlu itu 
3 achirnja menutup keterang 

"    

  

tentu (verveling), karena mereka 
untuk 3 bulan hukuman kurunga, atau hari Rebo jbl. dirumah Ir..Pange- 

denda  sebanjak-benjaknja Rp. ran Noor ia mengatakan, bahwa 
500,—. diperberat. masing2 men rapat tsb. dihadliri oleh partai? 

tidak punja kesempatan 
memuaskan hasrat akan avon- 
tuur jang sudah selajaknja terda 

Nehru Contra Demons 
tran2 Mahasiswa 

  

djadi 6 bulan hukuman  kuru- 
ngan dan denda Rp. 5.000.—. 
Diambilnia ketentuan untuk mem 
perberat antiaman hukum”n ini 
adalah bertalian dengan gedjala2 
maki, meningkatnja pemakaian | ngenai soal2 jang sedang dihada- 

Pemerintah dan fraksi2 Pemerin- 
tah dalam Parlemen serta Men- 
teri2. Pertemuan tsb. bermaksud! 
untuk mentjari understanding me 

Atas pertanjaan apakah dl 

  

Kebebasan 

  
Kawat jg sama telah dikirim 

kan kepada: Gerakan untuk Ke- 
merdekaan Djadjah:n di London. 
Panitya tsb. baru2 ini telah me 
ngedarkan - petisi “jig memprotes 

Kawat2 js dikirimkan. panitya 

  

erat Inggris-Amerika Serikat jang 
menghasilkan politik luar negeri 

ketjewa dengan sikap A.S. dalam 
masalah 'Terusan Suez, Inggris 

|rintah Inggris jang menghendaki ! 
engadakan ikatan | 

  

  
£ 

  

Barat sedjak tahun 1940. Karenaj 

Perdana menteri Anthony Eden 
telah membitjarakan dgn Mollet, 
perdana menteri Perantjis, idee 
bersekutu dengan Eropa itu. Mol- 
let sendiri telah ' membitjarakan 

ambil. : 
Berobahnja pikiran Eden tentu 

gara2 Eropa utk| sadja tidak dikemukakan setjara 
menggantikan ' persekutuan Ing-| resmi. Te 9 i ang 

  

   

  

aon Batasan Gan    

Lambaga Kebudaiasn Indonesia 

Retakrja Persekutuan Inggris - A.S. 

MacMillan, hari Sabtu jg 
telah membitjarakan dengan para 
rekannja dari negara2 Common- 
wealth mengenai idee ikatan eko 
nomi langsung antara Common- 

menerangkan di Hamburg bahwa 
Inggris makin ' mendekati  idee 
Eropa sedjak krisis Suez itu, De 
mikian wartawan UP 

     

  

ootichep 
"pen 

     

@#ngapura Di Indjak' 
Indonesia Diminta Bantuannja Untuk Tje- 

tindakan2 represif terhadap organisasi2 sajap kiri. Panitia itu 

Sipil Di Si- 

gunp djawab adalah Kantor urt 
san Djadjahan Inggris, kata kz 
wat itu. 3 

Ketua Menteri Singapura Lim 
Yow Hock telah mengatakan 

han terhadap ke-9 orang Tiong- 

PERDANA Menteri India Neh 
ru jang sedang amarah telah ter 
libat dalam pertandingan berte 
“iak” di Ammadabad hari Rabu 
ketika Nehru mengutjapkan pida 

pada mahasiswa memprotes pali 
Ek pemerintah jang membentuk 
ncgara2 bagian dengan 2 bahasa 
resmi. Nehru melukiskan  de- 
monstrasi itu sebagai ,,fascist” 
dan ,manifestasi keketjervaan sia 
raf dan kedjahatan kaum muda”. 
Tetapi usaha Nehru jang beru- 

harian New Delhi jang berbaha 

rang komunisme sebagai ,,reak- 
sioner dan saudara  fascisme”. 
»Partai Komunis India adalah re 
aksioner dan bukan suatu partai 

bertjorak. sosialis”, katanja. (An- 

  pat pada anak muda. Pendidika: 
anak modern menandaskan kc 
mauan tanpa tudivwan morsi. 

Setiap orang punja hasrat jg. 
dalam untuk mengetahui segal: 

'ilakukan sesuatu untuk  mendo 
rongnja. Achirnja anak muda 
mentjapai babak dimana mere 
ca berkata: ,,Mari, kita berbuat 

sesuatu! Apa sadja!” 
Dan dengan djalan ber-rock 

tjoba melepaskan diri dari diri 

Demikian Prof. 

KERDJA 25 TAHUN ATAU 
LEBIH DI P.T.T. 

Berhubung dgn ulang tahun ha 
ri P.T.T. jang ke-XI pada tang- 

dikantor Pos 

pemerintah Belanda jang hari Senin jang lalu disampaikan 
kepada Sekretaris Djenderal PBB, mengenai. pembatalan hu- 
tang KMB setjara sefihak oleh pemerintah Indonesia. 

PAP Oa PR 5 - f . 
j va bani i | menangkapi se , ig. di- pandjang lebar, dengan. mengefoleh radio Australia dan Be-|? Tana SG : Ori IT Per, , 1 H Harian 3 ln Na NN ar pala Mati Na Ba” 3 tiga mopna jang oleh pemerin- ema Pn Sae ya itu Ipembitjaraan2 tingkat tinggi anta|tera dalam  perdjandjian  KMB, 

Ka : Moerbaikan dengan tjara melaku- Meliharaan keamanan, kekuasa| Sebaliknja perdjuanga, rekia aa akan dilakukan. dg djalan Han Aa ae Ag TA Si ra Indonesia dan Belanda di Den teristimewa“ mengenai soal2 po- La Ikan tindakan? Nan menyulik dan ID militer dalam SO. pembangi : Indang2 Darurat. Menurut Mr. “ P3 em aa 2 Angan Tn Haag pada tahun2 1950, 1952, (kok jang bertalian dengan kedau- 

£ ( menghilangkan orang2 jang ditju- nan tentara dan tugasnja, perlulbantuan bagi perdjuangan pe- MAN eta Mera 1 MemRag Pa Si BU ob D Pakanine5t dan achirnja di Djenewallatan atas Irian Barat dan yen .. rigai, “dituduhi, dsb.-nja. — nja ada pemerintah jg stabil urfugembalian Irian Barat. Demik | DPRD Peralihan dibitjarakan da| mengenai tsb... 'Demikian|pada achir tahun 1955, jang se- hubungan keuangan antara kedua 
: ea , 7 --nja. tuk semua itu, sedang pemerin-fan wartawan Antara” jg meng-|lam Parlemen beberapa waktu jg| Suwirjo. (Antara) muanja tidak memberikan hasil|negara. 

anak dari Bangsa dan Negaraflter, Ini kita alami sekeliling kita Pak YO 
Tea . I | pakan atau singkirkan. Dalam Ta 5 datang. k Ike i RSI barslang 

Indonesia jang Merdeka dan Ber-I| dan lebih2 di i Na 3 BAN m nja, Gubernur “ Sulawesi dalam P 5 omunike itu, bahwa pembatala 

daulat Law bigbogalrone tea susat, say Giri Aa Ea na pgn Maa amanatnja didua tempat jang dil Mengingat keadaan jg suda! Indonesia - Belanda Sebenarnja Berkisar  persetudjuan KMB didahului pula 
» 4 - | ” Lt 1 . ai - . dc « « 5 . K 

Angkatan Perang telah memenuhif| Barat. : ada tangan2 asing ditanah-air ki Tg Dea Belo pusat ne-| mendesak itu, maka  pemerinta! Mengenai Masalah Kolontalisme — Kata gen Madakan atag ben 

fungsinja sebagai  bayangkaraf| .KSAD memperingatkan bahaja ta je mentjampuri soal2 keama- | marug Selata, in Gam (bermaksud untuk membagi pro- Mononutu . et Telan Barat dala kodwa 
Natan dn Mangsa. Tidak: sedbti O maksud2 itu ditunggangi Nan negara kita. (Antara). rung Talaud Selatan Ng ine Ipinsi Kalimantan itu dengan dja-| Pa : » Ta Yeni aa An Mn 

kit kita harus mengorbankan aa ara Pa - dan lan Undang2 Darurat. Djuga AYAS PERTANJAAN YERS bagaimana reaksi djuru Maan Aan Ketan dah Pa penu rapan  mengandjurkan | 4- 2 21 "ai Nania en Gan Si Aan : 3 3 d a - 
dalam beberapa soal lain, peme-| bifjara Kemlu terhadap Pemerintah Belanda jang memper maktub dalam perdjandjian KMBk 

Kepada para pahlawan ' jangl| $ 1 Nk P 6 NO Es satu kembali, sebagai sjarat mut-| matz Br 25 1 £ : 
telah gugur, marilah kita meng- & e-Anggotaan 14 P, LI lak untuk pembangunan. Kalau Ha NN Untuk sementara kiranja tjukup dikemukakan oleh Menteri| mengenai kedudukan hutang2 'jg, 
heningkan tjipta untuk arwah- : 2 pemerintah hanja sekali2 sadjal mendesak. Demikian Mr. Moh! Jusuf Wibisono, oleh anggauta Parlemen Mr. Moh. Yamin, Len dalam par 25 perse- | 

j tudjuan keuangan tsb. 

i | igeri j j -| jang dihadiri pula oleh pimpinan Harian Dewan Partai Partai 
pekan keamanan dalam Na ana pa na NN Mual Isi "3 d Pp - iah Jediati d Ha “& 3 dalam rapat Panitia Permusjawa-| 2 Sea an - 2 . 2 Han idak 

an sjarat utama untuk melaksanakan dan melandjutkan perdjoa-|| “jarikat Islam Indonesia, sete memperaajari dgn seksama B D h k ratan Parlemen itu, tidak diper. Saknja kolonialisme Belanda se-|sar kesopanan dalam hubungan! donesia pada waktu itu tidak 

ngan Bangsa jang belum selesai ini. Sungguhpun demikian, kitah siaran Abikusno Tjokrosujoso tertanggal 28 September 1956, isa Iaukum Sa aa S5 men Aa bagai satu keadaan politis benar,|internasional tidak sadja,  tapijmungkin untuk . mengumpulkan 

tetap kepada pendirian semula, jaitu mendjadi pendukung sertaf| sebagai referandum jang langsung dikirimkan kepada tjabang2 BR . aga Moment an karena dalam persoalan antara ldjuga didalam djaman emansi-|bahan2 mengenai kewadjiban ke- » 

6 Bl Pendjara Indonesia dan Belanda tsb. di-|pasi rakiat2 Asia dan Afrika, yuangan dsb.-nja jang dipikulkan 

v i jang belum selesai ini. Lebih-lebih dalam sektor keamanan, : iKlesatan wa! i “Hg “19: : an ja ta aa Manahan okeh elang wae z alan I agi ? kan kepada. Ladjnah Afdeling Dena Pan Un sidang pada tgl. 8 Oktober 195£ djadjah diwilajah Indonesia. Oleh| annja dengan mengatakan: Un diumlah jang” Sewon 

jang tidak bertanggung djawab, maka sangat diharapkan kesang- 8 5 Sa PSII Djakarta Timur, baik Pe dang-undang d5: arat ini dikeluar Sementara itu Dewan Pimpi- sebab 2 maka persoalan pokok | tunglah hal tu telah mulai eK hutang dalam-negeri jang ber-' 

gupan warga Angkatan Perang untuk tetap kepada rendiriannja.|| Usaha Pembentukan | elesaian setjara organisatoris| (Ag ga pertimbangan|nan TNI Kemis pasi kemuen|Sebenarnja terletak dalam  soalfmengorti oleh dunia internasiona | djumlah lebih dari 3 miljard gul- 
Tetap mendjadi Te Angkatan Perang untuk menjelesaikani & stmat Bolanda Mas Pa F3 ap $ fid oleh katena waktu 1g achir| merigadakan rapat dirumah kel Kolonialisme atau anti kolonialis-|antaranja oleh Amerika Serikat| den. 

revolusi ini. Dengan demikian, Kita dapat menundjukkan kesetizanf! SAP SP - Sidang pleno .Ladipah. Tanfid| kir int pemakaian tanah “per. Ldiaman PM... Ali Sastrogmidjojo. | Me. seperti baru? ini dinjatakan Olelh. Achirnja "ditegaskan, “bahwa 
kita kepada sesuatu fjita-tjita. 5 ea : Sulit - zijah an Ni en jang R5 Kets oleh rakiat dan  tidak| Ketua Umum PNI Suwirjo. sesu|  Menzenat pembatalan 'perdjan:| Kepala State Departmen J.F. Du- Hndonesia “tetap akan” memenuhi 

mempersalahkan statement “S. Haa : - dah sidang menerangkan pada djiian KMB  setjara Unilatera!|:es. (Antara). kewadjiban keuangannja terhadap, 

untuk menempatkan perhubungan 
antara Indonesia dan Belanda 
atas dasar baru, sebagaimana ter . 

    
       

     

Jang telah disetudjui oleh kes 
duabelah fihak ialah pembatalan 
Uni Indonesia - Belanda, sehingga 
perhubungannja bersifat interna- 
sional. X 

Tindakan unilateral Be- 
landa, 

Dikatakan selandjutnja dalam - 

Tentang masalah keuangan dan 
ekonomi perdjandjian KMB, ko- 
munike tsb. memberikan uraian 

Dikatakan pula, bahwa. sewak- 
tu masalah tsb. dibitjarakan, di 
kemukakan “usul oleh Indonesia 
untuk mempersoalkan masakan? 
hutang2 itu setelah pemulihan ke 
daulatan Indonesia, tetapi usul 
ini ditolak oleh Belanda. Usul 
tsb. dikemukakan oleh Indonesia, 
mengingat kenjataan, bahwa In- 

oleh pemerintah kolonial Belanda 
di Indonesia. 

Dengan ditolaknja usul tsb. 
Indonesia terpaksa menerima baik 
ketentuan2 jg dikemukakan. oleh 
komisi hutang, tanpa mengetahui 

“hak2 ketiga, seperti Amerika Se 

      

Dagang Asia 
Dgn Amerika 
KURANG iebih 309 orang pe 

mimpin bank, pengusaha ehn 
pembesar pemerintah regara2 A- 
sia pd. hari Kemis mulai berkon   « ag . 5 i ta lalui sekarang sudah" tampa i 2 i ji isiarka -|tanah perkebunan oleh rakjat|P!- : 3 Pe : Saga 

Djadan png, an Maa 1g adat Ken baki naa balan Manusia Pata Pan barhn naa ta tanpa izin pengusah2nja i'u. pertemuan itu partai2 Masjumi eror Nyadi “oya ang sesuatu ttg. kehidupan, tapi diZa dan pembesar? AS. di New York 
Ki . tanggal 2 Oktober 1956 jang me- (Antara). NI. Asa PSIT montatakan nar di Universitas ' Gujarat tatkala man sekarang terlalu sering tidak yntuk membitjarakan kemungkin ' 

'n roll” pemuda-pemudi kita menj 

harapan. : kemedja pendek jang biasa dipa-|dan ketentuan organisasi serta , 4 Tenan 
Selesai. ah : kai dimusim panas guna mentio |tidak pula diputuskan oleh rapt| «ah Tindakon2 ,,Pembalasan"” Pemerintah) 2052 dbuk Menenangkan Ge (sendiri. Semangat mereka ter Sean abi 

Sinta 5 Feober 1056 ba hingga mana daja tahan ma | Pengurus (LA. dan D.A. PSI) |.“ maonstrasiZ sehingga pidatonja kz kungkung didalam diri sendiri. al. ialah makin besarnja ek 

T 8 TT w Pena ra nusia akan dingin ea Kn anggota Kata Eh Singapura Hau tidak berhasil. Mereka ber-rock 'n rol?” hingga|SPOrt barang Djepang ke AS, 
pa »IV/DIF : 5 : indakan tersebu gi £ 2 h Sp ana 1, 3 

Pd. PANGLIMA Eksperimen itu akan berlang- |ianggar Anggaran Dasar dan Ang PANITIA HAK2 SIPIL Singapura pada hari Rabu telah | pgn hari Selasa malam Nehru| mendjadi lupa daratan. ,,Rock 'n Ta Tg an ekonomi 

an “giaa seaA Sa #eetai Maa ana Loan: berseru kepada Perdana2 Menteri dari 5 negara Asia-Afrik | ntuk kedua kalinja menjerang| Roll tak lain tak bukan adalah Pama Pa di Asia, 
a pemuda n ber 1 Biang : f alga Kate 2 NI pakan g | i us war di negara2 

i Ca Akan Dt natan atas azas demokrasi dan| #gar membantu mentjegah pemerintah Singapura mercamb'! n2 komunisme..2 Daril scapism, suatu bentuk dari usa| 4. NN 
kelana didaerah es jang tingginja azas partai, serta Keputusan Man S kelemaha unisme Na Unik wake kan Kira Asia untuk membeli barang? 

# $ S an 2 . 8 4 2 . 4 : 1 sni Pn aRNGARP ANE R5 5 wah 0 deradjat. Mereka akan me | baru lalu sebagai suatu keputusan j jang menjatakan mewakili 100.000 orang dalam 106 serikat| sa Inggris tidak memuat pidato|“i kenjataan”. Kug' ploh modal PEN 
5 NN TI lakukan kehidupan primitif, ber|jang tertinggi dalam partai. buruh sajap kiri, telah mengirimkan kawat kepada Perdana2| Nehru hari Rabu. Heller. (Antara-Reuter). dalam perkembangan ekonomi 

Dr ama Men erikan Pen tidur dibawah pohon2| van Atdeting Partai memutus | Menteri India, Ceylon, Indonesia, Mesir dan Burma. Nehru mengutjapkan pidato Kapan na anOA UI Babi 
.. WB HAN isaldju. kan Partai ,Sjarikat Islam Indo- : mui da Nai ban Ih Mbertan di Ma setelah ' pidato IsuRATt PENGHARGAAN KEPA- Pembitjara2 dalam sidang pem 

" tInja di Rajkot dimana dia menje-| DA 169 PEGAWAI N b- PON 

   

   

perensi dgn. 500 orang pedagang ' 

an mengadakan kerdja-sama eko- 
nomi jang lebih erat antara Ti 
mur Djauh dan AS. Konperensi 
jang akan perlangsung selama 
dua hari itu diselenggarakan oleh 
Dewan Perniagaan dan Industri 
AS. urusan Timur Djauh. $ 
Soal2 penting jang akan dibi- 
tjarakan dalam konperensi “ini 

A.S. dan peran jang dapat dipe 

bukaan menurut atjara jalah Mi- 
guel A. Cuaderno gubernur bank 
pusat Filipina, Howard P. Jones 
wakil menteri luar negeri “ALS. 
urusan Timur Djauh, dan Gor-' 

    kerdja lebih dari 40 tahun lama- ketua dewan pimpinan bank 

      
Panitya Pusatnia diuga termasuk 
salah seorang ie ditangkap, 

Ke'ua Menteri Lim Yew Hock 

  

  PAMERAN LUKISAN, 
Dari tgl. 8 sampai 16. Oktober 

di gedung Balai Budaja (Djakar 
ta) akan diadakan pameran Juki 
san-lukisan buah tangan njonja 

(pang, ia telah membuat banjak 
skets mengenai “penghidupan di 
Na kamp. 

| Dalam pameran itu akan diper 
tundjukkan 116 buah Tekno” 

  

serse Kriminil Priangan ' (Ban- 
dung) bari Rebo mengeluarkan 

sebuah peraturan jang mewadjib 

untuk dapat mendjalankan peker 
djaannja. Menurut keterangan, 
peraturan itu dibuat oleh karena 
sekarang sudah banjak terbukti, 
bahwa diantara tukang2  pidjat 

perantara mentjarikan wanita2, 

ada jang mempunjai penjakit ku- 
lt atau penjakit menular lainnja, 
bahkan ada pula wanita tukang 

kerdia itu 

milik hotel dan penginapan, su- 
paja menjediakan tempat tunggu 

bagi tukang2 pidjat itu. Seperti 
diketahui, sampai sekarang para 
tukang pidjat 'itu “berkerumun di 

Para pemilik hotel2 dan tem- 
pat2 penginapan — diperintahkan 
pula supaja hanja memperkenan- 

rintangi perkembangan industri (sat. (Antara). kini Indi 5 LA Sa IN En | ai dna perdmadi N 1 3 : ni menindjau kembali perseku- soal itu dengan perdana menteri| wealth dan negara2 Eropa Ba- Conny Keuchenius. Nj. Keuche- jitu ada jang mendjadi penolong depan hotel2 dan rumah pengi-| nular: d ai ne 3 3 
api an : 3 tuan itu, dan 'kal: ang ber- D B K d Ade-lri d 2 dimasa lam- ilahir , » : : ular, dan (3) pengesahan dari : Ia mengemukakan wa kebu , talangan jang ber jerman arat, onra e-Irat, suatu idee jang dimasa lam- hius dilahirkan dalam tahun pendjahat2 dalam mendjalankan Inapan sehingga ' merupakan Ha al Rea Oh Hat Kaki , 

mt merata D1 kuasa memberitakan tentang ma- nauer. Tetapi keputusan terachir| pau sangat ditentang oleh Inggris, 1925 Sean aka ja dan se- Sekudutndri bale aa Nada Mung aa na Hg str An na Na untuk 

TERANG kir: banjakniak $ 2 aja | : aa ia ia af: elasa ta 938 menetap ndonesia. Ba AANG PNJ an Naa ai urang seaap. |mendjalankan pekerdjaannja,. se- jaknja pembesar2 peme-| dalam soal itu masih belum dildan (2) Adenaner malam Selasa' Selama ditahan dalam kamp Dje | tukang tadah, ada jang mendjadi telah Sioebi2) tab: dian 

ngan jang lengkap. 
Tukang pidjat di Bandung se- 

karang harus mempuniai surat 

  

tentu tempat tinggalnja: (2) dari 
Djawatan Kesehatan jang menja- 
takan bahwa tukang pidjat itu 
sehat wal'afiat dan tidak mem- 
punjai sesuatu penjakit jang me- 

Para wanita jang tjantik paras- 
nja tidak akan diperkenankan 
untuk mendjalankan ' pekerdiaan     kan masuk tukang2 pidjat jang 

  

tukang pidjat, (Antara)  



  

    
     

    

Bia 2 
Tari: -Tarian 

BAI LET Aa 

  

   

     
    

    

   
   

  

   

    

   

   

          

      

    

   

    

    
   

   

e Gg. 
Eman Inattuta & Bookstore 

.pada hari Ahad tanggal 31 “September 1956, dan djuga 
- bapak?, ibu” dan saudara? jang m ri sumbangan berupa 
karangan bunga dan tanda mata, |kami “suami/isteri meng- 
utjapkan banjak? terima kasih. 

“Demikian pula utkpan kami kepada handai-tolan dan kaum- 
“Kerabat jang memberi sumbangan tenaga dan fikiran. 

Betapa besarnja hati kami atas kesediaan dan kerelaan ba- 
pak, ibu dan saudara? itu tak dapat kami menjatakannja 

. dengan kata”. Kami doakan kehadapan Tuhan, moga moga 
JA akan membalas budi bapak, ibu? dan sdr? jang tak dapat 

lupakan. itu. 

Honibat an 

A. EFFENDI HARAHAP 
sega Dan ISTERI 

3 a : 2 ma ta 2 | . 

PaN aan 
SANDIWARA LUDRU €,,SIDO-ASIH” 

Dibawah pimpinan Pak DJOJOSEMITO 
Miati-Lor Gg. Asri no. 24 — KUDUS 

Sandiwara "SIDO-ASIH” jang berdiri sedjak th. 
csampai kini tetat 

    

1927 dan 
ctan pegang djuara dalam sandiwara Judruk 

di DJAWA-TENGAH, dengan pemain2 ulungnja bg. WA- 
“NITA: TJEPRET. bg. LAKLLAKI: BURIMIN dan tiga 
"sekar yan jang telah dikenal! DJAENUL, TAL KEMBUT di- 
pimpin oleh KETJIK (dari Surabaja). 1 
"SIDO-ASIH” tetap memberi hiburan “ditem 

oyajaan dan pertundjukan amal. 
Hubungan keperiuan tsb. dapat berunding den. 
“atas. 

   
alamat di- 

Rn 
Mulai pertengahan hujan Oktober 1956 dan bulan No- 
pember 1936 sudah dapati melajani lagi untuk keper- 
Tae didain2 kota (daerah). 

PIMPINAN 
  

    

Lettjnowa untuk wanita jang hobis 

bergzalin, meamperbelkd rahim, me 

Pa njegarkan serta mengusikan badan, 
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anhu Takia 
Bulan Maulud Baim pintu, para tjalon pengantin anjar jang 
ingin diabadikan dapat minta bantuan pada kami. — Tarif kami 

F3 aja bersaingan. : 
: . PHOTOPRESS "SIG UNTANG” 

1. Bodjong 99 A — - Semarang. . 

RADIJA DARI SEMUA OBAT KUAT 
'YIRANOLk- 

VIRANOL EXTRA STRONG tanggung 
sembuhkan segala matjam penjakit seperti : 
buah pinggang, diantung, urat sjarat, otak 
(brain), “iemab badan, ini pil menambah 
darah, ' sungsum dan manik. Baik buat 

“orang jang bekerdja di kantor, Alasan pe 
'mekiri badan lekas tjapai, makanan tidak 
hantjur, sering marah2, kepala pusing, 
enttok, linu-linu, muka putjet, kaki tangan 
dingia, saing sesemutan, mata kurang te- 
rang, penjakit pikiran (zenuw), tidak bisa 
tidur (dalam tidur sering takut2), sakit 

“pinggang, djantang berdebar2, buat itu kita 
bikin PIL YiRANOL jang tanggung 10075 
berhasil Pn 
Harga sate botol ... 

KASMIR HAIR IoOxE Om : 

| Rambut banjak dan Pandjang sebagai satu 
: | buat kaum Wanita. Kasmir 
Hair Tonic Oil bikin pandjang rambut, 
kuatkan urat2 rambut supaja djangan run- 
tuk. Bikin tumbuh rambut djadi banjak dan 

| tebal baik buat orang jang baru baik dari |: 
aki dan baik sekali buat Perem- 

| paan jang baru Fasa Ta baik buat orang 
| jang suka pusing kepala. Kasmir Hair To- 
“mc Oil bikin dingin sama kepala, basmi- 
kan Tetombe dan bikin tambah hitam, harap 
kaum Wanita selalu aa, Kasmir Hair Ke 
Tonle Oil: te 

pu... Rp. 20, —e 3 5 
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I
N
A
 

$ 

  

KASMIR POMADE SUPER 
2. OUALITY 

Hae putih tahan run- 

semak dimuka PN 
La | hotof Cd tp. 

r Face Cream ...... 
Oi Aro dapat dikirim sesudah menerima G4 / 
Ye dengan Pos tambah Ongkos Kirim “4 
“ 

Tabib MAWN, Tamblong 
—' Tetp. 4941 Bandung 

Indonesia 

g Tay Ho, | 

“. “ yana MI Ta 

EN findon KMB, dengan menolak 
AM 

c
g
 

      

  

  

(pada sekvetaris-djendral 

|tinggi oleh baiklah 1 
Ne agak an K     

   Aalknan tag Flem 

djadi peniriannja (mengenai pe 
MAP   
Indonesia, sesudah setahun peng 

I- —.—. Dengan demikian Bel 
(pertama mulai dengan gerakannja 

jang bisa menguntungk 
te — 

pembatalan K.MLB, itu mendjadi: 

Mma mem 

P.B.B. b 

P.B.B. 

j0 aa ap mna hari La 2. Nara Ne Skin Bs ke | 
PBB. . mengenai pembatal 

Inesia pada Belanda, Dalam protes itu antara lain , disebutkan, 
| Ibahwa perbuatan Indonesia men ihapuskan | hutang setjara sefihak 

jadalah bertentangan dengan goei 
Ka pin 

  

sendiri dasar tsb, jang telah disampaikan pada sel 
(PBB, itu hanja merupakan pendiria kertas be 
da sendiri tidak bisa mendjundjung tinggi itikad baik jang men- 

padiandjian KMB. si 
 djandji dan 
    

   
   

pendiriannja sendiri jang Bea S1 didjun 
sendiri mulai membatalkan perdjandjian | 
didjundjung tinggi, apa salahnja djika pihak 

an kita sendiri. 
Dengan diadjukannja protes Belanda tsb. 2 Sha P.B.B,, 

maka penghapusan hutang Indonesia 

fjahan soal tsb. tergantung daripada para anggauta PBB. “Dika 
para anggauta badan internasiSnal itu dalam memperbintjangkan 
protes Belanda tsb. masih mengingat untung dan ruginja kedudu- 
kan eng aa , maka. pemetjahannja pasti akan ea na, 

Berhubung dengan itu kami harapkan wakil kita, di 
bisa mempengaruhi serta memberi pendjelasan setjukupnja 

serta menginsjafkan pada anggauta2 PB.B., bahwa protes Belanda 
itu tidak pada tempatnja dan harus Pa an 2 atjara ente 

  

hutang Indo: 

ae, jang. Pe ang 

    

aka 
a “dengan. terangkerpogan jang 

menentang | .dan 
Jinggi Djika Belanda 
M.B. jang  seharusnja 

ta djuga .berbuat 
   

pada Belanda jg ara 
atjara internasional. Dan peme. 

Pahlawan jang tidak panah 1   
  

Hari A. P. 

Danu Tiba Di 
Semarang 

DENGAN  didjemput oleh Pe 
gurusZ KSIS,: POP Semarang 

dan Kepala Polisi Djawa Tengah 
A. Bastari, hari Rebo sore jbl. 
wah tiba di Semarang dengan 
siane dari Djakarta pemain na- 
onal PSSI kita sdr. Danu jg 
guagaimana diketahui, rombo- 
izannja telah tiba kembali di 

kuria pada tgl .2 Oktober 
si setelah. Ik. 59 hari lamanja 
pelawat ko Eropah Timur dan 
      

        

   
   

  

   
   

  

   

      

   

  

  
— DANU DATANG — 

Pemain PSSI Danu dari Sema- 
rang Rebo sore il. telah tiba di 
lapangan erbang " Kalibanteng 
Semarang menerima karangan 
bunga jang dikalungkan dileher- 
nja oleh ketua P,S.LS, Suwarno. 

Photo: "Suara Merdeka”) : 
Sovjet Uni untuk melakukan 11 
tahi pertandingan sepakbola da- 
Pan waktu 37 hari. 

Setihanja dilapangan terbang 
Paha eh. Suwarno Ketua PSIS, 

sdr. 
bunga den utjapan ,,selamat da 
..r 

  

hendiempeut dikatakan, bahwa per 
tandingan2 jang. dilakukan - oleh 
PSSI selama melawat di Eropa 

baik sekalipun: mengala 

ahan2. Kemenangan. 1 

difiapainja adalah dalam 
ingan melawan suatu kese 

di Sevjet jang mutu per 
naina: inja tidak lebih rendah-da 

:..Dynamo di Moskow. Ha 
ingin di Moskow terasa be 
oleh pemain2 kita jang tak 

sa menghadapinja, tetapi seka 
ipun demikian pemain2 kita te 
:ap dapat mempertahankan mutu 

sermainan baik. P rhatian jang 
mat besar adalah dalam pertan 

Hjingan melawan kes. Dynamo di 

Moskow. Diantara pemain2 jang 
luka disebut Ramang. Selama me 
ngadakan pertandingan di Ero- 
pah itu, sdr. Danu telah main 
815 kali. Jang paling dikagumi 
oleh penonton2 di Sovjet Uni 
Ian Eropah Timur adalah permai 
nan jang- sportief dari kesebela 

     
   

   

  

   

   

nan tadi sdr. Danu menuturkan 
pula tentang pertandingan interna 

sional baru ini antara Hongaria 
dan Jugoslavia, dimana 'sering ter 
Ijadi protes-memprotes dari ke 
dua belah fihak. Demikianlah ke 

Isan singkat dari sdr. Danu jang 
hari Kemis ini menudju ke tem- 
Dat kediamannja di Kediri untuk 

nenengok keluarganja. 
Dalam tempo 2 minggu lagi ia 

harus sudah kembali ke Djakarta 
atk mengadakan latihan2 guna 

menghadapi pertandingan2 selan 
diutnja. Patut dikabarkan, bahwa 
»emain Lie Kian An sore itu ti 
'ak datang dan Kemis siang ini 

tunggu kedatangannja dgn KA 
i Semarang. 

PURWOKERTO 
Pa KAN 

Pada hari Djum'at tgl. 28 Sep 
tember 1956 jl. oleh fihak DOMD 
II di Purwoxerto telah dibebas- 
kan sebanjak 228 orang tawanan 
wanita berikut 80 orang anaknja. 
Mereka berasal dari daerah Bu 

miaju, Tegal, Brebes dan Tjila 
tjap. 
aa betsi mereka meninggalkan   

   

Dana |Gikajungi karangan 

| Danu kelihatan sehat. Da & 
am keterangannja kepada “para ' 

san kita. Dalam hubungan permai 

sPawai Besar" Pada 
Di Smg. 

Atjara Peringatan Hori 5 Oktober — tg 
(duk Diandjurkan Kibarkan Sang Dwiwarna 

UNTUK MENJAMBUT dan memeriahkan hari A.P.? 
maka didalam Garnizoen Semarang mulai tel. 2 jbl. sudah di 
adakan perlombaan2 tuk umum ad. sepak bola, berenang, 
tennis volley gerak djalan dil-nja olah raga lagi. Selandjutnja 
pada fgi. 4-10-'56 djam 20.00 diadakan ,,Taptu” dan pada djam 
24.00 diadakan upatjara appel-kchormatan di Taman Makam 
Pahlawan »Giri-FanggaP”, chusus diikuti atau untuk anggauta2 
Militer dalam Garnizoen Semarang sadja. 

Kemi udian pada tgl. 5-10-1956 
sagi2 jaitu djam 05.30 diadakan 
“evgille keliling kota jalah dgn 
meniup singkakala dan memu- 
Ixut tambur, untuk ini diguna 

(6000 Buah 
Djateng K 

papa aa Mengatasinj 
Itu ? — Pertemua 

tjuali Solo dan Jogja) seharusnja 

Imurid jang dapat ditapung hanja 1 | 

S.R. Daerah V Karim Moh. Doer 
oara guru di Semarang, angg. P 
(Kota Besar Semarang jang mengad 
Idi Balai Kota Semarang untuk me! 
SIR. dan mendengarkan saran? unt 

Oleh Karim selandjutnja ditu- 
turkan, bahwa djumlah penduduk 
di Semarang Lk. 350.000 orang,- 
diantara mana 1545 dari djumiah 
tersebut terdiri dari kanak2 harus 
duduk. di S.R. atau sedjumlah 
521, ribu. Tetapi jang duduk di 
bangku Sekolah Kini hanja Lk. 
35. 000 orang atau 17.000 orang jg 
tidak dapat tempat. Djumlah S.R. 
jada 112 buah. Kalau tiap S.R. da 
pat menerima 359 orang murid, 
taka dajumlah gedung harus ada 
175 buah atau masih: kurang 63 
buah. Dalam hal membangun ge   can kendaraan jeep untuk putar 

putar kota Semarang. Pada hari 
tu djuga djam 07.15 diadakan 
Japatjara besar bertempat. di Sta 
lion Semarang dengan mengun 
lang para pembesar Sipil dan 
Polisi begita pula para Warta 
wan, untuk menjaksikan upatjara 
seringatan hari A.P, jang diikuti 
oleh 'anggauta2 Tentara “ dalam 
Sarnizoen Semarang. 

Setelsh upatjara selesai, maka 
jadakan pembagian hadiah ke- 
sada para pemenang dalim pur- 
omibaan2 jang diadakan -mula' 

2-10-1956 itu. 
Bersama: n waktunja, maka p: 

la djam U9UO diada kan Ziarah 
Nan Pahlawan. Giri Tunggal 
Semarang: - 
Kemudian pada djam 11.00 di 

akukan 'venindjauan dan hiburan 

Is para penderita jang bera 

di Rumah Sakit Tentara Se 
Tatrz ND, 

Achirnja, pada djam 17.00 di 
idakan. ,.pawai” besar jang di- 

uti oleh pembesar? Sipil, Poli 
1 dan Tentara, para anggauta 

Tentara dari Garnizoen Sema- 
ang, anggauta2 Kepolisian, Pan 

tu, Murid2 Sekolah  tandjutan 
tas dil.nja Pawai itu akan dimu 

1 atau berangkat dari Stadion 

Semarang, mengambil route: Sta 

ion. Pandanaran,. Mataram, Sa 
angan,- Purwodinatan,  Bodjong, 
Tugu Muda dan bubaran di ha 
laman. dari Staf B. Divisi. 

Seterusnja Wali Kota Semararig 
mengandjurkan kepada penduduk 

Semarang dan sekitarnja supaja 

pada Hari Angkatan Perang be 

sek tel. 5 Oktober 1956 mengi 

Sarkan bendera Sang Dwiwarna 

lan kepada penduduk Asing di 
andiurkan pula supaja pengiba:- 
ran2 tadi dapat dilakukan dgn 
ketentun2 jg ada. 
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SIARAN .RADIO R. 1. 
SEMARANG, 6 Oktober "56: 
Djam 06,25 Njanjian ' Tunggal. 

06.45 Benny Goodman.- 07,10 Nja 
njian Tuty. 07,45 Lagu2 Suma- 
tra. 12,60 Klenengan Djangkap. 
14,10  Klenengan  Djangkap (lan- 
djutan). 17,60 Taman kanak2. 

30. Dongengan kanak2, 18,15 
Irama Sendja. 18,30 Obroian pak 
Patrol. 18,45 Irama Sendja. (an 
djutan). 19,30 Pantjaran Pelangi. 
20,30 Pantjaran “Pelangi (landju- 
tan). 21,00 Tjeramah. 2, 15 Kron 
tjong Merdu. 2215 Penghantar 
Keperaduan. 23,00. Penutup. 
SURAKARTA,.6 Oktober '56: 
Djam 06,19 Njanjian Bersama, 

86,30 Permainan Organ. 06.45 Ed 
mundo Ros. 07,20 Sekuntum Me 
lati. 01,50 Hidangan Nien dan 
Didi. 12,03 Klenengan. Gadon. 
13,40 Klenengan Gadon “(landju- 
tan) 14,10 Rajuan Siang. 17,00 Bu 
Nies dengan kanak2nja, 17,40 Va 
ria Djawa ,Tengah. “17,50 Sendja 
mendatang. 18,15 Ruangan Wani 
ta. 19,30 Imbauan Malam. 19,45 
Kontak dengan pendengar. 20,30 
Bu As dkk. 21,20 Dagelan Mata- 
ram. 22,15 Dagelan Mataram (an 
djutan). 23,00 Penutup. 
JOGJAKARTA, 6 Oktober '56: 
Djam 06,10 Symphonic suite. 

06,35 Orkes Lima Sekawan. 06.45 
Orkes Tango dan Bolero. 07,20 
Musik Tionghoa. 07,30 Scdjenak 
dengan Dores Day. 07,45 Dwi Sua 
ra. 12,00 Melachrino dengan Cr 
kesnja. 12,15 Bingkisan dari Dae- 
rah Padang. 12,30 Hiburan Siang. 
13,10 don Seton. 14,10 Gadon Se 
:ton (landjutan). 17,00 Tjatatan 
Dua Pekan Studio Jogjakarta. 
17,40 Njanjian Petang. 18,15 Bing 
kisan Malam Minggu. 18,30 Ra- 
pa Sendja. 19,40 Lagu2 Tapian 

a Uli. 20,15 Menikmati Suara 
Hasnah. 20,20 Fragment Wajang 
Orang. 21,15 Bunga Rampai. 22,15 
Sedjenak dengan  Tjepot Udgel. 
23,00 Penutup. 
DJAKARTA, 6 Oktober '56: 
Djam 08.10 Rajuan pagi. 07,10 

Langgam Singapura. 07,30 Orkes 
Radio Jogjakarta. 12,09 ILemba- 
ran Wanita, 13,10 Orkes Sesan- 
do Timor. 13,30 Orkes Progressip. 
14,10 Orkes Dana Seloka. 

Pemuda. 21,15 Orkes Studio 
Wajan 22,30 O. H. Putri Ma 
luku. 23,00 Penutup. 
TJIREBON, 6 Oktober '56: 
Djam 06.10 Dalam Pertjikan 

Embun. 06.35 Orkes Melaju. 07,10 
Njanjian Surip dan Mudjiwarti. 
07,40 Seni Sunda Studio Djakar- 
ta. 12,02 Varia Rythmica. 12,30 
Krontjong siang. 13,10 Untuk jg 
bersantap siang, 13,40 Piano Su- 
dharnoto. 14,10 Lagu? Pesisir An 
dalas. 14,39 Rajuan Norma dan | 
Andi Mulja. 17,00” Suara S.M.P. 
17,30 Siaran A.P. 18,15 Orkes Bia '   asrama oleh Panitya Pembantu 

| Pemelihara Tawanan Wanita Anak 
anak telah diberikan pembagian 
“pakaian dani makanan. 

Oleh fihak jang berwadjib adju 
'ga pernah diberikan pakaian ke 
pada mereka : 

| Periu diketahui, bahwa selama 
mereka dalam tawanan ketjuali 
telah diberikan pekerdjaan jang 

. mendjadi, Na atau. bakat 
. merel| a, “djuga bagi mereka jang 
buta huruf @inori peladjaran P.x 

18,35 Munoco cs. 19,20 O. K. 
ma Suasana. 20,15 Kesenian Ma- 

jengket Merpati. 20,30 Pilihan Pen 
| dengar. 21,15 Pantun dari Karang 

Ge 

Sembung. 22,15 Pantun dari Ka 
rangsembung (andjutan). 24,00 
Penutup. 

wi 
  

Bi, sehingga 'moreka kini men berhatsil i 
djadi tidak buta huruf lagi, bah orang wanita dan1 orang laki 20011 359 
kan telah mempunjai idjazah, 

  

dung S.R. itu Pemerintah dikata 
kan tidak sanggup. Di Djateng 
djumlah gedung S.R. hanja 2000 
buah atau kurang 6000 buah- ge 
dung. Kalau sebuah. gedung mene 
lan biaja Rp. 100.900,—, maka 
'biaja untuk mendirikan kekura- 
ngan gedung2 S.R. itu dapatvdi 
bajangkan betapa :besar uang jg 
harus dikeluarkan, Suatu hal jang 
tak mungkin, kata Karim. 

Tenaga Guru lebih. 
Dengan. menuturkan tentang tu 

djuan mendirikan Jajasan Ge- 
dung Sekolah Rakjat jang “dike 
uai Oleh Gubernur Djateng dan 
disetiap Kabupaten didirikan. pu 

ila: tjabang2nja dan perkembang 
lannja sampai dewasa. ini, . selan- 
djutnja dituturkan pula tentang 
tjara2 penerimaan murid-$S.R, da 
ri umur 9 th. sampai menurun" 7 
tahun. Tetapi tjara jang demikian 
tadi tetap tidak dapat menolong 
keadaan disebabkan "pula .,kela- 
hiran” anak jang tidak dapat “di 
batasi. Dengan menuturkan seluk 
beluk mengenai kewadjihan bela 
djar. dan konsekwensi2 jang ha- 
rus dihadapinja, ia mengatakan 
pula, bahwa tenaga .guru tidak 
erlu dikuatirkan,: karena sampai 

kini masih ada 1235 orang guru 
jang belum mendapat .tempat. 

Pendidikan dahulu dan se- 
karang. 

Kemudian dituturkan aiortang.. 
maksud  kundjungan 
dan K Medan baru?'ini di Djas 
teng untuk menindjau di 
Djawa jang dikatakan dianak 

dari pada Sumatera. Ta 
pi Kepala tadi achirnja mengakui 
pula, bahwa kata? itu tidak be- 
nar. Seterusnja Karim menutur- 
kan tentang soal pendidikan jang 
dikatakan belum sesuai “dengan 
tjita2 bangsa Indonesia jang mer 
|deka. Tjara mengadjar, mengudji 
belum nampak adanja perobahan, 
tetapi sekalipun demikian setapak 
demi setapak pendidikan tadi ten 
tu berobah. Pendidikan zaman da 
hulu dikatakan menekan xyasa se 
orang “murid, tetapi sekarang ini 
dialihkan kepada rasa kenasiona 
ian, keindahan sosial supaja ke- 
mudian anak itu berani bertang 
gung Gjawab kepada masjarakat 
dan tanah air. Seterusnja dengan 
pandjang lebar Karim menutur- 
kan tentang bantuan? jang diberi 
kan oleh Kementerian D.N. ke 
pada Sekolah? (jang dikatakan ti 
dak berarti. Oleh karena itu, ma 
ka ia mengakui manfaatnja berdi 
rinja Persatuan Orang Tua Mu- 
ear Di Baturaden ada se- 
orang Lurah jang actief dalam 
soal sekolahan. Dengan mendjual 
"bondo desa”, achirnja desa itu 
dapat mendirikan gedung SR. 
dengan lapangan sepakbola berau 
kuran internasional. Achirnja di 
tuturkan pula tentang - pengala- 
man? jang dihadapi selaku Kepa 
Ja Inspeksi Daerah V mengenai 
pengadjaran dan alat? jang diper 
gunakan masih kurang dis. jang 
dapat dikatakan  menjedihkan. 
Pula tjara2 memupuk anak? ke 
arah sosial, arti berdarmawisata 
dis. jang tjukup mendjadi bahan 
bahan jang bertgedah bagi ega 
guru. 

Pidato ketua Yaj. S.B. kBs, 
Dalam pidato ketua Jaj. Ge- 

dung S.R.. KBS,. Wali Kota Se- 
marang Hadisupeno Sosrowerdojo 
mengemukakan pelbagai soal jang 
bertalian dengan pendidikan dan 
hidup- rakjat dewasa ini. Dengan 
menjinggung uang negara ja 
“besar' sekali djumlahnja ivek ak 
.nakan untuk membasmi gerombo 
lan, Wali Kota menjatakan, bhw 
dalam menghadapi kesulitan ge- 
dung2 S.R. jang harus dipikir- 
kan adalah anak2 dari si djembel 

62.590 Kenda-| 
raan Di Kares. 

Semarang 
MENURUT keterangan djumlah 

sepeda dan betjak di Kota Besar 
Semarang makin besar. Djumlah 
sepeda jang dikenakan  penning 
untuk tahun 1956 ada 50.166 buah, 

  

lah tadi hanja 45.958. Angka? 
tersebut belum terhitung sepeda? 
dari Dinas Tentara, 
disnja jang ditaksir ada 2497 
buah. Tambahnja sepeda tadi di 
sebabkan makin tambahnja anak 
anak bersekolah. Selandjutnja di 
dapat keterangan pula, bahwa 
djumlah betjak dalam th. 1956: jg   
sedangkan angka tadi pada tgh. 
1955 ada 4295. Kendaraan dokar 
|jang dikenakan padjak ada 

18,30, bua 
Ta in the nicht. 19,20 Perie Sementara itu dari fihak Kepo 

lisiam Lalu Lintas didapat kete 
rangan, bahwa djumlah kendara 
an bermotor diseluruh Kares. Se 
marang jang telah terdaftar dari 
th. 1955 sampai tgl. 1 Djanuari 
1956 untuk mobil penumpang ada 
2920, Mobil Beban 1680, Bis “203, 
sepeda motor 5124 buah atau 
djamlah seluruhnja 9927 buah. 
Djumlah tersebut itu belum ter 
masuk kendaraan bermotor dari 
Tentara. Djumlah seluruhnja le- 
bih dari 62.590 buah. 

BANDJARNEGARA 
29 ORANG PELATJUR TERKE 

NA RAZIA. 
Baru2 ini dibeberapa tempat 

Bandjarnegara telah dilakukan 
tindakan razia atas pelatjur2 oleh 
fihak kepolisian setempat. 
Dalam razia tersebut jang di 

lakukan pada waktunja polisi . 
telah menangkap 

jang ada ditempat itu, 

|) INSPEKSI SEKOLAH RAKJAT: 
|Karesidenan Pekalongan, Banjumas 

sedangkan dim tahun 1955 djum- 

Kepolisian 

dikenakan penning. ada 4126 buah, 

103 

“231592 

          

    
   

   

  

— PAHLAWAN -TJBKOSLOWAKIA aa 
Gambar ini kenangan dari kundjungan bung Karno ke Tjekoslo- 
wakia, sewaktu Presiden kita meletakkan karangan bunga dimakam 

kurangan 
Gedang,S.R. 

Kesulitan2 Gedung 
Segi Tiga Di Smg. 

Nan V jang meliputi daerah 
edu, Semarang. dan Pati ba Kr ” 

memiliki Ik. 5000 gedung $. 
  dengan pendudukuja sebanjak 14 djuta orang. Ealaw diambil 15Yo 

dari djumlah penduduk tersebut itu terdiri dari anak? jang harus 
bersekolah, maka djumlah murid SR ada 214 djuta. Tetapi djumlah 

idjuta atau 114 djuta jang belum 
dapat Gitapung disebabkan kekurangan gedung S. R. jang hanja 
ada Lk, 2606 buah jang dipergunakan pula untuk memberi penga 
djaran pada waktu pagi dan sore, demikian a.l. Kepala Inspeksi 

jat dalam keterangannja kepada 
MG dan Jajasan Gedung R.S. 

ikan pertemuan Selasa malam Tn 
bitjarakan kekurangan gedung? 

snp mengatasi kesulitan? tersebut. 
dan bukan anak Gubernur atau 
dnak Wali Kota.. Kemudian Wali 
Kota djuga- menuturkan tentang 
maksud. dan. tudjuan  Jaj.' jang 
mendasarkan |. langkah?nja atas 
dasar permusjawaratan dan pe- 
rundingan. 
Dalam pertemuan tersebut oleh 

dr, Surjadi disarankan supaja 
mah2 jang -mempunjai ruangan2 

uas, ruangan tadi dapat diper- 
gunakan dahulu untuk keperluan 
S.R. dan di tiap S.R. dibentuk 
POMG. Dalam mengatasi kesuli 
tan2 mengenai gedung2 S.R. disa 
rankan pula supaja Kepala Dae- 
rah K.B.S. bertindak actief, ka 

Jakui pada tgl. 

Presiden Dan Mao Ada- : 

    

kan Pembitjaraan' 
Tari 
ebanmanat 

. Statement Lagi — 
Naminja Tak Akan end Joint 

Hanja Akan“ Diberikan 
Sebuah Pengumuman Pers 

BAIK DARI KALANGAN Pemerintah. Tiongkok maupun dari.rombongan Presiden dida 
pat keterangan, bahwa hari pertama kedatangan Presiden di Peking diadakan pembitjaraan 
antara Presiden Sukarno dan Mao Tse Tung. D Demikian dikawatkan wartawan » Antara” jang 
“mengikuti rombongan Presiden. Dalam pembitjaraan tersebut ikut serta dari fihak Indonesia 
Menteri Luar Negeri Ruslan Abdulgani, Zainul Arifin, Arudji Kartawinata, Duta Besar Sukar 
djo Wirjopranoto dan djeru bitjara Kemlu Suwito. Difihak Tiongkok hadlir wakil Ketua Chu 

Teh, Ketua Komite Tetap Kongres Rakjat Nasi onal Tiongkok Li Shao Chi, wk. Ketua Komite 
tersebut nj. Soong Ching Ling, wakil Menlu di |. angguata Pemerintah. Hingga kini belum dike 
tahui soal jang mendjadi atjara pembitjaraan. Kabarnja masih akan mengarah pembitjara 

an tag antara Presiden Sukarno dan Ketua M2o Tse Tung, 

Kini didapat kepiktian tidak 
akan dikeluarkan pernjataan ber 
sama jang akan ditanda tangani 
oleh kedua Menteri Luar Nege| 
ri seperti halnja di Moskow danj 
Belgrado. Hal itu disebabkan, ka 

rena dulu sudah ada pernjataan 
bersama antara PM Ali dan PM 
Chou En Lai waktu  kundju- 
ngannja PM' Ali ke Peking. Di 

duga bahwa pada achir kundju- 
ngan Presiden ke Peking akan 

dikeluarkan suatu . pengumuman 
pers. 

Dalam rapat umum di Stadion 
(Peking Rebo' sore jg baru lalu dan 
dihadliri Ik. 40.000 orang, Presi- 
den Sukarno menjatakan, bahwa 
Isegera setelah kemerdekaannja di 

7- Desember 1949 
Indonesia dibawah Pemerintahan 
(Hatta mengakui Tiongkok dalam 
th. 1950. Sampai sekarang ma- 
sih ada megara2 jg belum me- 
ngakuinja, tapi Sukarno menjata 
kan kejakinannja, bhw seluruh 
dunia nanti akan mengakuinja. 

nesia jang menentang kolonialis- 
me. Dengan kaum 'progressif di 
seluruh dunia kawan2 kita jang 
menentang ' kolonialisme, maka 
djumiah tadi mendjadi 2000 djuta. 
Maka itu saja jakin, bahwa pada 
suatu hari tudjuan kita akan ter- 
laksana.” 
Ditegaskan oleh Presiden 

karno, bahwa 
ongkok adalah kemenangan In- 
danesia dan kemenangan seluruh 
Asia” dan kemenangan Indonesi., 
adalah kemenangan seluruh. Asia 
pula. Djuga kemenangan Mesir 
adalah kemenangan . keseluruh 
Asia” Sukarno menjatakan keja 
kinannja, bahwa hari matinja .ko| 
lonialisme dan imperialisme: pas 
ti mendatang. Diantara pembesar (195 
pembesar Tiongkok jang tampak 
pada rapat umum itu terdapat 
PM Chou En Lai, Chu Teh, Wa 
kil PM Ho Lung 'dan Wali Kota 
Peking Peng Chen. Dalam pida 
to sambutannja, Peng Chen me 
ngatakan, bahwa  kundjungan 
Presiden Sukarno tidak  sadja 
membawa persahabatan kekal 
rakjat Indonesia, tetapi  djuga   Sukarno menjebut, bhw persaha- 

batan antara Indonesia dan Tiong ! 

kok sebagai persahabatan antara ' 
dua pedjuang jang akan tetap 
kekal, karena kedua bangsa itu 
sama2 menderita dimasa jang 
lampau dan karena banjaknja ti-   

rena ia jakin kalau Wali Kota su 
ka bertindak actief, maka sedikit 
banjak “kesulitan tadi “dapat “di 
atasi. 
dibitjarakan dalam pertemuan 
tersebut jang perlu pula menda 
pat perhatian chalajak ramai. 
Achirnja dapat ditambahkan, 
bahwa sedjak tgl. 28 April s/d 
achir September 1956, Jajasan 
Gedung S.R. Kota Besar Sema- 
rang mempunjai 
Rp. 60.984,86 jang sebagian besar 
ditabung di Spaarbank Semg. 

Demikianlah antara lain jg ' 

uang “sebesar 

tik pertemuan didalam tjita2 me- 
reka. 

Dikemukakannja, bahwa Tiong 
kok mempunjai persoalan  Tai- 
wan, sedang Indonesia mengha- 
dapi masalah Irian Barat. Dalam 
hal ini Tiongkok dan Indonesia 
tidak berdiri sendiri. Presiden Su- 
karno berkata: ,,Rakjat Asia-Afri 
ka meliputi 1600 djuta manusia 
kawan kita, kawan bangsa Indo- 

Sjamsuddin Mengaku 
Terima Uang:Dari Lie 
Hok Thay & De Ouelju 
BEKAS Menteri Penerangan Sjamsuddin Sutan Makmur 

telah selesai diperiksa oleh fihak Tentara di Bandung dan seka 
rang telah ada di Djakarta. Demikian keterangan Perwira Pers 
.TT Hi. kepada ,,Antara”. Selandjutnja ditegaskan, bhw dim 
pemeriksaan di Bandung Sjamsuddin St Makmur telah menga 
kui menerima uang dari Lie Hok Thay dan Piet de Ouelju. Me 

idjumlahnja Perwira tersebut menganggap belum waktu 
nja diumumkan guna kepentingan pemeriksaan lebih landjut. 

SCUA Tambah 
| #Mempersulit 
Untuk Tjapai Perda- 
maian Ttg Suez— 
Kata Bindaronoike 
KONPERENSI Duta Besar 15 

Negara di London ialah konpe- 
rensi Pamakai Terusan  Suez 
(S.C.ULA.) .Rebu pagi menjetu- 
djui bagian besar dari pada ang 
garan dasar SCUA. Peperintjian 
anggaran dasar itu telah disusun 

akan diadakan hari Kemis pagi. 
Menurut rentjana hari Rebu si- 
dang mendengarkan laporan2 da 

organisasi, pelajaran dan ke- 

tief SCUA dan memilih tempat 
dikantor Besar SCUA. 

. Sementara itu Solomon Banda- 
ranaike mengatakan hari Rebo, 
bahwa pembentukan  Perhimpu- 
nan Pemakai Terusan Suez oleh 
negara2 Barat itu mungkin sekali 
akan memperbesar kesulitan utk 
mendapatkan penjelesaian - jang 
damai “dari masalah ' Terusan 
Suez. Dalam 'konperensi pers 
Bandaranaike mengatakan,  bah- 
wa Ceylon tidak berusaha supaja 
masalah Terusan Suez diserahkan 
kepada Madjelis Umum PBB, 
karena sebelum dapat melakukan 
sesuatu move, Ceylon terlebih 
dahulu harus "menanti dan me- 
lihat apa jang terdjadi dalam De- 
yan Keamanan 'jang kini sedang 
membitjarakan masalah itu. 

Sikap Ceylon terhadap SCUA | menua 
akan ditentukan Laka P.M. 
Ceylon tahu 
takukan oleh erhimpunan jang 
terbentuk di London atas usaha 
dan La 3-Besar Barat, Se- 
mentara itu lon akan menjo- 
kong setiap sndakan g mungkin 
akan menghasilkan. penjelesaian 
jang damai 'dan' terhormat, kata 
Bandaranaike. Bandaranaike sete 
Na .mengatakan, bahwa Peme- 
rintahnja sedang melakukan tin- 
dakan untuk mengoper pangkalan 
pangkalan Udara dan Angkatan 
Laut Ing Jris jang ada di Ceylon. 
Seperti d 

  
AAS sen 

Rp. 500,— 

164795 335454 
108033 168440 
284072 279847 
7365T 209665 

342413 357633 
116378 303582 
128137 81635 
222349 273837 
261729 74334: 
224991 TAA88 
199641136584 

116177 
362671. 171149 
414977 222177 
317118 407262 
289385 229220 
387940 330033 
300410 278133 
173929 49289 
268372 27 2246 
148405 350256 

1 368653 

396525. 210906 
2 “151264 

1124952. 
71995 

1286700 
441063 
1161556 
266937 
212958 
459934 
100292 

132872 
350302 
338052 
101419 
346541 
39469 
45199 

316101 
298720 
59609 

179796 
358303 
112079 
88981 
38829 

314438 
160531 
305889! 
215133 
315047 
287680 
384501 
328974 
348946 
2011921 

6. 336119 

  
277574. 
421418 
173491 
44848 
190818 
238146 
181611 
329296 
331771 
176594 
30370 
67839 

392000 
49884 

“1841 
   

  

oleh Panitia Organisasi konperen | 
Si itu. Sidang pleno selandjutnja | 

ri Panitia2 Ahli mengenai soal2: 

kangan. Konperensi selandjutnja B3 
akan membentuk badan  execu-. 

jang hendak di 

Sjamsuddin. St Makmur seka 
rang masih .ditangan tentara di 
Djakarta dan dalam Masak jad. 
akan diserahkan kepada" Djaksa 
Agung untuk” perkaranja diterus 
kan kepada Pengadilan. Seperti 
idiketahui bekas Menteri Penera 
ngan itu ditahan sedjak tgl. 24 
Agusuts 1956. (Antara) 3s 

TJIREBON 
Nan Pe aa ra 

USAHA PLN TJIREBON 
2 TAHUN. 

Parwoto kepala Perusahaan Lis 
trik dan Gas Tjirebon menerang 
kan, bahwa selama 2 th. lebih pe 
rusahaan itu “berada dalam ta- 
ngan Pemerintah, telah menga 
dakan perluasan2 pemasangan 
djaringan listrik, antara lain di 
Complex. perumahan . baru Kru- 

itjuk dan Kasuncan (dalam kota), 
bahkan dikandung niat akan 
memperluasnja keluar kota Tji- 
rebon seperti Plumbon dan Mun 

SELA- 

  
Usaha lainnja ialah mengada- 

kan perbaikan2 saluran listrik 
warisan NV OGEM jang rusas 
dengan usaha voltage aliran da- 
pat dinaikkan lebih dari 80 volt, 
sehingga para langganan-jang se 
lamg ini banjak jang mengeluh 
karena menjalanja bola“ lampu 
listrik hanja seperti lilin, dapat 
Giatasi, Mengenai adanja Kelu- 
han-keluhan jang keras terde- 
ngar bahwa banjak permohonan: 
memasang listrik jang “ditolak 
oleh perusahaannja. didjelaskan 
bahwa penolakan2 itu didasar- 
kan kepada terbatasnja materi- 
al seperti meters, kabel2 diinja 
jang kesemuanja barang2 import. 
Parwoto selandjutnja memban- 

tah alasan bahwa penolakan2 per, 
mohonan aliran listrik itu dida- 
sarkan pada terbatasnja aliran 
listrik jang dibangkitkan oleh pe 
rusahaan Mae anta 3 

REMBANG 
“PEMUTARAN PILM RR... 

Dua hari berturut2 digedung 
City" Rembang telah diputar 
pilm . Dokumentasi R,T. jang 
diusahakan oleh  N.H.H.H. Rem 
bang. Dalam pilm tsb. “dipertun 
djukkan upatjara penandatangan 
persetudjuan Gentjatan sendja 
ta di Korea dan sebuah tjerite- 
ra wanita desa berdjoang da- 
lam masa pembangunan. Dianta 
ra. pengundjung tampak djuga 
beberapa wakil2 Instansi militer 
sipil party dan organifasi, 

  

lon adalah suatu negara Common 
wealth jang  dikepalai seorang 

iketahui ti dewasa ini. .CeyGubernur Djendral. 

58474 
194922 
202094 - 
54601 

326935 
362939 
414572 
1158932 
99797 

211730 
201041 
65654 

254574 
456165 
324003 
407475 
87399 
73468 

384347 
354342 
376940 
409225 
271514 
209299 
27948 

"292542 
184509 
284599 

158915 
62946 
81062 

148453 
LI6ii 

275798 
333436 
73713 
43587 

295615 
351711 
51157 

212568 
437996 
359864 
85370 
42444 
93984 

340553 
755953 
132017 
44559 

318068 
444930 
264569 
177499 
395905 
276751 

186736 
347903 
401083 
25071 

286156 
393633 
210527 
324118 
338091 
236630 
111528 
124671 
104898 
248245 
345101 
210766 
440465 
336507 
51772 

342041 354015 
88919, 303552 
345447162592 
139308 196751 
141326 145251 
402343 199881 
271345. 260115 
397569 114268 
137758. 138959 

217608 
339563 
211732 
452859 
416908 
340628 
231033 
222549 
436557 
439999 
50926 

169946 
38698 
71232 
21043 

441820 
244229 
392511 
53492 

'|lukisan dari Dynasti Sung pada 

akan sangat memperkokoh dan 
memperkembangkan — hubungan 
persahabatan antara kedua bang 
sa. Dikatakan Peng Chen, bah- 
wa nama Sukarno tidak  dapai 
dipisah2kan dari perdjuangan an 
ti kolonialisme rakjat Indonesi: 
jang perwira dan tidak dapat pu 
la dipisahkan dari “ konperensi 
Asi. Afrika jang “bersedjarah. 
Rakjat Tiongkok, dengan tegas 
menjokong per rdjuangan ig' adi: 
rakjat Indonesia jang menentang 
kolonialisme, 

Sementara itu nj. Soong Ching 
Ling, Wakil-Ketua Komite Tetap 
Kongres Rakjat Nasional Tiong- 
kok Rebo malam "jbl. menga- 
dakan perdjamuan makan untuk 
Presiden Sukarno dan pembesar2 
Tinggi Indonesia jang “ikut serta 
rombongan Presiden. Hadlir da- 
lam perdjamuan 'itu Sukardjo, 
Duta-Besar Indonesia utk Tiong- 
kok, Ketua Komite “Tetap Liu 
Shao. Chi, PM. Chou En Lai, 
Wakil Ketua Komite Tetap Kuo 
Mo Juo, Wakil P.M. Chen Yi: 
Wali-Kota Peking Peng Chen, 
Menteri2 ' Muda" Luar. Negeri 
Chang Wen Lien, Chang Han 
Fu dan Duta-Besar Tiongkok utk 
Indonesia. Huang Chen  hadlir 
djuga dalam perdjamuan itu. De- 
mikian “Hsin Hua”. (Antara) 

Sebelum .itu Presiden Sukarno 
dan.rombongannja Rebo pagi jg 
lalu selama 2 djam telah melihat 
lihat Istana Kaiser dengan dite- 
mani oleh Marsekal Tjen Ji, Wk 
P.M. Presiden diberi 5 buah buku 
jang berisikan reproduksi lukisan 

zamannja jang subur akan keseni- 
an Tiongkok, sebagai tanda-mata 
Direktur Museum Istana Kaisar. 
Presiden menundjukkan perhatian 
tjermat terhadap arsitektur ketiga 
Istana Besar, dimana para Kaisar 
dulu mengadakan sidang dan ia 
menanjakan tentang upatjara2 
lama dan kebiasaan2 lain. Presi- 
den Sukarno dengan seksama 
memeriksa barang2 kuno jang me 
liputi suatu masa sepandjang 
kira-kira 4000 tahun terutama ba- 

Suj 
kemenangan Ti! 

(Dagang Indon. 
» Singapurar 
Melondjak 

PERDAGANGAN Singapura de 

ngan Indonesia dalam tahun '55 

telah meningkat sekali dan men 

Itjapai angka jang tertinggi se- 

|djak tahun 1951. Laporan tahunan 

Kementerian Perdagangan dan 

Perindusterian Singapura jg di- 

umumkan pada hari Senin jang 

baru Jalu menundjukkan, bahwa 

perdagangan Singapura “ (dengan 

Indonesia sebagai partner-dagang 

2, jang terpenting dalam tahun 

PAN meliputi djumlah seba 

aa Sa $ 1.201,3 djuta. 
Sedangkan dalam tahun 1954 

djumlah itu hanja sebesar Str $ 

930,8 ajuta, jang berarti naik dg 

Str. $. 276,5 ajuta. Angka ini me 

nurut "Reuter” adalah jang ter 

tinggi sedjak tahun 1951. 

Dalam  perintjiannja laporan 

tersebut selandjutnja menundjuk 

kan, bahwa import Singapura tih 

meningkat mendjadi Ber 19.1. 

018,9 djuta, sedangkan  djumlah 

import dalam tahun 1954 adalah 

hanja sebesar Str. $. 795,2 ajuta, 
jang berarti naik dengan Str. $. 

233,7 dajuta, Dalam rangka im- 

port ini, djumlah karet jang di- 
import adalah sebanjak Str.: $. 
408,3 djuta, sedangkan dalam ta- 

de 

hun 1954 hanja sebesar Str. 5. 
297,6 djuta. Kenaikan ini menu- 
rut laporan. tersebut disebabkan 
oleh harga2 jang lebih baik untuk 
Ikaret. (Antara). 

Grombolan DI 
Masuk Lombok 
Tapi: Berhasil Dike- 

pung Polisi 
BARU2 INI: didesa Takalok, 

dekat Labuanpandan, Lombok Ti 
mur, sembilan orang gerombelan 
Tentara Islam Indonesia telah 
mendarat dengan sebuah perahu 
Fihak polisi Lombok segera meng 
adakan pengepungan sambil me- 
lepaskan tembakan? seru, sehing 
ga gerombolan mendjadi terpen- 
ijar-pentiar. Tidak lama kemu- 
dian cpam orang gerombolan da- 
pat dibekuk didesa Sambilia dgn 
seorang pemimpinnja bernama 
Abdulmanan. 

Tiga orang lainnja jang hen 
dak melarikan diri dengan pera 
hu telah dapat disergap ditengah 
jaut oleh sepasukan patroli poli- 
si dengan menggunakan motor- 
boot. Diantara sembilan gerom 

.Ibolan jang terbekuk itu terdapat 
seorang Wanit, jang sedang ha 
mil tiga bulan. Kesemuanja me 
ngaku dari ' brigade ' 4 rum/40 
Tentara Islam Indonesia bataljon 
satu divisi Hasanuddin jang. da 
tang dari Polombangkeng Sula 
wesi. 

Gerombolan ini semua memba 
wa sendjata lengkap, berupa ka 
raben, granat dan pistol otoma 
tis, sebuah pondok telah dapat 

dirusakkar polisi dan sendjat.: 
mereka dapat disita. 

| sport | 
    rang2 purbakala dari abad batu 

jang baru sadja digali dari tanah. 
Demikian "Hsin Hua”. (Antara) 

Eisenhower Tje- 
gah Inrlasi Di AS 
PRESIDEN Eisenhower menga 

takan baru-baru: ini di Cle- 
veland, dalam pidato kampanje' 
pemilihan presiden AS, bahwa se 
lama pemerintahannja, kaum bu 
rah di Amerika Serikat - telah 
mendapat kenaikan upah ig. ter 
besar selama 30 tahun jang lalu 
ini. Dikatakannja bahwa pemerin 
tahannja telah menghentikan in- 

| flasi, mengstabilkan dollar, mean 
| perseinbangkan anggaran belan 

ja dan melindungi keamanan ne 
| gara AS dan perdamaian dunia. 

Politik jang dilakukan oleh pe 
merintah Eisenhower telah me- 
nimbulkan kepertjajaan - dalam 
masa depan AS. kata  Eisenho- 
wer. 

: Dengan pedasnja ia memban- 
tah pihak oposisi (Partai .Demo- 
krat) bahwa Partai Republik me 
nerima sumbangan dari kaum 
pengusaha besar dan melawan Si- 
Ketjil. 

Eisenhower mengatakan bahwa 
suatu Tapisan jang berkuasa dida 
lam Partai Demokrat. menghen- 
daki adanja aparatur “pemerintah |@ 
jang besar, dan supaja perekono 
mian terus menerus ditempatkan 
dibawah pengawasan politik. Se- 
baliknja, Partai Republik berka- 
jakinan. bahwa potensi . Amerika 
jang sangat besar itu hanja bisa 
dilakukan dengan djalan inisiatif 
bebas dan bakat2 serta tenaga se 
luruh rakjat A.S. kata Eishower. 

(Antara). 

  
Hasil Undian Uang Besar Djakarta 

365093 
281183 
137044 
71142 
110245 
105398 
61363 

374153 
421181 
332520 
333167 
184851 
348733 
385026 
418768 
131735 
164520 
163923 
126575 
115623 
81393 
14595 

179868 
448126 
145293 
380728 
121178 

243764 
331899 
293325 
184061 
226197 
54130 

451426 
190612 
209122 
183353 
300920 
72898 

153783 
137548 
197599 
398993 
86730 

296335 
391248 
258070 
291119 
192153 
310585 
134658 
243593 
433263 
261855 

314448 
421408 
416891 
77512 
176930 
368630 
96696 

391925 
438273 
254828 
215396 
371850 
438787 
398091 
204621 
337108 
184762 
179793 
138338 
424451 
81107 

219314 
150496 
287808 
368599 
116575 
44520 

215537 
127079 
242553 
427361 
202808 
44541 
153465 , 

179652 
120865 Ai, 

201016 
317785 
141955 
25060 
218578 | 
239666 
201933 
338209 
02038 

109082 Di 
245256 
106272 
407280 
381333 
12397 |: 
66151     7364 

LN 299513 95610 66323 

Ken Sena Yu 

SAN aga 

217788 148457 15713 . 349747 160761 

377645 | ATLETIK. 

370753 me 

DUNIA OLAHRAGA SINGKAT. 
SEPAKBOLA. Utk menentukan 

kedjuaraan PSMS (Medan), maka 
dalam waktu jang singkat akan 
diadakan pertandingan antara 
kes. Dynamo dan kes. Basooka jg 
masing2 dalam kedudukan kom 
petisi menduduki tempat jang pa 
ling atas dengan angka kemena- 
ngan jang sama. Dalam 'pertan 
dingannja jang terachir “kes. Ba- 
zooka berhasil mengalahkan kes. 
Medan Putera 6—2, sebaliknja 
kes. namo berhasil mendjatuh 
kan kes. POP dengan 6—4. 
Dalam pertandingan babak pe- 

pjisihan tournament sepakbola 
kedjuaraan dunia, hari Minggu 
jl. kes. Australia berhasil meng 
alahkan kes. Luxembourgh - dgn 
7—0. Pertandingan tadi diadakan 
di Wiena, dimana sampai turun 
minum fihak tuan rumah leading 

Lebih djauh dapt dikabarkan, 
bahwa pertandingan internasional 
ag diadakan hari Minggu j.l. di 
elgrado antara kes. Tjekoslowa 

kia dan kes. Yugoslavia dimenang 
kan kes. Tjeko dengan 2-1, 
TENNIS, R. P. Gonzales 

dalam finale tournament tennis 
professional di Londen hari Ming 
gu jl. berhasil mengalahkan FK. 
Sedgman (Australia) dengan score 
4—, 119, 119, I—7 
kemenangan tadi maka Gonzales 
Pamer ap hadiah pertama sebe- 

425 dan memperkuat pula 
Bea sebagai pemain 

bajaran jang terbaik di 

Dalam tournament tennis inter 
nasional jang berlangsung di Pa 
ris, nj. Thelma Long, (Australia) 
berhasil keluar sbg. djuara single 
puteri. dengan. kalahkan hari 
Minggu jl. lawannja nj. Gineote 
Bucaille (Perantjis) 6—2,. 6—, 
Double puteri dimenangkan pa- 
sangan Inggeris Nn. Anne Shil- 
cock/Nn. .Pat Ward jang kalah- 

n pasangan Australia nj. Thel 
ma Long/Nn. Daphne Seeney da 
ah finale dengan score  6—4, 
  

-“
 

TINDJU. Perebutan tindju ke 
djuaraan Eropah kelas berat jg 
dilangsungkan di Bellona, Italia 
Minggu malam jbl., Johansson 
Na memiikul k.o. petindju 

C0 Cavitchi (Italia) dalam ba 
bak ke 13. Pertandingan tersebut 
Girentjanakan berlangsung 15 
babak. 

Dalam perlombaan 
Se Ne internasional invitation” 

Lean esden “Djerman “Timur hari 
nggu' jbl., regu wanita gabu 

Djerman berhasil menum- 
Bantan rekor dunia lari bergam 
bung 4 & 100 m. dengan mentja- 
tat waktu 45,1 dt. Rekor lama 
atas nama mereka sendiri tertja 
tat 45, 2 detik, 

KEDJUARAAN BULUTANGKIS 
SEDJAWA TENGA 

Dari fihak Panitia Hen indra 
ra Kedjuaraan Bulutangkis se- 
Djawa Tengah didapat kabar, 
Kana pertandingan kedjuaraan 
it an dimulai pada tgl. 13 Ok 
tober 1956 bertempat dilapangan 
Union Semarang pada djam 19.00. 
Pertandingan Seterusnja ialah tgl 

$ 15 Oktober jang akan di 
langsungkan pada waktu pagi, 
sore dan malam hari dan tgl. 16 
final, 
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Soal Suez Sa-|| 
ma Dengan || 
Irian Brt. | 

Yati ng mar es 
ada Delegasi 

— Sarbupri jak 
DELEGASI Serikat B 

Agraria iang terdiri dari Sarbupi W) 
dan Sarbuksi pada hari Rebo te- |karta, 
lah menemui Duta-Besar Mesir 
dan Kedutaan Perantjis di Indo 

njataan simpati dan protes ka 

399 agan»     
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       (fberasi Batik ,,Batar?” di Solo 

     
    

    

   

  
Suara Merdeka.” 

Inja organisasi baru itu telah di- 

  

     

   
   

    

   

  

    

    
   

   

    

    

  

    

buruh Agraria di Indones kuti oleh banjak perusahaanz 
ngenai ah. terusan: ik laimnja baik yang dulunja 
Dim pernjataannja kepat jadi anggauta ,.Batari” mau 
Besar Mesir delegasi itu Ibun jang belum tergabung pad: 
mukakan bahwa mereka »Batari”. Djumlah BONPNaS 

ea PPB —— menu atas nama limaratus ribu 
duapuluh-lima-ribu anggauta 
njatakan simpati se 

telah 

tut d bahk t Tn 1 SA - Patut ditambahkan tjatatan, bah 
terhadap Pemerintah a'dwa djumlah perusahaan batik bc 
Mesir dan umumnja ke burung sar ketjil didaerah Surakarta k::| 
agraria Mesir chususnja ig telahfai ada Ik. 2.000 buah. sedan: 
mengambil tindakan nasionalisasifiang mendiadi anggauta ,.Bar 
terusan Suez dam menolak apfri” sada disekitar 909 perusahz: 
usaha Inggris, Perantjis dan Amegan. : 
rika untuk meng-internasionalisasif Berhubung dengar, itu, Hadisu| 
kan terusan tersebut,” #broto Sekertaris PPBS,  menc 
Dilam djawabannja kepada degrangkan bahwa sedjak tiga tahui 

legasi Dutabesar Mesir mama ik jaitu sedjak tahun 1953 telah 
kan terimakasihnja dan menjatagdisinjalir adanja gedjala2 — jang   kan pula bahwa-masalah tidak sehat dilingkungan ,.Bata- 
Suez bukan hanja mengenai soalfri”. Para promotor berdirinja PF 
direksi tetapi jang terutama jalahPBS itu pada waktu itu telah ber 
mengenai TadAN kolonial. Olehfusah., untuk memperbaiki gedja 
karena jtu masalah terusan Suezfla2 jang tidak sehat itu, akan te 
ada sangkut pautnja dengan maltapi tidak mendapatkan sambu- 
salah pengembaliain Irian Baraiftan jang semestinja dari pihak 
kewilajah RI. Tindakan PemeringPngurus ,.Batari”, sehingga mere 
tah Mesir sekarang 'ini demikianfka itu berkesimpulan bahwa us: 
katanja lebih landjut adalah sefha memperbaiki dari dalam ru 
sesuai dengan putusan Konperengpanja sudah tidak mungkin lagi. 
si Ekonomi Asia Afrika. Maka pada awal 1956 mereka te 

P2 (Antara)|lah menjatakan keluar dar: ,.Ba 
24 ! : tari”, & 

  

   

  

— OLEH-OLEH MALADI — £ 
Selasa jang lalu rombongan P.S.S.L jang baru-baru ini melawat 
keluar negeri sudah tiba kembali ditanah-air. Diatas ini gambar 
sewaktu ketua rombongan, sdr. Maladi, sedang menguraikan oleh- 
oleh dari pelawatannja. 3. 

PSSI Rupakan Perin- 
tis Perdjalanan Pre- 
siden Ke Blok Timur 
Di Moskow PSSI Main Pgn Disaksikan 

k 

     

  

| bentuk PP Nai 
BI k A TAHUN lamanja berusaha memper 

baiki gedjala2 jang kurang sehat jang terdapat pada ,,Batari”. 

»Batari”, dan telah membentuk Koperasi Batik baru disamping 
Jaja ,,Batari” jang diberi nama Pamong Perusahaan Batik Sura 

, disingkat P.P.B.S., jang diketuai oleh H. 
menurut sebuah keterangan jang disamy 

Menurut keterangan selandjut-$ Berhubung dengan itu Djawa-| | 

kperasian, dan akan terus diper- 

| dia, sebenarnja adalah hanja suatu 

  

     

  

Kelua 
PBS 

telah memutuskan keluar dari 

Samsuri. Demi | 

  

tan Koperasi Pusat telah tjampur 
tangan, dan pada tgl. 5 Djuli '56 
telah diadakan pertemuan “ segi-| 
tiga antara “Batari”, mereka jg|' 
keluar dari "Batari” dan Djawa- 
tan Koperasi Pusat. Dalam per- 
temuan itu ditjapai persesuaian| 
pendapat, bahwa mereka jang| 
telah menjatakan keluar dari "Bal 
tari” sanggup kembali kedalam 
Batari”, dengan ketentuan bah- 

wa “Batari” sanggup memenuhi 
luntutan perbaikan jang diadju- 
kan oleh mereka jang telah me: 
njatakan keluar itu. Termijn jang| 
diberikan .untuk menjehatkan "Ba 
tari” kembali itu selama 2 bulan 
terhitung mulai tgl. 5 Djuli 1956. 
Adapun tuntutan2 jang diadjukan 
itu al. jalah: 1) screening terha- 
dap anggauta2 pengurus jang 
njata2 bersalah terhadap organi- 
sasi, 2) mengurangi djumlah pe- 
gawai sampai pada batas jg dapat 
dipikul -oleh koperasi, 3) penja- 
ringan terhadap anggauta2, baik| 
terhadap anggauta2 jg tidak mem 
punjai sjarat2 keanggautaan, mau 
pun terhadap anggauta2 jg me- 
langgar ketentuan2 organisasi. 

Sesudah waktu 2 bulan itu le- 
wat jaitu pada tgl. 5 September 
1956 jl. sedang tidak terlihat 
tanda2 adanja penjelesaian jang 
njata dalam organisasi “Batari', 
maka I.k. 30 perusahaan anggau- 
ta “Batari”" itu telah memutuskan 
keluar dari "Batari” dan mempro-|' 
klamirkan berdirinja sebuah ko- 
perasi batik baru bernama PPBS. 

Menurut Hadisubroto,  PPBS 
mempunjai tjukup sjarat2 keko- 

S5    Kn 

gauta-anggauta T.K.R, Sulawesi- 

Biok Arab 

Untuk” Menghadapi 
Penting 

rangan Israel terhadap Jordania 

didalam Perserikatan Bangsa2. 

djuangkan hingga mendapat pe- 
ngakuan koperasi. Ia optimistis 
bahwa koperasi baru itu tentu 
akan mendapat pengakuan dari 
Pemerintah, karena usaha untuk 
membatasi hingga tiap daerah 
hanja akan ada satu koperasi sa- 

Wakil2 militer dari empat ne 
gara Arab, jang berbatasan dgn 
Israel, telah m-.ngadakan suatu 
»pertemuan istimewa” di Kairo 

pada Senin malam untuk 'mem 
bitjarakan ,,tindakan2 balasan ber 

sama” berkenaan dengan setelah 
dilakukan dua kali serangan oleh "beleid” sadja “dari” Djawatan P ? 
Israel minggu jang lalu terhadap Koperasi Pusat, sedang Undang2 , 

Koperasi sendiri tidak melarang|desa2 Jordania. 
adanja- lebih dari satu koperasi|. Dewan liga Arab menurut ren 
didalam sesuatu daerah. Sebagai tjana akan bersidang pada tang 
misal dikemukakan daerah Peka-'gal 15 Oktober untuk membitja 
longan jang: kini mempunjai 6 rakan masalah sokongan dari se 
koperasi batik. Apabila dilain' mua negara2 Arab bagi keang 

  
daerah dapat berdiri lebih dari 

  
Telah kami kabarkan, bahwa achir -achir ini banjak sekali ang- 

gabungkan diri kepada kita. Gambar sebelah atas sewaktu major 
'Salehlahade berbitjara didepan ratusan anggauta T.K.R. tsb., se- 

sebelah bawah kolonel Sudirman sedang mengutara- 
Ikan pidato pula jang ditudjukan kepada pemimpin-pemimpin T.LI, 
Sebelah kanan kolonel Sudirman 
T.K.R., sedang sebelah kirinja adalah Usman Balo komandan TKR. 

Jang pakai rambut pandjang itu adalah A. Pasamula. 

sat Pembalasan Bersama 

akil2 4 Negara Arab 
NEGARA2 ARAB pada hari Selasa telah mengalihkan 

perhatiannja untuk sementara dari masalah Suez kemasalah se 

ya2 Arab memberikan sokongan mereka bagi keanggutaan RRT 

'tjampuran Israel-Jordania jg ber- 

Franco 20 

nola). 
Franco (usia 62 tahun) 

dara dari tahun 1936 — 1939 
jang banjak menumpahkan da 
rah, 

1 Seperti diketahui, selama Pe 
|rang Dunia II Sepanjol tetap ne 
tral. walaupun Franco dengan 
tangan terbuka menerima keda 
tangan pembesar2 Djerman Hit 
ler, Dalam tahun2 sesudah Pe 
rang Dunia II negara2 Serikat 
melakukan pemboikotan dan me 

“Inarik kembali dutabesar2 mere- 
ka dari Madrid. 

Dalam memerintah salah  sa- 
tu negara jang paling miskin 
(dipandang dari sudut ekonomi) 
di Eropa, Franco  ber-ulang2 
menghadapi krisis, dan ia harus 
membangkitkan negaranja - dari 
kebangkrutan jang ditimbulkan 
oleh perang saudara, 

Selama beberapa tahun ji. 
Franco berhasil menimbulkan ke 
adaan jang relatif stabil: peran 
dingan dengan Amerika Serikat 
dalam tahun 1953 telah meng 
hasilkan bantuan2 ekonomi jang 
hingga kini meliputi djumlah Ki 

    
      

  
jang menjerah dan meng- 

adalah Hamid Ali, panglima 

tjuatja baik telah menghasilkan 
panen jang lumajan. Seperti di- 
ketahui, bantuan ekonomi jang 
diberikan oleh AS itu di,,bajar” 
dengan pemberian idji, kepada 
AS untuk memelihara  pangka- 
lan2 angkatan laut dan udara 
di Sepanjol. 
Dalam bulan2 belakangan ini 

petundjuk2 semakin banjak bah 
Wa Franco mulai menghadapi 
soal2 jang bertimbun2 lagi, dan 
bulan2 jad. ini akan dilakukan 
keputusan2 jang vital bagi masa 
depan Tapasiok 

eberapa soal jang di- 
na na Spanjol. 

al2 jang dihadapi S i 
Tenan ini Na Ta 

vabinet, — Kabinet Sepaniol 
sedjak 1951 pada kakkekatula Fl 
dak berobah, dan orang berpen 
dapat bahwa dimasa depan ig. siidah dekat tak boleh tidak ha 
rus diadakan perobahan kabinet. 

Konstitusi — Franco masih 
harus mempersiapkan djalan ba 

Gandhi Perijaja Akan 
»Negara Keduniawian” 

Susun Sia- 

Israel — Pertemuan 

dan mengusulkan supaja nega 

tugas mengawasi dan menjelidiki 
pemeliharaan perdjandjian perle- 
takan sendjata. Alasannja tjara 

komisi ini menjelidiki insiden se- 
rangan Jordania terhadap serom- 
bongan ahli Archeologi di Ramat 
Rahel sepuluh hari il. merupakan 
”Pentjemoohan Keadilan,”   

2 di Diktator Spanjol ig Gl tator Spanjo 
Kini Menghadapi Masa Jg Merupakan 

Batu Udjian Bagi Pemerintehnja 
DJENDERALISIMO FRANCISCO Franco y Bahamonde 

dalam minggu. ini merajakan ulang tahun ke-20 sebagai peme- 
gang kekuasaan “di Sepanjol. Bertalian dengan ita pemimpin: 
k.b. UP di Madrid, Peter Knox, menganalisa beberapa diantara 
soal2 jang dihadapi oleh Franco dewasa ini, sebagai kepala ne 

gara Sepanjol dan ,,Caudiilo” partai Falangista (Falange Espa, 

sekafgi penggantinja kelak, dan didu 
rang menghadapi masa jg akan 
merupakan batu udjian bagi pe 
merintahannja, setelah ia mere 
but kekuasaan dalam perang sau 

ra2 $ 500.060.000: disamping itu | 

|tikan bahwa pemerintah akan me 

bila kuliah2 mulai lagi bulan 
ini, 

Internasional Franco dan 
menteri luar negerinja, Martin 
Artajo, membimbing Sepanjol me 

Tahun Dja 

ga bahwa ia akan mengumum- 
kan rentjana untuk memulihkan 
monarchi (keradjaan) di 
njol.. Tapi ini harus dilakukannja 
sedemikian rupa hingga djangan 
sampai menjinggung perasaan pe 
Ingikut2nja (Falangista). 
| Perekonomian — Ongkos hi- 
dup dan upah terus menerus me 
ningkat, dan Franco harus me- 
mutuskan apakah upah2 harus 
'dinaikkan lagi setjara besar2an. 
Dalam tahun ini telah terdjadi 
pemogokan2 di Sepanjol utara 
(daerah industri) mengenai soal! 
upah dll.. dan menurut pendapat 
kalangan2 jang memperhatikan 

  

— Djendral Franco — 

nja, kedudukan buruh keijil se- 
djak itu sudah merosot lagi. 
Pemuda — ,,Revolusi” Fran- 

co sekarang sudah 20 tahun 
umurnja, dan. sekarang sudah 
timbul generasi baru jang tidak 
tahu apa2 — ketjuali dari buku 
buku sedjarah resmi — tentang 
peristiwa2 jang mentjetuskan ps2 
rang saudara dulu. Permulaan 
tahun ini telah terdjadi demon 
strasi2 dikalangan mahasiswa 
universitas Madrid, sebagai pro 
tes terhadap pengekangan kehi- 
dupan universiter oleh kaum Fa 
langista, dan sudah dapat dipas 

lakukan pengawasan keras apa 

  

lalui djalan menengah jang pe 

Sepa- | 

Oleh 105.000 Penonton — Kota Maladi 
MEMANG DiLIHAT cari sudut kemenangan, hasii2 js. 

ditjapai oich Kes. PSSI di-negara2 Eropah Timur adalah tidak 

satu koperasi, mengapa didaerah 
Surakarta tidak diperbolehkan, 
apabila ternjata alasan2-nja tju- 
kup' kuat? Demikian Hadisubroto. 

. 

GEDUNG P. K. M., DJAKAD 
'. DAN GP. TERBAKAR 

: HABIS « 

  

1 Gedung Pemegang Kas Militer, 
Djawatan Kesedjahteraan Angkat 
tan Darat dan ,,Gedung Permu 
fakatan Indonesia” di Bandjarma 

Isin pada malam Minggu jl. telah 
terbakar habis dan kerugian ditak 
sir Rp. 2.500.000,—.   
seum Kalimantan 
dang disiapkan dan ditempatkan 

Barang2 berharga milik  Mu- 
jang kini se- 

baik tetapi kalau dilihat dari sudut kepentingan keolahragaan gi Gedung Permufakatan Indone 
dan hubungan negara, kundjungan PSSI-itu adalah sangat ber sia djuga ikut dimakan api. Api 

faedah”, demikian Maladi, pemimpin rombongan PSSI dalam mendjalar dengan tjepat sekali, 

kundjangan ke-negara2 Eropah Timur dalam pidato sambutan 

jeng diadakan Selasa sore dilapangan terbang Kemajoran seti 

banja kembali rombongan PSSI it 

Kedatangan kembali rombong- 
an PSSI di Indonesia Selasa so 
re itu mendapat sambutan ha- 
ngat dari kalangan keolahragaan 
dan masjarakat Djakarta, al. ha 
dir pula wakil2 dari Perwakilan 
Sovjet, Yugosiavi, dan Djerman 
di Indonesia. 

  

. 

Krn Menghi i 
'p -3 1g na Presiden 

Hasan Basri. Dihu-, 
kum 4 Bulan 

SIDANG Pengadilan Negeri: 
Menindjaa tanggal 27 September 
jang lalu telah mendjatuhkan hu 
kuman pendjara 4 bulan pada 
Hasan Basri jang di lahkan 
telah menghina Presiden Sukarno 
dengan mengutjapkan perkataan 
perbuatan Presiden Sukarno se 
perti andiing”, karena Presiden 
telah menfjium ,,ratu mahasiswa” 
di Honolulu dalam perdjalanan 
ke Amerika Serikat beberapa 
waktu jang lalu. (3 
Dalam pemeriksaan terdakwa 

pannja itu dikeluarkannja ka 

Iateh Maladi, bahwa dalam pertan 
Idingan jang dimainkan oleh kes. 

u ditanah air. 

Kata Maladi selandjutnja: Rom: 
bongan PSSI dapat dikatakan me 
ruppakan perintis dari kundjung 
an Presiden Sukarno ke Eropah 
Timur, sebab di-negara2 " jang | 
akan dikundjungi oleh Presiden 
Sukarno, kesebelasan PSSI terle 
lbih dulu telah mngadakan per- 
tandingan2, sehingga penduduk 
di-temppat2 itu sudah lebih dulu 
mengenal nama, rupa, ketjaka 

pan dan ramah-tamahnja orang 
orang Indonesia. 
| Sebagai tjontoh dikemukakan 

PSSI di Leningrad dam disaksi- 
kan oleh kurang lebih 105.000 pe. 
nonton, pada waktu Presiden Su 

karno diperkenalkan dengan pe 
main2 dari masing2 kesebelasan, 
105.000 orang penonton itu me 
njambut dengan spontaan.   
'Selasa sore -itu terlebih dulu ber 

kare ng 
na, katanja, mengingat djabatan pat berfaedah bagi kemadjuan k 

“Dalam “upatjara  penjambutan 

pedato Acting Ketua PSSI Mr. 
Hadi, A. Wahab Djojohadikoesoe 
mo Ketua Persidja, dan Dr. A.' 

'etapi karena barisan pemadam 
1pi segera datang, maka gedung2 
ain jang terletak dekat dengan 

ketiga gedung tsb. dapat terto- 
long dari bahaja api. 

»PSII Abikusno” 

ngan Kuat 
“Pendjelasan Anwar 

Tjokroaminoto 
ANWAR TJOKROAMINOTO 

dari putjuk pimpinan PSII menc 
rangkan kepada ,,Antara” bahwa 
LT PSII pada tanggal 1 Okto- 
ber jang lalu telah menindjau sta 
tement tentang berdirinja ,,Apa 

serupa itu dgn sendirinja meng- 

kan ,,PSII AbukuSno” itu sebagai 
anggauta PSII. ,   Saleh wakil KOI jang masing2 

kan supaja pengalaman2 dan pe 

Presiden sendiri jang berkundjung olahragaan “di Inlonesia.. 
nesia, jang sebagian besar 

djalankan  royement 

m 37 halbahkan tidak mendapat dukungan 

ma tahanan itu, didjatuhkan pa- ri, dan dari”11 pertandingan itu|dari sebagian besar pengurus tja 
danja sesuai: 
Djaksa. (Antara). 

dadi 

     

DUA orang dokter Indonesia 

Selasa jbl. »« Amer 

ka Serikat untuk melandjutkan 
peladjaran mereka . dalam ilmu 

pembedahan dan “histologi diba- 

wah penjelenggaraan Administra- 

si Kerdjasama Internasional. Me 
reka itu jalah Dr. Ramli dari Me 
dan dan Dr. Ping Yan Ong dari 
Djakarta. — Pekerdjaan penjelidi 
kan tambang2 badja dan besi di 

dengan tuntutan telah dimenangkan 
ngan dan ka 

MMA Mma st Er PE 

berangkat ke- Ameri 

wa Tengah 

daerah Indonesia jang dilakukan 
oleh Biro Insinjur Djerman Barat 
Wedextro sudah hampir selesai, 
dan beberapa orang anggauta pe 
njelidik tsb. akan pulang ke Djer. 
man Barat. Mereka datang pada 
bulan Djuli atas undangan peme 
rintah Indonesia. — Di Rantja- 
ekek, Bandung,  baru2 ini di- 
langsungkan konperensi alim ula 
ma jang dihadliri oleh I.k. 200 
ulama dari Kabupaten2 Bandung 
dan sekitarnja. Konperensi ber- 
maksud untuk memelihara poten 
si perdjoangan Islam dalam se- 
gala lapangan jang sesuai dengan 

   

  

    lah 10 kalli. 
. ana 

  

     

  

ngupas kapas di Indonesia, akan 
dibuka resmi pada tgi. 18 Okto- 
ber j.a.d. Gedung dari paberik 
itu dibangun dengan biaja I.k. 
Rp. 700 ribu. — Sampai pada wak 
tu jang achir?2 ini didaerah Dja 

1 - terdapat t 
klembak seluas 1.500 ha jang da 
pat menghasilkan klembak basah 
sebanjak 210.000 kwintal dengan 
harga I.k. Rp. 25.200.000,—. Kwa 
liteit klembak Djawa Tengah ada 
lebih tinggi daripada klembak jg 
didatangkan dari Tiongkok. 
Daerah Babakan-Tjiandjur Kab. 
Bandung, baru2 ini telah disero 
bot oleh gerombolan bersendjata 
jang terdiri atas Lk. 200 orang. 
Barang2 penduduk digarong dan 
8 buah rumah dibakar, sehingga 
menimbulkan kerugian Rp. 125, 

O,-——, Kedatangan Wakil Per 
dana Menteri Idham Chalid pada 
hari Sabtu jl. jalah untuk me- 
resmikan berlakunja bantuan mi 
liter diseluruh Atjeh dan Kabu- 

ska 

1 pertandi |bangnja sendiri. Demiki 
(Antara) | Tjokroaminoto: 2 

merupakan satu?nja paberik pehukuman 'pendjara 3 

tanaman . 

an Anwar 

dap seorang arsitek warganegara 
keturunan Belanda bernama Rijn 
ders. Ia “dipersilahkan memberi- 
kan ' bantuan- dengan djalan mem 
berikan rekening courantnja ke 
pada 2 orang pegawai BNI jang 
mengakibatkan timbulnja  ketju- 
rangan dan menimbulkan kerugi 
an Bank Negara Indonesia di 
Medan sebanjak Rp. 315.000,— be 
berapa waktu j.l- — Akibat hu- 
djan lebat jang terus turun di 
daerah Sumatera Timur dalam se 
minggu. ini, maka rel kereta api 
DSM didekat Masihi (Sumatera 
Timur Selatan) telah hanjut. — 

nampungan, K, H. Muslich sesu 
dah menindjau soal2 penampung- 
an dan keamanan di Atjeh dan 
Sulawesi Selatan bersama anggau 
ta Parlemen Nj. Sundari, dalam 
keterangannja mengenai kesan2- 
nja mengatakan, bahwa ia sangat 
optimistis tentang pulihnja kea- 
manan dikedua daerah itu dalam 

  

      adjaran2 Allah dan Rasulnja. — paten Langkat terhitung dari 1 (waktu singkat. Bertepatan dgn 

Te Tape Ka Ga Hg pan RA og (tr Ana BAN Henna elah dibangun er 1957.—' Pengadilan Nege |tober nanti, Panglima ,Komand 
S2 Be AN benda ulah enoajatthikan (DABUT SK melantik Stat Penje 
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Tak Dapat Duku- 

- 

jg dinamakan - PSII- Abikusno”. 
PSII menganggap bhw pernjataan 

gugurkan keanggautaan- orang2| Sementara itu Liga Arab jang 
je tertj: ja namanja dalam su-| beranggotakan sembilan negara 
sunan pimpinan apa jang dinamal itu telah mengumumkan mereka 

Menurut Anwar, LT PSII telah 
memberikan instruksi kepada tja 

mengutjapkan selamat datang kem bang2nja untuk bertindak selaras 

bali ditanah-air, dan mengharap dengan putusan itu, artinja men 
1 | terhadap 

sngakui kesalahannja, dan “utja Jadjaran2 jg diperoleh dari kundju orang2 jang bersangkutan. Me 

Pa an PSSI 1 negeri itu da nurut berita2 dari Sumatera Se 
e latan ternjata pernjataan itu ti- 

dak didukung PSII Sumatera Se 

ber- | Perlu ditambahkan, bahwa kun latan, dan pernjataan jang dika 

mewakili negara dan rakjat Indo djungan PSSI ke-negara2 Eropah takan dari tjabang PSII Djakar 

agama Islalm dan tidak menju- Timur itu jang memakan waktu,ta Timurpun ternjata tidak men 

kai perbuatan tsb. Hukuman 4 lebih kurang 50 hari telah dilaku|dapat dukungan anggauta. PSII, 

bulan pendjara dan potong sela kan 11 pertandingan dala 

   

   

    

   

  

Anggauta Parlemen dari seksi pe Su 

'gotaan RRT didalam PBB. Si- 
dang madjelis umum PBB diha 
rapkan akan bersidang pada per 
tengahan bulan Nopember jad. 
Pemimpin2 militer jang berte- 

mu di Kairo pada Senin malam 
itu ialah dari Mesir, Jordania, 

Suriah dan Libanon. 
Seorang djurubitjara resmi me 

nundjukkan akan pentingnja per 
temuan wakil2 militer Arab itu 
dengan mengatakan bahwa ,.sua 

tu situasi jang serious telah ber 
kembang disepandjang perbata- 
san2 Arab pada amumaja”. 

Sokongan terhadap ma- 
suknja RRT ke Perseri 
katan Bangsa2. 

Konperensi waki!2 militter itu 
telah berlangsung selama 4 djam.y 
Mengumumkan tentang akan ber 
sidangnja dewan liga Arab pa- 
da pertengahan bulan Oktober 
jJa.d. di Kairo, kantorberita Ti- 
mur. Tengah setengah resmi me- 
njatakan bhw agenda sidang ma! 
djelis umum PBB bulan Nopem-/ 
ber j.a.d. sudah meliputi suatu 
masalah mengenai usul keanggo 
taan RRT didalam PBB. 
| Para penindjau politik di Kai 
to berpendapat bahwa suatu 

| move jang intensif dari semua 
negara2 Arab bagi diterimanja 
RRT mendjadi anggota PBB 
akan dilakukan didalam sidang 
madjelis umum j.a.d. 

Mereka menambahkan bhw ne 
| gara2 Arab diharapkan akan me 
minta kepada sidang madjelis 
umum PBB supaja memberikan 
prioritet kepada claim RRT bagi 
pengakuannja oleh PBB. Nega- 
ra2 Arab djuga diharuskan akan 
melakukan move jang sama dari 
negara2 Asia-Afrika lainnia. 

34 Bank rekonstruksi dan 
rehabilitasi Arab. 

  
1 

persiapan2 
“bank 

telah selesai dengan 
rantjangan pembentukan 
bilitasi.” 
Arab bagi rekonstruksi dan reha- 

itu menentukan bahwa modal dari 
bank itu akan berdjumlah 20 dju- 
ta pound ditaksir atas dasar har- 

| ga emas pada waktu bank itu di 
dirikan. 1 

Masing2 anggota Liga Arab 
akan memberikan modal mereka 
untuk pembentukan modal bank 
|dengan proporsi jang sama dgn 
bantuan2 mereka jang biasa bagi 
langgaran belandja Liga Arab. 
Ga (U.P.) 

Selandjutnja diumumkan hari 
Rebo di Darusalam Israel, bahwa 
Israel telah memutuskan untuk       

Peringatan Hari Ula 

Gandhi pada tanggal 2 Oktober 

didjalankan oleh ,pemimpin2 India untuk membangun sebuah 

Gandhi Jang Ke-87 
BERKENAAN DENGAN HARI ulang tahun Mahatma 

Serikat, G.L. Mehta, menulis bahwa usaha2 jang kini sedang 

»negara keduniawian jang sungguh2 telah menundjukkan ke 
jakinan Gandhi jang paling mendalam kearah itu. Didalam tu 

Isannja jang disiarkan oleh kantor penerangan India di Djakar 
ta, Mehta selandjutnja menjatakan bahwa Gandhi pertjaja akan 
idee untuk membentuk suatu negara ,,keduniawian” sebagai 
termasuk didalam pokok pikiran manusia. 

ngfTahun Mahatma lik: Persahabatan dengan negara 
, negara Arab disatu pihak dan 

Eropa Barat AS dipihak lainnja. 
Apabilz sampai terdjadi pertenta 
ngan hebat jang sungguh2 antara 
Mesir dan AS, Sepanjol meng- 
hadapi kesulitan besar. 
Dan sementara itu, segala ke 

putusan jang diambil Franco itu 
hanja dia sendiri jang mengeta- 
tahui terlebih dulu. 

Dolores Ibarruri, sekdjen. Par 
tai Komunis Sepanjol, jang se- 
djak perang saudara bertempat 
tinggal diluar negeri dan jang 
partainja dilarang oleh pemerin 

jbl, dutabesar India di Amerika   Bir ek We BAN Aa ai aa aga da Dau 3 

a 
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jang dapat MENDJAMIN barang Tuan dengan GARANSI: 

   

     

    

A 

Fm KANARI 
AS 

KRANGGAN BARAT 103 SEMARANG. 
UNTUK SEGALA MATJAM DJAM. 
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Perhatian- Perhatian 
Perlombaan Balap BROMFIETS 

$ (Speda Kumbang) « 
( BROMFIETS - RACES ) : . 

Pada tanggal 16 Oktober 1956 di Stadion Semarang (beton baan!. & 

Races ini untuk semua BROMFIFTS (Free For All) untuk merebut 
“.' Djuara Djawa Tengah. 

Pendaftaran ditutup pada tanggal-14 Oktober 1956 djam 24.00 

Tempat pendaftaran di : 
1. Sekretariaat P.P.S.S: Bodjong 10 Semarang. 

2. Clubhuis P.P.S.&. Duwet 35 Semarang 

djam 19.00—22.60 

Kartiis masuk Stadion : 
Tribune besar Rp. 10,— 

». “Ketjil » 3— 
Berdiri sn A00 

Dapat dibeli di: 
Bodjong 10 Semarang. 
Duwet 35 Semarang. 
Lemahgempal 38 Semarang. 
Horlogerie GAOS Pasar Djohar 1 Semarang. 

Para peserta harus mengikuti ,,RY TEST” (latihan-training) ig akan 

diadakan di Stadion Semarang pada tanggal 15 Oktober 1956 djam 

1 — 10 pagi. 

HEALTH 1S BEAUTY 
A MODERN GOCELSE FORMULE 
RATUNJA SEGALA OBAT KUAT. 

IALAH: 
ALLAHOO RADIUM TONIC PIL 

Extra Strong. — Tanggung sera- 
buhkan segala penjakit "seperti: Buah 
Pinggang, Djantung, Urat-sjaraf otak 
(Brain), Lemah-basan. Ini pil menam- 
bah darah, sumsum dan manik, baik 
buat or#ng jang bekerdja dikantor. 
Alasan penjakit: Badan lekas tjapai 
makan tak hantjur, sering marah?, 
Kepala pusing, Entjok, Linu2, muka 
putjat, Kaki-tangan dingin sering semut- 
semutan, Mata kurang terang, penjaki: 
pikiran (senewen), sakit pinggang, djan- 
tung berdebar2. 

0 
Omic 

  

   

Buat itu kita bikin ALLAHOO RADIUM TONIC PIL, Tanggung 
berhasil. 160 pCt. 

Rp, 30,— 
POWDER ADJAIB” 

  

Rantjangan pembentukan bank: 

Dan Olimpiade 
Dewasa ini beberapa wartawan2 

Indonesia jang datang dari Mos- 
kow berhubung kesukaran perhu- 
bungan udara antara Europa dan 

Djakarta tertahan di Amsterdam. 
Penuhnja pesawat terbang menu- 
dju ke Asia, antara lain disebab- 
kan oleh akan diadakannja pertan 
dingan Olympiade di Melbourne 
dan djuga berhubung dengan soal 
Suez. Jang lebih sukar lagi bagi 
wartawan2 Indonesia jang datang 
dari Moskow ialah karena ditiap 
tempat dimana mereka tertahan 
lebih satu malam, mereka harrus 
membajar sendiri ongkos pengi- 
napan dil. 

Hal ini disebabkan karena pe 
rusahaan2 penerbang Uni Sovjet 
..Aeroflot” sebelum membawa se 
puluh wartawan. Indonesia dari 
Moskow tidak mengadakan hubu 

terima baik pada tgl. 26 Djanu 
ari 1950. £ 
Undang2 dasar itu mentjakup 

banjak “diantara prinsip2nja dan 
mengandung sifat2 demokratis 
serta keduniawian. 

Perdjuangan Gandhi terhadap 
kedjahatan? sosial seperti ada- 
nja .,Paria”. salah satu dari go 
longan masjarakat India jang pa 
ling rendah, telah terwudjud di- 
dalam pasal 17 UUD India jang 
menentukannja dihapuskannja go 
longan ,.Paria” dan jang “mela- 
rang pelaksanaannja didalam ben 
tuk apapun. : 
Gandhi merasa bahwa adanja 

kedjahatan? sosial itu tidak se- 
suai dengan adjaran2 agama Hin 
du dan bahwa tindakan kedjaha 
tan dilapangan sosial merupakan 
penolakan terhadap ,.keadilan so 
sia?” ' 
» Dalam tindakan untuk mengha 

i 
t 

BAN Ai ngan lebih dulu dengan perusaha 
an2 penerbangan lainnja jg akan 
digunakan oleh wartawan2 itu 
untuk meneruskan perdjalanan ke 
Indonesia. Beberapa wartawan In 
donesia itu masih akan tertahan 
di Bangkok karena GIA tidak da 
pat memberikan tempat dalam pe 
sawat terbangnja jang ke Djakar 
ta. Dalam beberapa hari ini di 
Amsterdam telah berkumpul 
enambelas wartawan Indonesia 
jaitu. sepuluh jang telah mengun 
djungi Moskow dan enam jang 
megundjungi Zurich. Ini untuk 
pertama kalinja begitu “ banjak 
wartawan2 Indonesia jang ber- 
kumpul disuatu tempat di Euro 

itu dan untuk mematahkan ika 
tan2 kekastaan, hasil2 pekerdja 
an Gandhi jang telah diperdju 
angkannja selama hidupnja meru 
pakan sokongan bagi para peme 
gang pemerintah kaum buruh In 

ia, 

. Kesan dari adjaran2 Gandhi 
pada garis2 besarnja termaktub 
didalam undang2 dasar India ig 
merdeka. 

Kenjataan bahwa rentjana per 
kembangan dan kemadjuan dae- 
rah2 pedalaman India kini sedang 
dikerdjgkan dgn seksama dan di 
laksanakan dengan giat menun- 
djukkan, bahwa ,,perdjuangan 
Gandhi jang dititikberatkan pa 
da pedusunan sebagai tempat pen Pa 
ting didalam perekonomian nasio 
nal tidak pernah dilupakan. 

Program perkembangan masja 
rakat, jang dibantu oleh persetu 
djuan kerdjasama tehnis India- 
Amerika Serikat, telah diresmi 
kan pada tgl. 2 Oktober 1952, 
hari lahirnja Gandhi, karena tu 

. 

  

KONGRES C, T.N. SELURUH. 
INDONESIA, 

Mulai tanggal 20 sampai 23 
Oktober di Djakarta akan dilang- 
sungkan kongres Corps Tjadang 
an Nasional seluruh Indonesia jg. 
akan dihadiri oleh perutusan?   mengundurkan diri — dari komisi 

    

bulan terhalesaian Masalah TKR/TRI bertem 
pat dikota Pare2. — Kini berita 
sajang dari luar negeri. Presiden 
Magsaysay telah - memerintahkan 
kepada semua pegawai pemerin- 
tah agar segera menjerahkan. daf. 
tar semua pegawai2 dan pekerdja 
pekerdja jang ada hubungan da 
rah dengan dia setelah makin ba 
njaknja tuduhan2 familisistim da 
lam pemerintahannja. — Panitya 
maritim A.S. hari Senen jbl. me 
ngambil tindakannja jang perta 
ma untuk membikin siap kapal2 
tangki dari armada tjadangan A. 
S. sehingga dapat dipakai setja 
ra mendadak djika kapal2 itu di 
perlukan akibat krisis Terusan 

ez, — Dewan Liga Arab dalam 
persidangannja jang hendak di- 
mulai pada tgl. 15 Oktober j.a.d. 
akan mempertimbangkan kemung 
kinan negara2 Arab  menjokong 

djuan dari program tersebut sa- CTN dari Sumatera Selatan, Su 
ngat mendekati tjita-fjita Gandhi matera Tengah, Kalimantan Ba- 

rat dan Timur, Sulawesi dan Dja 
wa. 

Kongres tsb. akan membitjara 
kan soal2 jang menjangkut  pe- 
njelesaian masalah2 CTN  chu- 
susnja dan pembangunan negars 
pada umumnja. 

li 560.000 desa di India. 
| Rentjana lima tahun jang ke 
dua jang. sekarang sedang dida- 
lam proses perumusan, mengakui 
»dusun sebagai pusat. perkemba- 
"ngan nasional”, 

Buruh dan pendidikan, 
Gandhi bukanlah seorang pen- 

  

Ideenja mengenai "beladjar dan 
didik selain seorang ahli ekono- 
mi, tetapi seperti orang2 besar 
lainnja ia telah berusaha untuk 
memandang kehidupan dalam ke 
seluruhannja dan dengan rasa ke- 

membuat” dan mengenai pemusa- 
'tan pendidikan disekitar apa jg 
tertjantum didalam rentjana pen- 
didikan pokok ini diterima baik 
untuk didjalankan oleh beberapa 
pembesar dinas2 pendidikan d 
India. 

Betapapun gentingnja keadaan 
didalam suatu negara seperti In- 
dia dan kesan Gandhi jg tidak 
disangsikan lagi “adanja pada 
pemerintah nasional sekarang ini. 
kita harus mempunjai pandangan 

manusiaan jang mendalam seba- 
gaimana jang bertalian djuga dgn 
djalan pikirannja, ia ingin sekali 
untuk “menaikkan tingkat ke- 
agungan rakjat banjak.” 

Karena itulah ditahun2 belaka- 
ngan sebelum wafatnja ia telah 
memusatkan perhatiannja — pada   bersama tuntutan RRT supaja di 

terima mendjadi anggauta PBB, 
—  Pandu2 pelajaran Uni Sovjet 
tanpa dibantu pada hari Selasa 
jd, untuk pertama kalinja, setelah 
diudji pembesar2 Mesir jang ber- 
sangkutan, diberi hak memimpin 
Jaana ikapal melalui Terusan 
“Buez setjara berkonvoi, 

  

masalah? pendidikan, 
Gandhi merasa bahwa kemulia 

an buruh tidak mendapat penga- 
kuan jang sama didalam sistim 

lebih djauh diluar politik2, pera- 
turan serta lembaga2 pemerintah 
untuk  mendjamin  terwudjudnja 
"pengaruh Gandhi”, Demikian 

1 

Dolores Ibarruri (la Passiona 
ta”) mengatakan bahwa partar 
Komunis Tiongkok telah menun 
djiukkan djalan baru bagi perkem 
bangan setjara damai, bukan sa 
dja kepada kelas pekerdja tapi 
djuga bagi kaum bordjuis. Dika 
takannja bahwa adanja persekutu 
an antara kelas pekerdja dan 
kaum bordjuis ini perlu sekali 
ada, sebagaimana ditundjukkan 

  

ta 1 dana pa 3 2 ntuk sa 2 tahan Franco, mengutjapkan da Pa ata 

Da en an Seakan Pe wat Terban dh Jen Per dalam akouk Denai Pa Tn “berbabaja 2 t 1 1 (gres ke-8 Partai omunis Tiong s ut selesai perdjuangannya untuk men K,ropaAsia Pemuah (5 (5 0 iso Tong Ong Magpat MEruak  mplrui 
na ja sudah tidak ida lagi ket- Akibat PeristiwaSuez Pn sPowder Adisib”. Obat ini 
ka UUD India achirnja telah di- nata” di Peking. Tiar biasa mandjurnja. “Da 

lam tempo jang sesingkat2- 
nja segala matjam penjakit 
Eczeem, Kadas, Kudis jang 
berbahaja dapat disapu bersih 
sampai seakar-akarnja. Sega- 
la matjam Eczeem, Kadas, 
Panu, Kudis dll. jg telah lama 
tidak bisa sembuh dengan 
matjam2 obat jang lain. Insja 

dgn Powder Adjaib 

MOHAMAD SADIK JOHRIE 
PETeA SU NU ML RA Kk keha 

  

  oleh P. Kom. Tiongkok, karena 
kaum bordjuis jang setia kepa 
da tanah-airnja dapat melakukan 
peran sangat penting bersama2 
rakjat dalam pembinaan kemba 
li masjarakat. | 

Dikatakannja bahwa pengala- | 
man2 revolusi Tiongkok akan 
merupakan peladjaran2 jang sa 
ngat bermanfaat bagi Partai Ko 
munis Sepanjiol, dalam membina 
revolusi demokrasi bordjis Sena 
njol dan dalam perdjoangar, mc 
lawan pemerintahan doktatot 
Franco. 3 

Sekarang Tiongkok meletakkan 
dasar bagi msjarakat sosialis ss 
dangkan rakjat Sepanjol - masih! 
terus berdjoang melawan fasisme' 
dan untuk demokrasi di Sepa-| 
njol, kata njonja Ibarruri. i 

Achirnja ia berkat, bahwa ,.ka! 
mi jakin bahwa dimasa depar: 
jang tidak djauh lagi, djuga rak | 
jat Sepanjol akan mengadakan 
rapat2 neraiaa, didjalan2.” 
antaraldapfr 

  

Amerika Mau 
Tetap”4,Mendu- 
duki” Djerman 

Barat ? 
ROBERT. MURPHY wakil 

pembantu menteri luar negeri AS 
pada hari Selasa telah mengada 
kan pembitjaraan dgn. Perdana 
Menteri Djerman Barat Konrad 
Adenauer dan menteri luar ne- 
gerinja' Walter Hallstein, 

Menurut sumber Djerman para 
achli negara Djerman itu telah 
mendjelaskan pandangan Djerman 
mengenai keputusan 'untuk me- 
ngurangi djangka dinas wadjib 
bela dalam angkatan darat Djer 
man Barat jang baru diorganisir. 
Menteri2 Djerman itu meminta 
perhatian Murphy atas akibat 
pada pendapat umum. Djerman 
jang disebabkan oleh berita2 pers 

erika tentang ,,rentjana Rad- 
ford”, 

Sumber tsb. s€tandjutnja mene 
rangkan bahwa menurut pernja- 
taan pemimpin2 tinggi Djerman 
tsb. kepada Murphy sebagai aki- 
bat dari berita2 itu iklim parle- 
men Djerman tidak lagi meng- 
untungkan pada djangka waktu 
wadjib bela selama 18 bulan dan 
karenanja telah ditentukan djang 
ka waktu 12 bulan. Murphy te- 
lah mengatakan kepada pemim- 
pin2 Djerman itu bahwa berita2 
pers Amerika tidak memberikan 
gambaran  sebenarnja terhadap 
politik pemerintah. Ditekankannja 

kam. Penjakit ini timbul karena 
danja. 

: akan baik kembali seperti 
biasa. Powder Adjaib adalah satu2-nja obat Eczeem, Kadas, Kudis 
jang terbaik. Tidak ada bandingannja diseluruh dunia. Tanggung 
garansi 100 pCt. Harga 1 botol Rp.25.— Bisa kirim seluruh 
Indonesia tambah ongkos kirim 10 pCt. 

Ratunja segala Semir Rambut Hitam 
DIAMOND HAIRDYE. 
Harga per botol besar Rp. 15.— 
Harga per botol ketjil Rp. 19.— 

Semir ini adalah pendapatan baru isti- 
mewa, ini semir jalah tidak panas. Dan 
tanggung tidak luntur. Garansi 100 pCt. 
Tidak sda bandingan diseluruh Dunia, 
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DIAMOND HAIRDYE: 
   
   

             
Harga per botol besar ST mEwa 

PA  Kemaaa e 
Harga per botol ketjil UI $ Tlanupasturad €y: 

Rp: 10:— IN ) ROHAMED SADIK DJOHRI 
KEPRABON-KULON.iS/D.SOLO. 
  

SEMIR RAMBUT HITAM 
Harga perpsk Rp. 7,59 

SEKALI MU. 

DA AWET 
MUDA. 

ALLA ZOR 
PIL KERAS. 
Pil kuat isti- 
mewa untuk 
orang laki2 
jang kurang 
tenaga. “ Ba- 
dan lemah, 

Lemah sjak- 
wat  (impo- 
tentie, Sexue- 
le Zwakte), 
Lost Man- 

  

Taice ano00 seni medan Keran 
Penamaan aga 

       

     

    
   MOH. SADIK JOHRI 

Djt. Teuku Umar 19/p 1 
1 NN -SOLO- 

OBAT KRITING Rambut 
Harga 1 botol Rp: 15.— 

Dari itu kita sedia Obat (Sexual Weaknesa, 
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PERDOOS Rp305: P1 

  

hood, Nervousness, Build Blood, Bone, Energy). Penjakit JIRIAN 
adalah penjakit jang sangat berbahaja, seperti Api dalam Se- 

ja achlak (moreel) diwak- 

ZOR PIL KERAS 
gan 

tu mu 

ALLA 
Harga per doos Rp. 30 

MANUFACTURED BY: WORLD KNOWN 
PROF. M.S. COLLER 

SOLE AGENTS: MOHAMED SADIK OERI 
Djl. Teaku Umar 15/D (Keprabon Kulon) — Soto. 

aan Pena seluruh Indonesia, tambah ongkos 106. Kirim nang 
e u 
Semua Agen" harga sama. 

Depot Ohat AA, Gang Pinggir 9, Semarang: Toko Obat »Singas 
pore” dan Toko Obat ,,Shanghai”, Pasar Diohar Semarang: Uni 
versal Stores, Bodjong 6 B, Semarang, Toko Obat ,TOK AN”, 
Djll. Raja 114 Magelang, K. A. Moharned ' Yasin, Dj Kepati- 
han 23, Pekalongan, Pooran Sporting "Coy, Dil. Pontiol 40, Se- 

      
marangs Toko Jilani, Djl. Nusantara 112, Makasar: Salon de 
Beaute ,,Ladis”, Dil. Srambatan 20, Solos Toko Minang, Padang. 
pandjang, Sumafra-Tengahs “Toko Obat BLGRCO, dil. Siamet 
Rijadi 73c, Soloy Muh. Bin Abdullah Rumah Makan Atia India, 
Karanggetas, Tiirebong ' Toko ' Obat Abdulrachnan Di. Slamet   bahwa tidak ada persoalan  pe-!   pendidikan India. Ia pertjaja bah 

wa pengadjaran harus dihubung- 
kan rapat dengan penghidupan, 

tulis G. L. Mehta. Sebagaimana 
diketahui Gandhi dilahirkan pada 
tgl. 2 Oktober 1869. (UP) 

  
  

|ngurangan djumlah pasukan AS 
jang ditempatkan di Djerman, | 
ata sumber itu. (Antara-AFP), | 

Rijadi 25 (muka Pendjara) Solo: B. PIAR, Pasar Tundjungan Stand 
no: 81 «82 Surabajay Toko New India, Samarinda Rumah Makan 
Pakistan. Perak 5456, Surabaja: Toko MURNI, Slamet Rijadi 54 
——« Muh. Amin, Tjokronegaran 93, Solo.  
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“Rex” 5 ”Orioo” 3 

“70RION” 5- 7. 9- (17 th) 

" ”GRAND” 5-7.-9.- (13th) 

”THE WOMAN 

INI MALAM PENGHABISAN : 
”G RIS” 

      

    
    
   
     

  

   

    

   

    
      

    

| 70RION” 

   
Dengan hormat, 

CO 

marang. 

o 

Turut mengundang: 
OEI TIIK NGA 

TAN KONG HAN 
OEI TJHING BING 

Perdjamuan:   

  

1.—12.— 
Geni 

Gris - Indra - Roya: 10.—11.— 
  

EXTRA: SABAN SORE dj. 3.00 

LUX” 515-715-9.15 
EXTRA: SABAN SORE dj. 3.15 

(CinemaScope) 

  

      

Diana Cilento - Geo. Baker 
FOR JOE” 

(VistaVision-Technicolor) 
  

5.7.9. (seg. umur) 
»”THE CIRCUS” 

Berwarna (Tekst Indon.) 
  
  

  

SABUN WANGI 

COLIBRITA 

  

  

DANGAN 
: . 

Dengan ini kami mengundang dengan hormat kedatangan Tuan/Njonjah/Nona dan 
sekalian pamili pada hari Minggu Kliwon tanggal 7 Oktober 1956 atau Imlik 4 Kauw Gwee 

:.2507 djam 19.00 (7 malam) di Gedung ,,Hwa Yoe Hwee Kwan” Djl. Plampitan 19. Sema- 
| rang, guna mengundjungi perdjamuan jang akan kami adakan berhubung dengan menikah- 
-nja putera kami jang pertama : A 

THE SOE LAN 
puteri pertama (anak ke 5) dari Tuan (almarhum) dan Njonjah THE KOEI LIEM di Se- 

Dengan sangat girang kami menantikan kedatangan Tuan/Njonjah/Nona serta sekalian 
Pa atas perhatian mana sebelum dan sesudahnja kami mengutjapkan banjak terima 
casih. 

dgn. Njonjah 
OEI KIEM LIONG PN 5 

O.J. de VOS dgn. Njonjah (Oei Han Nio) 
dgn. Njonjah 

Hari Minggu tgl. 7 Oktober 1956 djam 7 malam. 4 
N.B. Mulai masuk Gedung ,,Hwa Yoe Hwee Kwan” djam 4 sore. 

- Handai taulan jang tidak terima surat undangan, karena kelupaan 
.y harap dimaafkan dan suka anggap iklan ini sebagai gantinja. 

| makin kurang atau hampir hilang sama sekali. Oleh karena ke-:   TBK Kya an KE We 
EXTRA: SABAN SORE dj. 3.00 
"ROYAL 515-715-0.15 

— EXTRA: SABAN SORE dj. 3.15 

MN ROLL M 
1/19 

    

  

ay Milland - Mary Murph: 
7”A MAN ALONE” 
. (Color by Trucolor) 

"INI MALAM PENGHABISAN : 
INDRA” 5. 7- 9. (17 th) | 
Netty Herawati - AN. Alcaff 
Astaman - Budhrasa ? Eilya 

"AIR PASANG” 
”DJAGALAN” 5.7... (17 th) 

Sik Hwi - Auyang Safi 
Liu Loan - Pao Fang 
"SU NE TE" 

  

    
1 BARYLTIN Minjak rambut guna menumbuhkan, pan- 

  

TAP AP SD GAN AA TN Snguananna ena RP: 10,— 

DC BAIRDYE Tjelup rambut untuk bikin hitam 

rambut ditanggung tida luntur. ........ isc... Rp. 10,— 

ATOM HAIRDYE Tjelup rambut putih djadi hitam 

3 Grms. Rp. 10—: 5 Grms. Rp. 15— 10 Grms. 

Rp. 25.— , 

IT CLEANSING CREAM membersihkan paras muka 

(make-up) jg. susah dihilangkan dengan sabun Rp. 10— 

SPROSSENCREME untuk sprossen tanda" hitam atau dan 

bekas djerawat" dll. ......... mennaaaaananaanaa » 10,— 

NO MA PUDER untuk menghilangkan rambut ah saia 

POTENSOL obat kuat istimewa .......... et an San 

PREGNOL untuk wanita ingin dapat anak: .......... Ra ta 

LP Pata lesir ad in han ana s3 . 10,— 

aa Beli DiiTAP TOKO OBAT DISELURUH 

Pj. TERNATE No. 12 

| Agen Besar: ACHMAD KARIM, Pinta Besi 10,   
INI MALAM PREMIERE BESAR 

15.60 2 090 - 9.09 BERBARENG (17cb.) 

MAKA AA A00 

Semarang, tanggal tjap pos. 4 
4 

4 

TONG KIEN 
DENGAN 

B
R
 

hu
a 

Hormat kami, 

GO SEE Tik 
NJONJAH. 

” 
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dgn. 

1 4 

jang tidak disengadja, 
154 

4   
Peer Perabot 

  

Baru Terim'a: 

) NOVIDA 
TYPE 5571 MODEL 1956 

     

Sifat2 ISTIMEWA : 
£ Peti kaju jang sangat indah! 
# Dilengkepi 7 lampu TELEFUNKEN! 

£ Penerimaan SELURUH DUNIA jang sangat tadjem! 

Harga Lama Kp. 2955.— 

Radio ,,OMEGA” 

      
         

  

Ka ata 

  

Djl. Mataram (Kr. Turie) No. 584, Tilp. 
  

ST RT TR AT tu 

SEXANOL 

  

"IT PHARMA ” 

Alangkah sedih dan susah hatinja lelaki itu jang tida mempunjai 
tenaga laki”. Mereka merasa bahwa kekuatan semakin lama se- 

kuatan laki” itu bersangkut pula dengan kesehatan anggauta" 
badan lain seperti otak, djantung, urat sjaraf, buah pinggang, 
perut, maka atjapkali menimbul lain" penjakit seperti, takut" 
djantung ber-debar”, lemah, sakit pinggang, pendek napas, kem- 

bong perut. Kita sediakan PIL SEXANOL jang ditanggung man- 
djur untuk segala matjam KELEMAHAN, beri dan menahan 

&naganja. 
Harga Rp. 20,— per pak. 
GONOCIDAL untuk sakit kentjing, baru atau lama Rp. 20,— 

ASTHMA CURE untuk sakit batuk, bengek dan slijsma Rp. 15,— 

SEXALIN untuk wanita jang sakit kotoran tida teratur Rp. 20,— 

djangkan rambut. dan brentikan rontoknja rambut 

INDONESIA. SA 

Pesanan luar harus tambah 15760 ongkos kirim. 

DC Pharma Ltd. 
Djl. PINTU AIR No. 24, 

DJAKARTA 
Djakarta. 

- 

BANDUNG 

| (Pektay). 

a) Losman's Vigosen Tablets........ Rp. 15,— 
Obat ini menambahkan darah, terutama memberi 
tenaga baru. Sangat berguna bagi orang Lelaki 
atau perempuan jg. badan lemah dan berpenjakit. 
b) Losman's Emmenagogue Tahlets Rp. 15,— 
Obat pendapat baru untuk Orang Perempuan 
datang bulan tidak tentu, darah mengumpet, perut 
berasa sakit, kurang darah, muka putjat, kepala 
pusing dan pinggang linu pegal. 
c) . Losman's Leucorrhoea Tablets.... Rp. 15,— 

Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. 

d) Losman's Syphilis Tablets........ Rp. 15,— 
Berguna sekali buat perempuan sakit keputihan. 
e) Losman's Santal Cystol.......... Rp. 15,— 

Istimewa buat penjakit kentjing (Twitjing). 
f) Losman's Chocolate Laxative Pil 

per ba eos LA ia ea Rp. 0,75 
Pil urus2 mandjur untuk bersihkan perut. 
fA) Losman's Kidney Tablets........ Rp. 15,— 

Untuk menjembuhkan gegindjal, (buah pinggang) 
jang lemah dan kosong, tenaga laki2 kurang, ba- 
dan lemah di. 
g) Losman's Hemmorhoids Pill...... Rp. 15,— 
Amat mustadjab bagi ambsi atau wasir baru dan 

lama. 
h) Losman's Colosion Tablets...... Rp. 15,— 
Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala 
batuk. 
) Losmar's Neuring Pil............ Rp. 15,— 
Istimewa buat mengobati otak lemah pikiran tidak 

  

  Diantara Isinja : 

  

            

      
          
       

  

D  Losmar's Anti Pollution Tablets.. Rp. 15,— 
Obat adjaib hilangkan bongsiat. 

k) Losman's Deafness Pil.......... Rp. 15,— 
Obat adjaib buat menjembuhkan telinga tuli. 

D)  Losmamr's Rheumatie Pil........ Rp. 15,— 
Untuk sakit tulang entjok d.l.I. sakit rheumatiek. 

. Liniment (obat gosok luar)...... Rp. 15,— 
untuk Rheumatiek, entjok, linu dll. 

m) Losmam's Bloodtoric Tablets...... Rp. 15,— 
Mengandung Vitamin A, B, C, Untuk orang sakit 
baru sembuh badan lemah muka putjat makan ti- 
dak enak. 

n) Losman's Nier & Blaas Tablets.. Rp. 15,— 
Mustadjab sembuh sakit Pinggang, begindjel Ie- 
mah, djalanan kentjing berasa sakit d.LI. 

o) Losmaw's Antacid Powder........ Rp. 5,— 
Buat sakit Ulu Hati, kelebihan asem, makanan 
tidak hantjur. ' 1 

p) Losmar's Pepermint 
Untuk segala penjakit Pilek, Batuk, Perut, Ulu- 

hati dan lain-lain. : 

H .Losmam's Zalf................ .. Rp. 2,50 
Zalf mandjur untuk segala sakit kulit, Exceem, 
luka Ringan.   tentu. 

Rp. 2,50. 

Agen: Rumah Obat TEK 

Harga2 tersebut diatas adalah harga per botol. Untuk luar kota tambah ongkos kirim per botol 

SENG TONG Semarang 
Bisa dapat beli pada Toko2 Obat Tionghoa diseluruh Indonesia. 

  

  

Kursus2 Tertulis: RADIO, MON- 

Kotakpos 86 — Bandung. 
(Didirikan sedjak 1941). 

Ki Dalang 
PURNOMO 

POERI - PATI, 

Kebaikan ta” perlu dipudji, 

    
2LUux" 

515 - 715 - 915 Teri   

  

CINEmAScOPE Trofkikdtor Valerie F 
BASIL RUYSDAEL » NOAH BEERY, se. F icia 
Pe Ha 4 Pa « Pendet by WULLIAN FADIMAN 

dapinja,.... dia tetap mempertahankan kekerasan 
ur Pena ba ng Ugal djiwa raganja. ..! 

  

BROMKFIETSEN. 

aa Ia J0 Io Pp 

    
2 jang terpaksa angkat sen- 

dendam jang meluap ber 

AN OLEH TIGA 

Kisah jang tak ada bandingannja 

  

REPARATIE & SERVICE SPEDA MOTOR dan 

Dipimpin colek achli jang berpengalaman. 

—. Puch Service 
Depok 49A Tilp. 1914 Semarang. 

  

BERHUBUNG SUCCES JANG LUAR BIASA HEBATNJA, INI MALAM TERUSKAN$ 5.— 7,— 9,— (17 th) 

   

  

MARY MURP 

IRC OLOR rn 
te Comambidantad Gian tndbvobatan 

nji didalam rumah jang tak dikenalnja,...... didalam semerbak 
parfun: dari gadis jang melindunginja diluar menunggu bahaja 

harap dibuktikan sendiri, 
Pa 

P 

  

ERA H3 

bih indah djika 
hitamnja. .....   

PROXY” 

     
TAS S0! 

HY - WARD BOND 

tentang seorang laki2 bersembu 

    maut jang berselimut nafsu dan senapan2.......! 

Tn Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No. 3498/1117A7171   

BESOK MALAM PREMIERE 

    
. aeo1weiv oxew PEREIMI 

RoyRogers 
No. 39 

3 LA KL 2 ut an 

Bahasa Baru Untuk Lantjarkaa Hubungan Internasional — 
nan Bidedari —Kissah Njata: Seten 

  

Gubernur Irian Barat Turu: 
"AA. IONG1 h ' gah Djuta Dim 2 !/» Menit—Sport Irdonesia Kuno Utk 
Melatih Keberanian - Warganegara Jg Tak Bajar Padjak — & Ijerita Bergambar: Lacky Taylor 
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dari Nj. GOUW   

MINJAK RAMBUT 

COLIBRITA 

Sa RE EL LL LP 

BEDAK HALUS KULIT 

Paras Njonja tetap tiada ter- 
tjela, bebas dari kerutan. 

Depok 29 — Tilp. 791. 

  

  
Memperkenalkan : 

Dengan keputusan P.A.P,4ttg.i24 September 1956 

No: 3963/BP. kode'no: 623/131/3 telah diresmi. 

kan''berdirinja 

1. BUNGAMAS-VEEM 
Berkedudukan di TEGAL" Dengan!alamat: 

1. Kantor - Dji. Mangkukusuman 
No. 

2. Gudang - Dji. Gudang 
Untuk semua pekerdjaan Veem, antara lain : 
Pergudangan In: & Ultklaren dan lain sebagainja. 

Direksi 
NA RL AL LA aa SN LL MLM LL LA 

BEDAK WANGI 
COLIBRITA 

  
.e San 0 an 2 La 2 aa 0 LL LL Lutut 

4. Telp. 477 
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  Film jang dibuat seluruhnja di 
kota Paris jang indah dengan 
kisah jang sungguh2.terdjadi di 
kota Paris pulas... 

  
    

  

. BESAR ! TIR RADIO, TEHNIK (Montir) | ,, B ! 
MOBIL, ARLODJI, VERKO-| INDRA” 4,30 - 7.— - 9,30 
PER. (47 th) 

Praktis — Tjepat — Mudah. na 
» : »Kemadjuan 25 

     
"ngerikan ! 
| Dentuman meriam 

Tag BATTLE CRY OF THE FLAT.TOPS! 

"GRIS” BESOK MALAM PREMIERE 5.00-7.00-9.00 (17 th)    
IE 

L , ana Pe aaran an peranannja sebagai pahlawan angka- z Aa 3 n avi . 
i : i Apakah memang bulan akan le- Ina Kei Mela Ne, Digpang ! Saksikanlah bagaima- 

sa ada bintik2 Ha jang meledak disampingnja !. i 5 “njala dan peluru2 jang berkeliaran Film India terbaru dengan penuh: Dari udiung keudiung 
(bang Angs Saka tera udjung keudjung penuh seru 

(SEDIKIT HARI DJUGA 
ROYAL”) 

diatas kepalanja. ...... ! 

1 jang menjembur ke udara disambut dengan me 
riam bom2 jang berhamburan terdjun kedalam samudera !!! 

Tak gentar mendengar gelegar 
s«.. 'tak hiraukan api jang me 

adegan2 jang dahsjat dan me 

  

    LN 
ANNE BAXTER“— 
STEVE FORREST 

in SIMONE RENANT » MAURIDE TEYNAR -.. VICTOR PRANCEN 
DITUNGGU : "GRAND”/ 

  

  
  

' 3 ey 7 € 1 »Y UX? 

“ DILIP KUMAR . NIMMI: 5 g F 3 3 (USHA KIRON - LALITA PAWAR: Lima tokoh. bintang dengan penuh bergelora dan semangat jang REX INI MALAM 
5.00 - 7.00 - 9.00 

LPICTURES prasant3” 

Pa 
SA) 

      
      

   
   

  

Tom 
MEN       

  

BERBARENG (17 th) 
EXIRA: SABAN SORE "REX” 3,00 — "ROYAL” 3,15 

Dibuka CursusBhs 
Inggrie/Borduur 

Mulai tgg. 8 Oktober 1956 
Tempat: Dj. Imam Bondiol 
No. 32a Semarang. 

Pendaftaran disertai uang Pang- 
kal Rp. 20. 

Sedia: 
MATJAM2 

Onderdil 
MOTORFIETS dan BROMFIETS 

Radio ,,Canada” 
Kranggan Timur 35 Semarang. Hn 

D.M.B. "ROYAL" 
515 - 715 - 9,15 

  

  

  

      

  

Dengan setjepat kilat Mc 
Lean mengendarai jeepnja 
dan bermaksud untuk me 
langgar lembu pilihan itu, 
tetapi untung sekali lembu 
itu tidak tergilas, 

  

LET GOL L TRIED TO RUN 
DOWN THAT STEER ON CN 
PURPOSE! TUE RANCHERS 
NEEP IT FOR THEIR CATTLE 

DRIVE! ee 
Sa 

     
    
   

  

    

  
— Biarkan! Saja  mentjoba 
untuk dapat melanggar lem 
bu. itu dengan sengadja! Pa 
ra pemilik ternak itu mem 
butuhkannja untuk  penggiri- — 
ngan ternak nanti! 

SORRY, BOSS! T THOVEHT 
YOU COULPN'T sEE . 1E 
WITHOUT YOUR 
GLASSES! 

jang saja kehendaki! 

     
      
   

  

   

   

   
    
   

PO THE 
THINKING/ 

   

  

Jha Muaf, pak! Saja kira” ba- 
pak. tidak dapat melihat den, 
terang zonder memakai katja 
mata bapak! 

Biarkan saja melakukan apa 
.. 

      

k 
£ 
3 f 
L 
F 
t 

) 
t 

w
a
l
e
t
 

 


