
  

  

djauh dari mata saja, zetapi Sau- 
dara2 akan. selalw dekat . dihati 

saja. 
Saja telah mengilndang” Taat. 

bat dan Saudara saja jang tertjin 
ta Ketua Mao Tje-tung untuk me 

- kan, bahwa Ketua Mao Fjotung 
telah menerima baik 

  

  

     
   

   
ung Karno Kepada     

' Sukar no. dilapangan 

Ak Presiden aa ina Saja berterima kasih kare- 

aa berangl esiden | Tapdgrak Mao Tje-tung, saja arno mengutja ! Iberharap akan melihat Saudara pisahan dalam bahasa : di 
Puaea Inggris dalam waktu jang tidak lama lagi : L.pa terbang. Keling dansa 

sbetai mendapat 1 re Indonesia. Rakjat Indonesia! 
tepuk tangan riu “ing meng-harap2-kan Saudara, 
rang dari 10 
king jang hadir 
bang mengantarkan 

an Tau 
ernjataan perpisa 

den Sukatno sb 
Setelah tin 

Mao Tse-tung menjer- 
tai Presiden. 

“Dari kota Peking sampai dila- 
pangan terbang Presiden Sukar- 
no berdampingan dgn Ketua Mao 
Tse-tung dalam satu mobil. . Di 
jantara pembesar? jang tampak 
dilapangan terbang ialah Tju Te, 
"Liu Sautji, Tjou En- lai, Soong 
Tjing-ling dan pemimpin2 peme. 
rintahan lainnja, kemudian hadir 
pula para perwira tinggi, pemim- 
pin2 partai dan organisasi? rak- 

“Ijat dan korps diplomatik: 
Dengan ditemani Ketua Mao 

Tse-tung, Wakil Ketua Tju:te 
dan Perdana Menteri Tjou En- 
lai, Presiden Sukarno memeriksa 
barisan kehormatan jang terdiri 
dari ketiga angkatan, darat, laut 
dan udara. 

Setelah berdjabatan tangan de 
ngan para pemuka disekeliling- 
nja dan Presiden Sukarno kemu 
dian angkat tangan menjai pai 
kan salam kepada rakiat 1g 
deret dan berdjedjal bonek 
meletuslah sambutan meluap -da 
ri rakjat jg, sambil melimbai- 
lambaikan bendera. nasional me 
rah-putih dan gambar2 Presiden, 
berseru ”Hidup Presiden Sukar- 
no”, "Bunc Karno” dan "Mer 
deka”. Sambutan meluap ini ber 
langsung hingga beberapa menit. 
Sebelum miik pesawat terbang 

Bung Karno dengan hangat dan 
mesra berdjabatan “tangan Gan. 

  

    

   

ninggalkan Nag” 1 
guhnja saja sudah lebil 
hari d dalam perdjal 

    

   

asaka2 utera- eri telah 
menerima apa Apt ramah- | 
tamah, dengan rasa persahaba- | 
tan, dengan rasa persaudaraan 
jang sungguh2. Saja sangat ber- 
terima kasih: karenanja. 

Indonesia terus-menerus dalam 
perdjalanan dan Tiongkok Rakjat 
pun. terus-menerus dalam per- 
djalanan. Kita “berdjalan ber- 
sama2, bersama2 sebagai saha- 
bat2, ber-sama2 sebagai kawan2, 
ber-sama2 sebaggi kawan2 seper- 
djuangan. 

Di Indonesia ada sebuah pepa- 
tah: ,,Djauh dimata dekat diha- 
1P”. Sandara2 rakjat Peking akan   

ndangan Pres Sc Ikang 3 Dj jab 
Dihati” — Demikian Kantata 

Saptu pegi jbl. untuk mengadakan perdjalanan menu- 
menguma mkan kesediaan Presiden Mao Tse-tung itu, | 

Fa 1 brapa agar dalam waktu singkat dapat melihat Mao Tse- | 
ia mengha rap-harapkan Saudara”, demikian Presiden Su-) 

  

  Rakjat Pekin 
eng lah menerima baik undangan Presiden Sukarno untuk | Sa 

Tse-tung untuk mengundjungi Indonesia tersebut 
terbang Peking waktu hendak 

Ji menjertai Pt Bb 
dalam perdjalanan ke Tiongkok | 
|Timur-laut itu, dan djuga Duta | 
besar RRT utk Indonesia Huang 
:Tjen, Kepala Protokol Kemenie 
rian Luar Negeri Wang Tjo:ju, 
dan Dutabesar Indonesia untuk | 
Tiongkok Sukardjo Wirjoprano- 
to. 

Presiden dan rombongan dim 
perdjalanan menudju Tiongkok 
Fimur-laut itu menggunakan 6| 
buah pesawat terbang. Demikian 
menurut berita Hsinhua dan Ia- 
poran pandangan mata — Radio 
peking. : 

Seterusnja diwartakan, bahwa 
Saptu tengah hari Presiden Su- 
karno dan rombongan tiba di 
Shenyang, kota industri berat. di 
Tiongkok Timur-laut, Dilapangan £ 
terbang tamu2 Indonesia itu men 
Gapat sambutan meriah dari ri- 
buan rakjat Shenyang dan dari la 

kota sepandjang 10 kilometer pa- 
ra tamu Indonesia itu mendapat 
sambutan ratusan ribu rakjat jg 
berdiri berderet sambil melam- 
bai-lambaikan gambar2. presiden 
Sukarno dan bendera2 merah-pu- 
tih maupun bendera? nasionalnja 
sendiri. 
Gubernur provinsi Liaoning, 

Tu Ehe-heng, dan pemimpin2 pe- 
merintahan setempat  menjambut 

ridan menjertai Presiden sedjak di 
lapangan terbang. Dari lapangan 
terbang rombongan tamu dengan 
mobil2 menudju ke setasiun ke-h 
reta-api Shenyang dan dari, sini 
dgn kereta-api menudju kekota 
Anshan, pusat industri badja. 

Disetasiun- tamu2 Indonesia itu 
mendapat sambutan rakjat. meriah 
sekali dgn bunji2an, tari2an jang 
dilakukan oleh . seniman-seniwati 
jang berpakaian indah2. Ditengah 
keramah-tamahan ini Presiden Su 
karno ikut memukul genderang 
jang mengiringi sebuah tari?2an.   Ketua Mao Tse-tung dan pemim 

pin2 Tiongkok lainnia. Oleh 
muda-pemudi Bung Karno ker 
dian "dkerbu” dengan karangan 
bungg sebagai tanda, Mena 
dan selamat Bia 

3 Wakil P: MEAA aj nella 

      

ska 

" mentertai Presiden 
perdjalanan. 

undangan. Wakil Perdana Menteri Tien 

Masjarakat Kita Kena 
“9Penjakit Chronis $ 
Karena aa Telah Menjimpang 
Dari Tudjuannja Semula—Kata Kol. Nozir 

KOMANDAN KOLONEL NAZIR Komandan Daerah 
Maritiem Surabaja dalam pidatonja sebagai Inspektur Parade 
di-Hari Angkatan Perang hari Djum'at berkata, bahwa masja- 
rakat kita telah dihinggapi penjakit jang chronis, jang sukar 
disembuhkan. ai timbul keonaran, kekatjauan dan 
ketjurangan. Korupsi meradjalela disegala lapisan masjzrakat, 
fuduh- menuduh, #juriga-mentjurigai mendjalar dimana-mana 
serta kedustaan, kesutjian dan kekotoran tidak ada beda2nja 
lagi. Semuanja ini, menurut Kolonel Nazir, adalah disebabkan 
karena peongaN Kita tebak Ta gag dari tudjuannja se- 
mula. : 
T Bapa 3 hn Kata Kotonet Nazir lebih 
jita 0: : Idjauh, tudjuan semula ialah ber 

: 1 nan aa s—“ |djuang guna kemakmuran rakjat 
Jan negara, tapi tudjuan itu kini 

“ Iberalih  keperdjuangan untuk 
k | mengabdi diri-sendiri dan dalam 

(kuasana serta iklim seperti inilah 
24 hidup Angkatati Perang kita de- 

  

   

  

      
PENGURUS  Gabu 

pe lam menjelenggarakan penjambut 

djalan .dan ben 2 
Wi Tien WI "merah-putih: dan. nasional 

dlm: Tiorgkok berkibaran Hherdampi 

Kota Shenyang pada hari itu 
nampak dalam keadaan sta da 

annja ataS tamu2 agung dari In- 
' donesia itu. Rumah2 dan djalan2 
dihias beraneka-warna, ena 
besar “didirikan diberbagai 

     

:ngan dimana-mana, djuga. tampak 
Taun besar Bung Karno Ta 
ng disana sini. 

Presiden Sukarno AE ka- 
um buruh Anshan. 

Seterusnja dihadapan kaum bu 
ruh badja Anshan hari Saptu sore 
Presiden Sukarno  menjatakan, 
bhw tidak ada suatu kekuatan di 
dunia ini jang akan dapat memi- 
sahkan Indonesia dan Tiongkok. 
Presiden melihat-lihat pabrik 

badja Anshan hari Saptu sore dan 
kemudian akan kembali ke Shen- 
yang. : 
Lebih dari 2000 buruh badja 

Anshan menjambut kedatangan 
Presiden Sukarno. Dihadapan me 
reka Presiden dalam pidatonja 
pertama-tama menjampaikan  sa- 
lam dari 81 djuta rakjat Indone- 
sia. Waktu Presiden mengatakan, 
bhw Ketua Mao Tse-tung telah 
menerima baik undangannja utk 
mengundjungi Indonesia dan dgn | 
ini memastikan akan makin erat 
nja persahabatan Indonesia-Tiong 
kok, hadlirin menjambutnja dgn 
tepuk tangan gemuruh. 
Presiden menjatakan selandjut- 

nja, bhw kundjungannja di Tiong 
ikok ini dan dibanjak negeri lain 
nja membantu memperbesar ke-! 
mungkinan terselenggaranja  ko- 
existensi setjara damai diantara 
semua bangsa diatas dunia ini, 
dan bhw semua rakjat bisa beker | 
djasama sebagai saudara asalkan | 
ada goodwill, 
beda pandangan politiknja. Mere 
ka jang tidak senang melihat dan 
tidak menghendaki dunia hidup 
damai dalam ko-existensi, mereka   

     

lan O ! 'er- | wasa ini. Dalam hubungan ini 
kumpu rang-tua Murid € | Kolionel: Nazir peringatkan su- 
gm mang 10201 kini Ta ag paja "Angkatan Perang  men- 
orang:tua/ wali murid ka ifa2 | dijauhkan dirinja dan terhindar     
   

  

hendaknja dari kekotoran” itu, 
djangan sampat terdjerumus pula 

.Idan tenggellam dalam arus mala 
i- Ipetaka jang 1ncnimpa negara In- 
Idonesia dewasa ini. 

Jang pasti timbul ada- 

  

    
    
     

  

   
     
   

  

   

   

  

    
   

    

    

   

   

    

    

   
   
   

    

    

     

  

     

        
   
   
   
   

    

   

    

    

   

Djawaban atas pertanjaan? 
harus disampaikan | 3 
tia Angket GPO! , 
Guntur 43, Djakarta dan 1 

  

djawaban2 jang terbaik akan di-| “Jah. air djernih. 

berikan hadiah jang sekuruhnja| ampur jang dialirkan dan 
berdjumlah Rp. 5.000,—, a arus sungai akan tetap 

Pertanjaan? itu adalah sebar rn, demikian Kolonel 
"3 berikut: am ,nasehatnja — lebih 

. Djika anak sebdara .sndab) landjut, ,,jang pasti timbul, ialah 
  
  ba naka 3 tahun, perlukah dial: jernih: ini adalah hu: 

i kkan ra ma a- kum alam. Oleh sebab itu, pilih- 

Sar aa 75 lah djaian' ang benar, Pelan 
2. Heh “kita dan peliharala 

3 SET an . Naa ian be- 

3g aa anak sauda 
udjian SMP, kemanakah 
saudara sekolahkan? - an Naba ba Si h 
4. Apakah saudara me kan Tan, Ane 

" dikali atau 1 kan supaja anak saudara masuk Be am 
  

Perguruan Tinggi? — 3 
5. Saudara menghendaki anak) 

saudara mendjadi apa? Ya 3 
6. Setudjukah saudara Kewa-| 

djiban-Beladjar diadakan 
th. 19617 Fa 

7. Djika aklionkbak 
pat menjediakan ukup 
untuk keperluan pendidikan, 
tudjukah saudara beban i 

ang - arus politik 
bandjiri negara waktu 5 $ 

1 demikian Kolonel Nazir. 
P (Antara! 

sha SELAMAT HARI 
5 ANGKATAN PERANG. 

| Berkenaan dgn Hari Angkatan 
are 5 Oktober 1956 jbl. berba- 

telah me- 
rnjataan selamat 

“KSAL dan KSAU 

  

  

tua Mu aan Bbn jalan pengharapan pu- 

Pe at An ar dalam perkembangan Ang 

rid? : ea Perang R.I. seterusnia ma 
8. Martakah saudara lebih: su- kin eratlah kerdjasama dan hu- 

itulah jang menindas dan meme 
ras serta menghina orang2 lain- 
nja. Mereka “adalah kaum kolo- 
nialis dan imperialis, 
kata Sukarno, 
nandaskan, bahwa semua bangsa 
harus bersatu dalam perdjuangan 
jg. gigih melawan imperialisme 
dan kolonialisme. Persahabatan 
Indonesia-Tiongkok kini makin 
mendjadi terkonsolidasi dan ke- 
adaan ini harus terus diperkuat 
dgn kekuatan semangat bersama, 
demikian Presiden Sukarno. 
Sambutan rakjat Anshan atas 

kedatengan Presiden Sukarno ini 
sama meriahnja dengan sambutan 

demikian 

pangan terbang menudju kepusat | 

em” | merintah Mesir. upaja 
'atas dasar uSul2 ini dan “denga 
demikian bekerdjasama dalam pe 
njusunan sebuah sistim 'jang ef: 
fektif utk 

biarpun  berbeda- |- 

jang kemudian melu. 

menghendaki »pengukuhan pr 

“Kalangan tsb. diatas tadi me 
ngatakan dengan tegas bahwa 

| Mesir akan menolak: : 
“1. Penjerahan pengurusan Teru 

san Suez kepada 
ngan jg bersifat internasional. 

dan disetudjui oleh 18 negara 

'Terusan Suez), jg menghendaki 
internasionalisasi Terusan Suez. 

- 3, Sesuatu perundingan atas 
| dasar prinsip penempatan  Teru 
San Suez dibawah pengawasan 
internasional. 

Setiap kerdjasama dengan 
Ken aan Pemakai Terusan 
Suez (SCUA) 'jg dirumuskan 
oleh Inggris-Perantjis dan terben 
tuk hari Sener jl. 

Seterusnja dikatakan - bahwa 
Mesir merasa gelisah bahwa AS 
menjetudjui  penu 

gris-Perantjis tadi. 
wartawan UP. 

Demikianlah 

Isi resolusi Inggris-Peran- 
is. 

Berita Reuter dari New-York 
mengatakan bhw kelima pokok 
dalam usul Inggris-Perantjis ttg 
Terusan Suez jang diadjukan ke 
pada Dewan Keamanan ialah: 

1. Memperkukuh prinsip kebe- 
basan pelajaran, sesuai 
Konvensi 1888 ttg Terusan Suez. 

2. Menegaskan bahwa perlu se 
kali dilindungi hak2 dan djami- 
nan2 jang dimiliki oleh segala pe' 
makai Terusan  Suez, menurut 
sistim jang djadi dasar Konven 
si 1888 — artinja, Terusan Suez 
harus diurus oleh ,,sebuah kese- 
luruhan jang mempunjai sifat ing 
ternasional.” 

3. Menjetudjui tindakan 18 ne 
gara dalam konperensi London jg 
pertama mengenai Terusan Suez, 
»jang dimaksudkan utk mentja- 
pai penjelesaian  setjara 
ara masalah ini, jang sesuai 
dgn keadilan”. 

4. Mengandjurkan kepada pe- 

     

mengurus Terusan: 
Suez. 

5. Mengandjurkan kepada 'pe- 
merintah Mesir supaja sementara 
ini bekerdjasama dgn Perhimpu-| 
nan Pemakai Terusan Suez 
(SCUA). 

Komentar? pers Mesir. 

komentar dari beberapa suratka- 
bar Mesir mengenai usul Inggris- 

1Perantjis tsb tadi dan pidato2 pa 
ra menteri luar negeri Inggris dan 
Perantjis dalam Dewan Keama- 
nan dalam mana mereka mema- 
ki-maki lagi Presiden Mesir Dja- 
mal Abdul Nasser. 

Suratkabar2 Mesir menamakan 
rentjana resolusi Inggris-Perantjis 
tadi ,,pertjobaan jg sia2 untuk 
mengadakan perundingan dengan 
Mesir sekarang”, dan dikemukan 
bahwa Mesir menolak usul2 tadil 
karena itu didasarkan atas ren- 
tjana internasionalisasi Terusan 

Suez jang dirumuskan dalam kon 
perensi London jang pertama 
(,Rentjana Dulles”). 3 

Seterusnja harian2 Mesir me- 
ngemukaan bhw pidato2 menteri 
luar negeri Perantjis Pineau dan 
Inggris Selwyn Lloyd dim De- 
wan Keamanan itu merupakan se 
rangan2 fitnah terhadap Mesir 
- Presiden Nasser. (Antara- 

Pidato menter: luar nege- 
ri Perantjis, 

Mengenai pidato menteri luar 
negeri Perantjis Pineau dlm De- 
wan Keamanan jang telah menim 
'bulkan komentar dari pers Mesir 
itu, seterusnja Reuter mewarta- 
kan dari New York bhw ava jg 
diutjapkan Pineau ialah: ,,Dina- 
sionalisasikannja -'Suez — Canal   dikota-kota lainnja, Demikian 

Hsinhua. (Antara), 

  b tara ten: 
kai, menjekolahk ga Ae ae 1 antar 

  

     

  

   
    

ANGGOTA Parlemen Indone-| 

fidikam dan PenauaNA Ban Demand beri. Din 

    
         

ti Kepertjaj 

  

     

Comrany oleh Nasser itu mung 

1 at Demokrasi Ba- 
(f8 rat Sudah ,,Gila" 

Kalau Hentikan Pertjobaan2 Atomnja — 
Kata Menzies 

PM AUSTRALIA MENZIES Sabtu kemaren dalu me-| 
ngatakan dalam sebuah rapat umum bertalian dengan kampa- 
nje pemilihan, bahwa negara2 Demokrasi (Barat) ,,gila?, kalau 

mereka menghentikan pertiobaan2 perledakan bom atom. D: 
katakannja bahwa ,,tak boleh disangsikan las?” bahwa karena 

pegara2 Barat kuat dilapangan persendjataan atomlah, maka 
perang dunia terijegah. Menzies, jang baru2 ini pulang dar! 
London dan Washington, seterusnja. mengatakan bahwa me- 
aurut pendapat »Segala orang jang kompetent” jg. didjumpai- 

aja, Uri Sovjet sekarang kurang ketjenderungannja untuk 

mengobarkan perang dunia daripada jang sudah2. Sebabnja, 
menurut Mienzies ialah karena URSS tahu bahwa perang dunia 
ukan berarti perang alat2 sendjata jang mengerikan dan mung. 
kin berarti hampir musnahrja umat manusia. (Antara-Reuter). 

aan Agama 

damai | 

' Berita UP dari Kairo mengutip) 

abtu j.l. mereka adjukan kej da Dewan Keamanan, ketjuali 
pokok pertama (usul ini terdiri dari 5 pokok), jakni jang 

    

    
| dengan Konvensi Terusan Suez tahun 1888”. Demikianlah tulis 
wartawan “United Press David Bisljai. 

     

   

   

sesuatu golo/ 

2. Disetudjuinja tindakan jg di| 
ambil dalam konperensi London | 

(konperensi London periama tte.|' 

dengani: 

(Karena Lamanja Tan- 

ada bahaja, bahwa eratnja kese 

  
Dr. Djojaluddin: Pemerintah R.R.T. Menghorma. 

| atakan di Peking, bahwa 
ra kita, Ke 1 PT Kantong stidak adanja ke, Missi Parlementer Indonesia dan| ,, Saja sudah mengundjungi mes 

Hasil2 angket itu aka disam- basan beragama di Tiongkok” (mengundjungi berbagai2 tempat djid-mesdjid dan makam2 — kuno 
aa Pn Tan jang 7 iada mempunjai dasar. Hal dimana, terdapat  banjak “kaum dari kaum Muslimin diberbagai- 

kan bertentangan  dengan| Muslimin. TN ibagai tempat di Tiongkok dan !' 
:nuliska 2 persahabatan | diantara| TN Islam jang aini saja telah melihat bahwa peme- 

, alamat Na 'dan Indonesia sebab 74 tahun ini berkata, bahwa se- rintah Tiongkok sungguh2 meng- 
        

ap 
piran perangko Rp. 

sb. akan disam: m Aa Laka . 

balai 

  

penduduk Indonesia Ta 

  

  
  erdjalanannja ia telah m 

t bahwa. Tan bag tentang 

2 didalam Kn 

        

  

   

   

     
    

    

     
   

  

      
   

hormati  kepertjajaan2 
kata Dr. Djalaluddin. 

Ia mengatakan, bahwa 

agama' £ 

keper- 
12|tjajaan2 agama dan adat-istiadat 

bangsa2 

| Lemkean Kebudaiser 'ndonesis 
' Kan atayangtah Cernotschap 

en menwa er ehanpan" 

minoritet dihormati, 

ar kads, 'supaja Aa usaha 

gengsi 

wadjiban mereka, kalau mereka 

TAWARAN BANTUAN MILI- 

h Mesir akan menolak 
usan Suez, jang malam 

sip kebebasan pelajaran, sesuai 

     

  

   

   
   

  

     

kin merupakan babak pertama 
daripada suatu politik jang akan 
menggiring dunia kedalam kan- 

' sbentjana2 bersifat damai”. 
Seterusnja  Pincau mengatakan 

bhw »Kami berhak menanjakan, 

pakah jang sedang dipertaruh- 
m sekarang ini kesedjahteraan 
jat Mesir ataukah perluasan 

ambisi2 Nasser jang tak menge- 
'nal “batas2!”. 

ii “seterusnja berbitjara 
mengemi apa jg disebutnja "anti 
kolonialisme jg mengandung ge- 
djala2 Ini Me ahaja jg membi- 

   

ikan oleh Komando Resimen In- 

TAHUN KE VII No, 193. 
   

        

  

  

    

    

»Obor Wari 
san Djend. 
Sudirman" 
Dinjalakan Kembali 

Di (Ngandjak 

RABU jang lalu dalam suatu 
npatjara militer jg diselenggara- 

fanteri 16 mendjelanz Hari Ang 
katan Perang 5 Oktober ke-XI di 
desa Badjulan, Lotjeret (Ngan- |? 
djuk) telah dmjalakan kembali 
»Obor-wasiat,” jang oleh Resimen 
tsb. dinamakan obor ,,warisan 
Panglima Besar almarhum Dien- 
deral Sudirman.” Dengan menja- 
lakan kembali ,/obor-wasiat” itu, 
Resimen Infanteri 16 bermaksud 
supaja sembojan Sri" Djojobojo 
Eling lan Waspada” dapat hi- 
dup-subur serta dapat mendjadi 
pelita hati bagi tiap2 peradjurit- 
nja. 

Dalam upatjara tsb., selain wa 
kil2 instansi pemerintahan setem 
pat, djuga tampak hadir Guber- 
nur Djawa Timur serta Panglima 
TT V ,,Brawidjaja” Kolonel Sar 
bini.   ngungkan, dengan pelanggaran2| Selandjutnja dalam - rangka 

djandji. Kalau  pendjelmaan kel memperingati Hari Angkatan Pe 
an 3. Dayak pita He? rang itu djuga, Kemis keesokan 

tuk melepaskan kewadjiban2nja | kerja. Gilapangan Kuwak (Ke- 
setjara umilateral, maka dalam diri) diadakan demon.trasi ke-!. 

hubungan internasional akan me 
resolusi Ing/radjalela narchi dan chaos”. 

Dikatakannja pul, bahwa PBB 
Iwadjib memulihkan kepertjajaan 
internasional, "demi kesedjahte- 
raan jg Isbih luas bagi segala 
bangsa. terutama bangsa2 jg bia | 
sanja disebut terbelakang”. | 

Adalih  kewadjiban PBB pula 
untuk intuk menegaskan bahwa pelang 

Dulles Tak Setudju Suez 
Milik Satu Neg ara 

Tapi Pun Tidak Nana Kekerasan 
Dalam Penjelesaiannja 

MENTERI LUAR NEGERI A.S. John Foster Dulles 
mengatakan dalam sebuah tjeramah di ,,Williams College” di 
Wiliamsiown, Massachusetis, pada hari Sabtu, bahwa Terusan 

Suez tidak boleh diawasi oleh satu negara sadja. Kalzu Terusan 
Suez chusus dikuasai oleh satu 

berarti bahwa negara2 lainnja ,,hidup dibawah Pedang Da- 
mocles jang bersifat ekonomi” — terantjam bahaja besar per- 

    

  

RakjatBelan 
da, Gelisah 

pa Kabinet 

WARTAWAN kb. ,,Antara” 
di Arnsterdam mewartakan Sabtu 
kemaren dulu, bahwa 25 orang 
mahaguru universitas Leiden te- 
lah menulis seputjuk surat kepa- 
da para ketua fraksi jang ber- 
sangkutan dalam usaha memben- 
tuk kabinet baru Nederland, da- 
lam mana dinjatakan bahwa 
mereka merasa sangat gelisah 
dan terkedjut karena negeri kita 
(Nederland) sudah lebih dari 
160 hari lamanja dalam kenja- 
-faannja tidak mempunjai peme- 
rintah” (feitelijke regeringsloos- 
heid”). 

Seterusnja dinjatakan bahwa 

tiaan nakjat" kepada tjara peme 
rintahan demokrasi, rasa hormat 
rakjat kepada pemerintah dan 

Nederland diluar negeri 
akan lenjap. Para mahaguru me 
ngemukakan bihwa  dikalangar. 
rakjat Nederland telah timbul pe 
rasaan djengkel dan. bentiji. 

Partai2 politik mentjiderai ke 

dalam meng”mbil keputusan2 di 
kendalikan oleh  pertimbangan2 
lain daripada kepentingan rakjat 
sebagai keseluruhan. 

Oleh sebab itu, .mka dalam 
azaSnja, setiap partai politik ig 
tidak mempunjai keberaian2 prin 
sip terhadap program pemerin 
fah jg telah direntjanakan itu ha 
rus bersedia ikut seria dalm 
pembentukan kabinet. 

Kalau orang dalam memberi 
kan kesanggupan untuk ikut ser 
ta ini menggantungkan diri kepa 
da sjarat2 ig asing bagi pemenu 
han kepentingan negeri, maka 
ini ndalah suatu bukti bahwa Ia 
kurang perasaan “tanggung dja 
wabnja. (Antara). 

  

TER NEGARA 2 ARAB. 

Pemimpin2 pemerintah Jorda- 

nia pada hari Sabtu telah berun- 
ding dengan kepala2 perwakilan 
diplomatik Arab di Amman ten 
tang tawaran negara2 Arab be 
rupa bantuan militer untuk per 
tahanan  Jordania' disepandjang 
garis perlutjutan sendjata Arab 
Israel. 

Atas permintaannia sendiri Du 
ta Besar Mesir Dienderal Ibra- 

him Seif Eldin pada hari Sabtu 
telah berauliensi dengan Radja 
Tardania Hnscain. 

:Orang2 Muslimin diangkat dalam 
djabatan2 jang penting tanpa 
diskriminasi, ia menambahkan. 
Di Tiongkok terdapat perpusta- 
ikaan2 dan sekolah2 Islam, dan: 
tjetakan2 baru dari kitab Al-gur- 
an telah diterbitkan. 

Dr. Djalaluddin, jg mendjadi 
anggota Partai Politik “Tharikat 
Islam Indonesia, menambahkan, 
bahwa ia akan menulis sebuah 

lajaknja 
e Dulles. 

Konvensi 

tangkasan militer. (Antara). 

  

garan terhadap sesuatu  persetu 
djuan internasional itu bukanlah 
merupakan bukti daripada ke 
merdekaan sesuatu negara”. De 
mikianlih pidato Pineau, menu 
rut k.b. Inggris Reuter. 

(Antara). 

negara, kata Dulles, maka ini 

dan sepatutnja”, kata 

Tapi ia mengatakan pula bah 
menjelesaik masal: an | Wa | aa siapa mementingkan 

ittt. djangx ipakai BAN pang. hendaknja memenj- 
kerasan sendjata. "ini sudah “se|tingkan pula keadilan. 

Tidak boleh dibiarkan sadja, 
kat, Dulies, bahwa negara2 be 
Sir jg beriindak sesuai dengan 

1888 tentang Terusan 
Suez dan jg perekonomiannja ter 
gantung dari pemakaian Terusan 
Suez disuruh menjetudjui bahwa 
"djalan pelajaran internasional” 
ini dikuas'i chusus oleh satu pe 
merintah "jg sikapnja sangat ber 
musuhan”, 
bi Ikatakannja bahwa - Dewan 

Keamanan — jg sedang memper 
debatkan masalih Terusan Suez 
— sekarang menghadapi "udjian 
ig menentukan”, 

Perihal Perang dan Damai. 
Dulles tak hendak meramalkan 

  

   

  

   
      

   

   

ITABKAN 

saran 

Timur 
SABTU sebal dulu untuk 

pertama kalinja Pengadilan Nec- 
geri Surabaja telah memeriksa 
perkara jang menjangkut diri 
Darmansjah Kepala Diawatan 

| Perdagangan Inspeksi Djawa Ti 
|mur jang telah ditahan bebera- 
pa waktu jl. Dalam tuduhan jg 
dibatiakan oleh djaksa penuntut 
amum, ferdakwa  Darmansjah 
lidakwa telah mererima uangf 
szap dan melalaikan kewadjiban 
nja sebagai pegawai negeri. Me- 
nurut tuduhan itu, terdakwa te- 
lah menerima uang suap dari 
beberapa pedagang masin7? se- 

"ap Ae tayangan 
jaw 

besar Rp. 10.990,—, kemudian 
Rp. 70.009,— dan  achirnja 
Rp. 125005.—. a.l dari GTH 
Ian GIS dalam tahun 
ampau. 
Dalam pemeriksaan tsb., ter- 

Jakwa  Darmansjah menjangkal 

sahwa ia telah bersalah. Dalam 
pada itu diakuinjia, bahwa ia per 
yah menerima sedjumlah uang, 

tetapr sebagai pindjaman biasa, 
ang sedianja akan dipakai untuk 
keperluan fonds pemilihan umum 

sartainja, sebab ia memang di- 
'nstruksikan mengusahakan/men- 

1054 ig 

i 3 SRG | & Partai 
|Pengakuon Kep. Djwt 

  

  Mengaku Menerima Suap Untuk 
  

  

Tapapapag BT Tee Re ng gg Uu 

Mesir Akan Buka Zone 
Bebas Di Port Said ? 
KALANGAN jang patut dipertjaja mengatakan Sabtu jon. 

di Port Said, bahwa dipelabuhan Mesir ini tidak lama lagi 
akan dibuka sebuah zone perdagangan bebas (tanpa pemungu- 
ian bea-tjukai). Pembesar? kementerian2 keuangan, perdaga- 
ngan dan industri Mesir sudah mempersiapkan perintjian2 
bagi pembentukan zone bebas itu, dan kini menjusun penge- 
ahan oleh presiden, Menurut rentjara ini, di Pori Said akan 
tidirikan pabrik2 assembly industri dan fasilitet2 export-import 
seperti didaerah bebas Wandjah. Diterangkan bahwa permben- 
takan zone bebas dipelabuhan Port Said bukan sadja akan 
menguntungkan Mesir, tapi djuga akansmerupakan dorongan 
mituk memadjukan perdagangan diseluruh Timur Tengah. 
Menurut pengumuman resmi di Port Said, ketiga menteri tsb. 

Giatas tadi telah merundingkan masalah zone ini dim. sebuah 
perundingan di Kairo Djum'at jl. (Antara—Reuter). 

Heboh Kopra Talaud 
Diperiksa Dj. Agung 
Ekspor 'Kopra 20.000: aa Dari Sulawesi 

Utara Tanpa Izin Pemerintah Pusat 
4 URKANG ,YUKOH" dari daerah Sulawesi Utara dan 

Sang:r Talaud, jaitu Kepala Daerah Minahasa, A.R. Waroaw, 

Bupati pada Kantor Residen-koordinator Sulawesi Utara, H.R. 

Incoalu dan G.K. Montolatu, (djuga dari Sulawesi Utara) ser- 

la acting Kepala Daerah Kabupaten Sangir Talaud, Drs. R.H. 

Lalisang, pada hari Djum'at dan Sabtu jbl., telah didengar 

      

  
tjari uang tsb. oleh partainja. | 
Terhadap keterangan terdakwa | 

itu, hakim meniatakan bahwa ia| 
(terdakwa) seharusnja tahu bah- | 

Wa penerimaan uang seperti itu | 

bisa meninggaikan serta mela- 
'aikan tugas kewadjibannja  se- 
6€agai pegawai negeri. 

Sa iksi2 jang didengar  ketera- 
4cann'a oleh hakiri,- berdjumlah 

ebih dari 5 orang. (Antara). 

PEM. UNI SOYVIET PERIN- 
UNTUK SIARKAN 

LEBIH PAS KEPUTU- 
SAN2 KONGGRES PKUS XX. 

Uni Soviet ta Selasa telah 
memerintahkan untuk memper- 
luas penjebaran keputusan? Kong | « 
gres "Partai Komunis Uni Soviet 
bulan Pebruari j.., dimana Ni- 
kita  Khrushchev, sekdien I 
PKUS, telah melantiarkan ketia- 
man2-nja terhadap Stalin, demi- 
kian didapat berita dari UP. 

BLACK OUT SEMUA BERITA 
KETENTARAAN DI 

BESUKI, 
DPalam  .usahanja . memperkuat 

tuntutan PWI Pusat. supasa. per- 
aturan KSAD ditjabut, PWI Be- 
suki telah menentukan sikapnja 
untuk mengikuti tindakan jg akan 
diambil PWI Pusat bila tuntutan 
nja itu gagal. Disampingitu PWI 
Besuki akan mem-black @ut se- 
mua berita ketentaraan didaerah- 

bah- 
itu 
ter 
di- 

nja. 
PWI Besuki menganggap 

wa KSAD dgn peraturannja 
telah membuat suatu front” 
hadap pers dan tindakan itu 
anggapnja tidak bidjaksana: 

Spion Berke- 
dok Diplomat? : 
Swedia Protes Kedu- 

      apakah perang pasti akan petjah, 
Dikatakannja bhw perang ha-! 

nja bisa dihapus apabila sudah' 
terbentuk alat2 bagi perdamaian 
ig effektif jang didjalankan. Di- 
antara alat2 perdamaian ini dise 
butnja djaminan jang tjukup bagi 
hukum pelajaran, suatu kepolisi- 
an internasional dan pengura- 
ngan persendjataan konvensionil. 

Menurut Dulles, ternjata bah- 
wa pertahanan-diri — merupakan 
perintang paling baik terhadap 
peperangan. 

Perdamaian jang sedjati tidak 
akan bisa tertjapai, ketjuali apa- 
bila keadilan dan hukum didiun- 
djung tinggi. Dikatakannia bah. 
wa ,tunduknja pengikut Soviet 
dan terpetjahnia Dierman” meru 
pakan tiontoh2 daripada ketidak 
adilan Tan sekarang (Anta- 
ra-U.P 

Tak Ada Pembalasan Den 

taan Rusia 
PEMERINTAH Sweden dalam 

nesa ' proies jang pada hari 
Dium'at disampaikan kepada ke' 
dutaan besar Umi Soviet di 
Stechholm menjatakan bahwa ke 
piatan mata2 jang dilakukan oleh 
pegawai2 kedutaan besar Soviet 
mendjadi beban jang sungguh? 
bagi hubungan antara Uni Soris' 
dan Sweden. 
AFP selandjutnja mewartakan 

bahwa pada hari itu djuga peng- 

adilan Stockholm  mendjatuhkan 

hukuman pendjara 12 tahun atas 
diri Anatole  Ericson, seorang 

Sweden jang bekerdja untuk misi 
Gagang Sovjet, karena ia dipersa 

jahkan memberikan kepada  pi- 
hak Sovjet gambar2 potret ten- 

tang bangunan2 radar di Swe- 
dsn. (Antara). " 

  

,S?r lebih dari - 1 diuta seperti 
Lditer angan diatas. 

keteranganinja oleh pihak Kedjaksaan Agung. 
Pendengaran keterangan2 dari menerangkan, bahwa barang2 jg 

| keempat Orang Jiu jg dilakukan berasal. dari ,,Susanne Skow' 
pada hari Djum'at, berlangsung itu dianggap sebagai barang2 js 
(selama hampir satu hari penuh tidak mempunjai pemilik. Kare- 
atau Ik. 9 djam, dari djam 10.09 na itu panitia memutuskan me- 
pagi sampai Ik. djam 19.00 pe- ngadakan pembagian kepada in- 
lang, stansi2 sipil dan militer sbb.: 

Menurut keterangan2 Landrovers dibagi2 kepada 
oleh: wartawan "Antara", pende'lbuah untuk Panglima TT YH 
ngaran ag mek dari A.R.|2 buah masing2 untuk kantor 
Warouw, H.R. Ticoalu dan G.K-Idserah Minahasa dan daerah 
Montolalu, berkisar. pada soall Menado serta kepolisian Mina- 

pengiriman/ekspor kopra sebalhasa, 1 buah masing? “ untuk 
njak lebih kurang 20.000 ton| kantor Resideg Koordinator, Kan 
oleh beberapa NV dari daerahltor Bea dan Tjukai Bitung dan 
Sulawesi Utara Ta waktu pTPG Tondano. : 
jg lalu keluar negeri, sedangkan|-...... e : 
pendengaran keterangan? dari| “Dari 5 buah sedan merek ,,Beli 
acting Kepala Daerah Sangit Air” Residen Koordinator" men: 
ja ud, Drs. RH Lalisang, berki Aa Kd am 5 r pada persoalan jg mempu apat sebua Aa sisanja .bersa- 

njai “sangkut- 2at dengan diri|ma 2 ,,Austin” akan dilelangkan 
bekas Major Rahasia, jaitu me| kepada umum, jaitu kepada peru 
ngenai soal keuangan Jajasan|sahaan2 nasional.  Selandjutnja 13 
Kopra/Jajasan Kelapa sebesar|225.000 yard tekstil akan didjual 
le ha 2 EP Ip: . :000.000,—, jz| kepada umum. Sebuah penggilas 
erikeian Kedata TN Pe djalan (stoomwals) diserahkan ke 

7 pada dacrah Minahasa. 509 Ton. 
beras diambill oleh Jajasan” Ke 
lapa .Minzhasa dengan pembaia 
ran Rp. 800.000,—. Sebuah am- 
bulance utk. PMI tjabang Mina 7 

jg diper 

Dengan tidak seizin pu- 
sat? 

Mensenar “ekspor 20.000 ton 
kopra dari daerah Sulawesi Uta 
Ia itu, lebih djauh diperoleh ke Tin Ha Dewa: bawa berverikatar hasa dan 2 buah sisanja akan di 

terhadap persoalan ini dilaku tentukan pembagiannja sesudah kan karena ekspor. kopra sebrjada penentuan dari Kepala Kese- 
njak itu terdjadi/ dilakukan tidak 
dengan seizin “pusat. 
Dalam ringka pengusutan ig 

sedang dilakukan terhadap per 
soalan ini, menurut keterangan. 
pihak Kedjaksaan Agung dimz 
sa2 ig akan datang msih 
merdengarkan keterangan? 
sedjumlah orang nnja is me 
pun'ai sangkut-paut dengan ve: 
soalan itu: djuga “pemeriksra 
selandjutnia masih terus Ta 
kan terhadap soal keuangan ko 
pra didaerah Sangir Talaud sebe 

hatan Rakjat Dr.: Singal dan Ke 
pala Dinas Kesehatan Militer 

Pr-:SIe. 2 
8 Buah traktor jang termasuk 

'alam satuan 'barang2  Susanne 

Skow akan ditentukan kemudi- 

an. Pembagian barang? ini “dk 
-Isiarkan oleh Panitia Penjelesaian 

dalam satu komunike resmi jang 
Citandatangani ketua sendiri. De- 
'oikian Dr. Ratulangi, jang sete- 
rusnja ' menambahkkan bahwa 
dengan adanja pembagian? itu 
merasa lega. 

Dari sumber2 resmi lainnja An: 

tara mendapat keterangan, bahwa 

ada beberapa djenis barang jang 

telah hilan,, diantaranja sepeda2 
dan lampu? petromax. 

Pembangu- 
mam: Harus | 
Djala : jalam Terus 

Andjuran Menteri 
Djuanda 

PADA upafjara  perletakan 
batu pertama untuk mendirikan 
gedung ,Rayon-project Biro Pe- 
sutjang Megara” didjalan Tas 
mansari Bandung, Menteri Nega ' 
ri xx. Djsanda menerangkan, bah 
wa dalam keadaan suasana seka- 
rang ini telah timbul kesangsian 

  

     
  

  

(Antara). 
cmentara itu Residen Koordi- 

men Minahasa Pata lang mene- 
rangkan, bhw barang! jang  di- 
masukkan oleh kapal! ,,Susanne 
Skow” semuanja dianggap tidak 
me mpunjai pemiliknja, kemudiar 
oleh satu panitia diputuskan utk 
dibagi2kan kepada instansi2  si- 
ril dan militer dan sebagian lag 
dilelang. 

  

Panitia Penielesaian ba: 
rang2 ,,Susanne Skow', 

Untuk mengurus semua ba: 
rang2 jang dimasukkan oleh #51 
sanne Skow”, di Menado telah 
dibentuk satu Panitia Penjelesa: 
an: anggota2nja terdiri dari Ke: 
tua: Residen Koordinator Sulawe |: 
si Utara Ratulangi, Wakil Ke- 
tua: Komandan RI, XXIV, Sekre 
taris: Walikota Menado, Benda- 
hara: Kepala. Daerah Minahasa 
dan. anggota2nja: Komandan Ba 
taljon 714, Kepala Polisi Mina- 

  

dil 

dam Terhadap 1. 'Hadjar 
Anak Buah Ibnu Na Selalu Taat Pada 
Pemimpinnja—10 Oktober Hori Penaatan 

RI-SIDEN Kalimantan Selatan, Sjarkawi jang baru datang dari 
kundjungannja ke Mulu Sungai atas pertanjaan ,,Antara” menerang 
kan, bahwa anggota? K.R.J.T. jang sudah terkumpul didua tempat, 
Ambutun dan 'Pelaga Langsat, berdjumlah I.k. 5.000 djiwa. Di Am- 
butun ditempatkan anak buah Dardiansjahku, di Telaga Langsat di 
tempatkan anak buah Djumberi. Djumlah anggota K.R.J.T, seluruh 
nja antara 10 — 15 ribu djiwa. 

Selalu taat. tang. Penaatan itu kabarnja ter- 
Menurut Kesloen Sjarkawi, ang djadi didua tempat, jaitu di Te- 

gota2 KRJT dari atas hingga ba laga Langsat dan Ambutun, jang 
wah selalu taat pada pemimpin. kedua kalinja dilakukan oleh Ib- 
Anggota2 KRJT tidak ada jang nu Hadjar sendiri. Sebagaimana 
berkeliaran: mereka tetap dalam pernah ,,Antara'' kabarkan, pada 
asramanja masing2. Hal ini sa- upatjara peresmian penataan Ib- 
ngat menggembirakan, demikian nu Hadjar itu akan hadir djuge 
Residen Sjarkawi. 1 K.S.A.D., Djenderal Major Nasu- 

»Antara'” dalam hubungan ini tion. 
menerima laporan dari Hulu Su- Atas pertanjaan ,,Antara” 'menge 
ngai,. bahwa anggota2 KRJT jang nai keuangan utk pemulihan kea- 
tadinja . selalu memakai tanda2 manan, Residen Kalimantan Sjar 
,pangkat”nja, kini sudah” tidak kawi menerangkan, bhw keuangan 
memakai lagi. Djumberi sendiri, 'jg diterima ternjata tidak seret. 
jang tadinja pada badju sebelah 
kirinja selalu terpantjang tanda 
sD.I.” kini sudah tidak memakai 
tanda itu lagi. 
Hanja Ibnu Hadjar sendiri ka- 

barnja masih terpantjang didada 
kirinja tanda ,,Panglima KRJT", 
dan kabar selandjutnja  menjata- 
kan, bhw tanda itu adalah djuga 
tanda dari Ibnu Hadjar Hansen 
Menteri Negara" dari ,,D.L." 

Dengan demikian Residen berha- 
rap agar penampungan dapat ber 
djalan lantjar sebagaimana diren 
tjanakan (Antara). 

  
Tidak timbul balas dendam. 

Atas pertanjaan selandjutnja 
Residen Kalimantan Sjarkawi me 
nerangkan, bahwa . pembalasan 
dendam jang tadinja akan  tim- 
bul ' menurut  sangkaan  seba- 
gian kalangan, ternjata tidak ada, 
dan tampaknja tidak akan tim- 
bul. 

Hal ini selain berkat keinsjafan 

SUATU REGU mobil unit jang| 
anggota2nja terdiri dari abli2 ba-i 
ngunan jang telah dilatih dalam 
membangun perumahan rakjat de 
ngan harga jang murah tetapi tju 
kup memenuhi sjarat2 kesehatan 

seluruh penduduk. sendiri “jang dan tahan ara tidak Ta lagi 

menghendaki agar suasana djadi|akan mulai bekerdja untuk me- 
jaman, djuga karena tata-tertib |ngatasi kesukaran2 perumahan di 
dan disiplin jang kuat dari ang- 
gota2 KRJT itu sendiri, sehingga | 
tidak menimbulkan keketjewaan 
atau kedjengkelan kepada rakjat, | 
demikian Residen Sjarkawi. 

Hari resmi penaatan, 
Mengenai hari resmi penaatan 

Djawa Tengah: usaha itu ditudju' 
Ikan djuga utk mengganti rumah2) 
jang telah tua dan ketinggalan za! 

| man. Demikian Usis.   buku tentang perd jalanannja 
Tiongkok jang telah memberi ke- 
san jang dalam itu kepadanja,    

  

   

Dikabarkan selandjutnja, bah 
'wa regu mobil unit ini, jang te-' 
lah mendapat latihan disalah sa- 

Ibnu Hadjar, ,,Antara” mendapat 
keterangan, kabarnja ditetapkan 
tanggal 10 Oktober jang akan da   

   

hasa, Kepala Kedjaksaan Mena- 
do dan Kepala Djawatan Bea 
dan Tjukai. 

Dalam rapatnja tg. 4 Oktober 
jl. panitia telah memutuskan mem 
bagi2kan barang2 tersebut kepa- 
da instansi2 sipil dan militer, dan 
sebagian lagi didjual. Uang hasil 
sendjualannja akan digunakan se 
bagai fonds dari Jajasan Pemba- 
agunan Minahasa jang telah di- 
dirikan oleh Panitia Penjelesaian 
diatas tadi. 

Selesai rapat, mobil? seperti 
sedan ,,Bell Air” dan Landrovers 
setiara demonstratif telah keluar 
didjalan raia. 

Seperti diketahui, barang2 itu 
mulanja telah ditahan oleh jang 
berwadjib. 

( 
( Tidak ada nomiliknih, 

Residen Koordinator Ratula- 
ngi Ketua Panitia Penjelesaian ba 

dan keragu2-an apakah pemba- 
ngunan dapat didjalankan dan 
apakah usaha memperbaiki per- 
ckonomian dapat dilaksanakan. 

Diterangkannja, bahwa aoa jg. 

mengemukakan stabilitcit politik 
Tan pem tjahan soal . keamanan 
sebagai sjarat2 untek' pembangu- 
nan. 

Yapi Menteri Djuanda berpsn- 
dapat, bahwa kini bagi kita tiada 
djalan Jain daripada meneruskan 
pembangunan ini. Tak mungkin 
kita harussmenunggu sampai sta- 
biliteit politik terlaksana dan ke 
adaan aman kembali, karena kita 
belum dapat mengetahui ' kapan 
politik . mendjadi - stabil lagi 
dan kapan keadaan - mendjadi 
aman kembali. 
Menurut "Menteri Negara, djus 

tra hasil2 pakerdisan pembangu- 
nan kiranja akan ikut membantu 

      rang-barang tsb. dalam satu ke 
terangan chnsns kesada Antara 

tu pusat latihan di Kebajoran 
Baru, dan akan bekerdja dengan 
bantuan Administrasi  Kerdjasa- 
ma International (ICA), merupa 
kan sebagian dari suatu rentjana 
luas sekali jang ditudjukan untuk 
memperbaiki dan — mempertinggi 
mutu perumahan di Indonesia jg 
berdjumlah lebih kurang 13.000, 
000 diberbagai-bagai daerah, 

Tiap2 regu mobil unit akan be 
kerdjasama dgn sipemilik rumah 
utk mengatasi kesukaran? jang 
dihadapinja dan membuat suatu 
rentjana utk membangun peruma 
hannja dgn dibantu oleh pusat 
latihan di Kebajoran, dan mere-   
  

kestabilan politik dan membantu 
mengamankan keadaan. (Antara). 

Utk Laksanakan ,Rentjana Membu 
atkumahSendiri DiDjawa Tengah 

ka akan membuat beberapa ren- 
tjana jang mudah utk dikerdja- 
kan. Dari rentjana2 ini, dan dgn 
bantuan regu mobil unit, para 
penduduk akan ' melaksanakan 
pembangunan perumahan itu, 
dan perumahan jang dibangun 
ini akan didjadikan tjontoh utk 
membangun rumah2 lainnja  da- 
lam kampung itu. 

Dengan demikian, maka suatu 
tjara bekerdja jang di Indonesia 
biasa disebut ,,gotong rojong” ki 
ni telah diperluas oleh 'pemerit- ' 

tah Indonesia mendjadi suatu 
,rentjana membuat rumah sendi- 
ri jg modern. (Antara), 

G
e
 

   



    

   

    
   

   
    
    

meemuatu panitia diluar PBB atau 

  

    

   
   
     

    
       

  

  

   

   

  

   

  

   

    

   

    

   

  

| Batan Siaran 
I»Suara Amerika” Utk 

( Indonesia 

terkenal diseluruh 
a "Hit Parade”, kini pe- 
nja dimulai kembali tiap2 

ggu untuk Indonesia melalui 
an bahasa Indonesia pada 

.|'Suara Amerika,” Demikian di 

1 s 4 $ 

n|pendengar kini? dapat mengikuti 
atjara “Pilihan Pendengar” jang 

si Ban 
kesan2nja setema sai 4 
ia berkata: ,.Saja dap 
banjak kemadjuan dan lah melihat usaha2 untuk 
bangun masjarakat baru 

       

      

| (ATIARA saran radio. dan cet Chou Optimistis Tea- 

dika | 

  

    

  

tang Soa   diselenggarakan oleh Emma Sura- 
dja selama lima hari tiap-tiap 
minggu. 

Mengenai masalah ri 
Suez, jang kini sedang dibitjara- 
kan dalam Dewan ' Keama 
Ruslan Abdulgani mi 
bahwa hal itu merupakan perkem 
bangan jang - baik.  "Bebergpaf 
Waktu jang lalu pedang digrin- 
tjingkan dalam soal Suez,” kata 
menteri tsb. jang menambahkan : 
»Tidak perduli apakah susunan 
Dewan Keamanan sekarang di 
katakan memuaskan atau tidak: 
memuaskan, pokoknja dewan itu 
merupakan suatu tempat perundi- 
ngan. Kalau Dewan Keamanan 
tidak berhasil mentjari penjelesai- 
an, maka Indonesia berharap 
bahwa masalah tsb. akan dibitja-f 
rakan atas dasar perundingan jg 
Tan Sudah tentu dalam hal 
itu ada banjak kemungkinannja, 
misalnja: sidang umum 

   

   
  

Dengan ditambahnja atjara Em      

lisamping programma ,,Hit Para- 
de? dan atjara -istimewa dari 

| Saturday Night Showcase” tiap 
minggu, maka para pendengar sia 
ran bahasa Indonesia dari ,,Suara 

Amerika” sekarang setiap hari 
tapat mendengar lagu2 dan mu 

sik2 klassik jang paling modern 
li Amerika. 
Penambahan atjara2 mengenai 

musik2 Amerika melalui siaran 
oahasa Indonesia pada ,,Suara 
Amerika” merupakan  djawaban 
erhadap banjaknja permintaan 
Jari pendengar? siaran VOA di 
Indonesia, dan djuga sebagai ha 
sil penjelidikan jang dilakukan 
beberapa bulan jang lalu menge 
nai apa jang digemari oleh parz 
bendengar. 

      

suatu konperensi lainnja.” 
Ruslan Abdulgani mempunjai 

pandangan jang pessimistis me- 

mas's Listeners” Music Reguest”, | 

Sukarne. Hadir dalam pertemuan 
direktur Penerangan Kementerian 
Jirektur Urusan Asia Kementerian Luar Negeri RRT dan Mei Yi 
|dan Wang Yun Sheng, wakil? ketua dari persatuan wartawan selu 
ruh Tiongkok. 

djadi masalah pokok didalam pe 
Dalam pertemuan tsb. Chou En rundingan Tiongkok—Amerika di 

'Lai atas pertanjaan wartawan2 
Indonesia menerangkan, bahwa 
soalnja bukan masuk tidaknja 
Tiongkok kedalam PBB, tetapi 
siapa jang pantas mewakili rak 
jat Tiongkok. Apakah RRT jang 
mewakili 600 djuta orang ataukah 
Chiang Kai Shek jang sudah di 
tendang dari daratan Tiongkok. 

Dikatakan, bahwa Tiongkok 
adalah salah satu pengambil ini- 
siatif mendirikan PBB dan ang- 
gauta Dewan Keamanan. PM Chou 
katakan, bahwa ia tidak dapat 
membiarkan Chiang Kai Shek 
duduk di PBB sebagai wakil rak 
jat Tiongkok dan bahwa Taiwan 
adalah daerah Tiongkok seperti 
djuga Irian Barat daerah Indone 
sia. Ia tegaskan, bahwa masalah 
antara Tiongkok dan Chiang Kai 
Shek adalah soal dalam negeri. 

Soal pembebasan Taiwan. 
Kami berusaha membebaskan 

Taiwan setjara damai dan kini 
sedang berusaha mejakinkan 
Chiang Kai Shek dan pengikut2-   Atjara2 siaran bahasa Indone- 

ia dari VOA dapat didengar 
'ap2 malam dari djam 18.36 
Sinega 190.00 wektu Diawa me 

'a'ui riak selombana 19, 25, 34, 
49 meter.  Atiara tersebut 

diulang kembali dari diam 20.30 
hingga 21.00 melalui gelombang 

9 drn 25 meter (Antara). 

ngenai Perhimpunan Pemakai? 
Terusan  Suez., Menurut penda-| 
patnja, perhimpunan itu seharus 
nja tidak terbatas pada negara? 
jang menjokong rent Ameri- 
ka di London. Kalau sebagian 
dari pemakai2 terusan memben- 
tuk suatu perhimpunan, maka 
banjak pemakai2 lainnja dapat 
pula membentuk perhimpunan jg 
“mempunjai hak jang sama. Dite- 

gaskannja, bahwa .Mesir, jang 
oleh Tuhan telah ditjiptakan se- 
bagai pemilik tanah dimana teru- 
san itu dibuat, tidak dimasukkan 

| dalam perhimpunan tadi. -Menu- 
: rut pendapatnja hal itu merupa- 

kan kelemahan terbesar dari per- 
himpunan tsb. ag 

ke Eropa dan Ame 
Mengenai kesan? selama 'per- 

Oa akang ke Eropa dan Ameri 
ka, 
kan bahwa ia merasakan adanja 
hasrat jang makin besar untuk 
mengurangi ketegangan. ,,Salah 
pengertian kini berkurang, meski 
pun tidak setjepat jang kami ke 
hendak?” kata menteri itu. Ia 
menambah: .,Saja rasa kita tidak 
boleh tinggal passif. Kita harus 
bertindak aktif”. Lebih djauh ia 
menjatakan: ,,Kami datang ke- 

| mari dan ketempat2 lain sebagai 
. pembuat djembatan2. Buk j 

batan dari badja, mc 
batan saling mengerti”. Rusli 
Abdulgani menjatakan kepuasan- 

:nja bahwa sebagai “pembuat2 
djembatan mereka di but di 
mana2 oleh pemimpin2 jang ber 
tanggung djawab. "..... 

Mendjawab suatu 
Ruslan bdulga menjata 
bahwa ia tidak dapat meran 

kan Irian Barat sebagai : 

band 

    

  D.E. — Mesir Mau ag 

diadakannja penjelesaian setjara 

hower tak mau membitjarakan 
dengan mengemukakan bahwa 
Foster Dulles kini ada di New 

Para Menteri L.N. 3 Be- 
sar Barat mempersiapkar 

$ sikap bersama. 
. Sementara itu para menteri luar 

negeri Perantjis, Inggris dan AS 
pada hari Djun'at mengadakan 

sertemuan tersendiri di New 
“O0rk untuk membitjarakan sikap 
negara2 Barat dalam menghada 

Di pembitjaraan masalah Terusan 
U2z oleh Dewan Keamanan 

(RBB. 
21 Seperti diketahui sidang Dewan 
'Iieamanan PBB tentang masalah 

“TI sb. “dimulai pada hari Djum'at 
.. J:etang. 

   

  

    

   

    
Persetudjuan sepenuhnja, 

  

anna | Dalam pada itu menteri luar 
Se Na IA kaan 5 iegeri AS, Jchn Foster Dulles 

TN Pep METE LI nengatakan hari Djum'at di New 
ae en ba ws |York bahwa ,,dengan Inggris dan 

Pe bafakan  celi ta dia” bahwa fPrantjis telah ditjapai persetudju- 
Sa alaja' bukan disana letaknja. |2N sepenuhnja tentang soal te- 
Soalnja menurut Menteri itu ia- rusan Suez”. Hal ini dikatakan 

lah, bahwa Irian Barat dahulu |Olehnja sebelumnja soal Suez ini 
merupakan bagian dari Hindia | dibawa kesidang Dewan Keama-: 

-|aan PBB Djum'at sore. 

Seperti diketahui Dulles, Lloyd 
dan Finaeu Djum'at pagi telah 

Imengadakan pertemuan mengenai 
Isorl terusan Suez. 

Kolonel Sadat : Mesir se, 
dia berunding tapi .....i 

| Sementara itu Kolonel Anwar 
1 el Sadat, penanggung Haa ha 

Pa rian setengah resmi "Al Goum- 
talan am NN houria” hari Djum'at mengatakan 

Fan Pa nn TERETANA ) bahwa ,,Mesir bersedia mengada- 
Natan Na an kan perundingan2, tapi Mesir hutang adalah beaja | Han aa Snp : 
untuk melakukan aksi tidak mau menerima setiap putu- 
hadap bangs, Indo: san jang melanggar kedaulatan-i 
tidak dapat membi nja dan jang dipaksakan oleh 

suatu negara atau beberapa ne- 

|gara.” 
if - Pernjataan itu diberikan leh 

7 kolonel Sadat ketika Dewan Ke 
9 Tante ae yan sedang bersiap2 memulai 
ngapa Indonesi, harus berdiri Bt aa i 'te- 

dangan Pengen mah Imel tan Sasa ci New” York | 
Se an 'Olehnja ditambahkan bahwa 

“'perundingan2 dengan Mesir ha- 
s dilakukan setjara langsung 
n mengandung tjiri2 goodwill 

jang djelas.” f 
|... Nasser-Menon di Kairo. 
Sementara itu menurut UP 

ari Kairo maka tepat pada saat 
Dewan Keamanan di New York 

idang perdebatan menge- 
terusan Suez di Kairo 

a hari Djum'at. pkl. 16.06 
3MT Krishna Menon dari India 

an melangsungkan pula perte- 
muan dengan presiden Nasser me 

enai segi2 politik soal terusan 

!     

    
   

    

   

   
   

   

   
   
     

protes Belanda mer 
       
  
     

    
     

    
Tentang rentjana hun 

Indonesia, Abdulgani mengataka 
bahwa pokok dari rentjana 
ialah untuk m eri 
iang lebih ba 
i lebih “bai 

  

  

      

    

   
   

  

   

  

   

  

   
     Selangkah demi sel 

nesia setiara le a 
perekonomian | 

   

    
    

  

   

kami untuk mengenja n 
ruh kolonia?”, kata Menteri R nurut sumber2 jang menge- 
ten Abdulgani menurut Hsinhua, selandjutnja dinjatakan bhw 
(Antara) Nasser akan mempersoalkan dgn 

Menon ,,kemungkinan2”  meng- 
wahkan soal terusan Suez ini ke 

Berunding Asol Tak 
Langgar Kedaulat : 

| PRESIDEN A.S. Eisenhower Ruslan Abdulgani menjata- Fhington pada hari Djunrat menjatakan bahwa A.S. tetap mendesak 

5uez dan A.S. kini mangadakan perundingan atas dasar ita. Eisen 

perdebatkan dalam sidang Dewan 

y 

nja supaja menempuh penjelesai- 
an setjara damai. Dan kemung- 
kinan untuk ikut kini tampak ma 
kin besar”, demikian Perdana 
Menteri RRT itu. 

Ia selandjutnja katakan, bhw 
kegentingan disekitar Selat Tai 
wan jang ditimbulkan oleh Arma 
da ke-7 Amerika Serikat itu ada 
tah soal internasional. Bagaimana 
menghilangkan ketegangan diseki 
tar Selat Taiwan itulah jang men 

Amerika Tetap ion 

daki DamaffDi Suez : 
3 Besar Barat Sudah | Punja Sikap Sama Di 

latannja | 

  

dalam konperensi pers di Was- 

Gamai bagi pertikaian Terusan 

lebih mendalam pertikaian tsb. 
menteri Juar negeri A.S. John 
York dan soal tsb. hendak di- 
Keamanan PBB. 

Nasser mengatakan dalam tanja: 
djawab dgn wartawan A.S. Kari |bang 
vGn Wiegand jg dimuat oleh ha- 
rian resmi Mesir ,,Al Goumhou 
riya “pada hari Djum'at bahwa 
penjelesaian krisis Terusan Suez 
harus diadakan dgn djalan perun 

dingan langsung dgn Mesir, 
Nasser kemudian menegaskan 

kembali kesediaannja merunding 

kan suatu persetudjuan. Ia me- 
njatakan perundingan harus dise- 
lenggarakan -bersama Mesir, dan 
tidak dipersiapkan oleh. negara2 
Barat dan organisasi mereka utk 

kemudian dipaksakan kepada Me 
sir Gengan kekerasan atau teka- 
nan ekonomi. 

Nasser memperingatkan bahwa 
tekanan2 sematjam itu telah me 
nemui kegagalan ketika dipergu- 
nakan terhadap kepala negara Se 
panjol djenderal Franco, . dan 

akan djuga tak berhasil djika di 
pergunakan terhadap Mesir. 

Setiap 
Terusan Suez harus didasarkan 
atas pengakuan kedaulaten Mesi: 

atas Terusan Suez dan pengaku- 
an hak milik Mesir atas terusan 

Selalu Berusaha Jakinkan Chiang Untuk 
Menjelesaikannja Dgn Damai —Achir Abad 20 

lini Mungkin RRT Bisa Tandingi Amerika 
PEKDANA MENTERI Chou En Lai Djum'at sore telah meneri- 

ma wartawan? Indonesia jang datang ke Tiongkok bersama Presiden 

Itanjaan apakah Tiongkok 

penjelesaian masalah, 

1 Taiwan 

tersebut antara lain Kung Peng, 
Luar Negeri, Chen Shu Liang 

Djeneva sekarang ini. P.M. Chou 
kemukakan, bahwa Amerika ,tlh 
mengusulkan supaja RRT Gan 
Amerika mengeluarkan pengumu- 
man bersama, bahwa kedua fihak 
tidak akan mempergunakan keke 
rasan sendjata dalam hal penje 
lesaian kegentingan disekitar Se 
lat, Taiwan itu. ,,Kalau usul ini 
diterima, maka ini berarti, bahwa 
kita membiarkan daerah Tiong- 
kok diagressi oleh Amerika dan 
membiarkan armada Amerika ,,me 
lindungi” Taiwan, @uemoi dan 
Matsu”, demikian P.M. Chou En 
Lai. 

Usul untuk adakan konp. 
Menteri Luar Negeri . 

Ia seterusnja mendjelaskan, bhw 
sikap Tiongkok ialah setudju utk 
tidak menggunakan kekerasan sen 
djata, tetapi segera harus diada 
kan konperensi Menteri2 L. N. ke 
dua negara untuk mentjari dja- 
lan keluar untuk menghilangkan | 
ketegangan disekitar Selai Tai- 
wan. Usul untuk mengadakan 
konperensi ini diadjukan oleh 
Tiongkok dalam bulan Agustus 
1955 di Djeneva, tetapi ditolak 
oleh Amerika. 
Perdana Menteri Chou En Lai 

masih . mengharapkan terdjadinja 
perundingan dengan Menteri Luar 
Negeri Amerika Serikat. ,,Tetapi 
sekarang mungkin Dulles tidak 
bersedia, kata Chou. Kemudian 
Chou En Lai mentjeriterakan, 
bahwa ketika ia bertemu dengan 
Dulles di Djeneva dan berhada 
pan muka, maka mereka berdua 
tidak bitjara sepatah kata pun. 

Tentang Konperensi A—A 
kedua. : 

Mengenai Konperensi A—A ke-: 
2 Chou terangkan, bahwa untuk 
mengadakan kopnerensi tersebut 
sebaiknja ke-5 negara Colombo 
jang mengambil inisiatif lagi utk 
mengadakan pembitjaraan penda- 
huluan. Kemudian diminta pen- 
dapat2 negara2 peserta .dahulu. 
Ia terangkan, bahwa makin lama 
waktunja untuk konperensi sema 
tjam itu makin masak. Atas per 

tidak 
turut mengambil inisiatif didja- 
wabnja, bahwa Tiongkok adalah 
negara sosialis dan nanti orang 
akan takut karenanja. : 

»hLebih baik kami mengikuti di 
belakang djedjak saudara2”, de- 
mikian u jang selandjutnja 
tambahkan, 

  

dan bahwa perdjuangan bangsa? 
Asia—Afrika semakin 

“Ia katakan, bahwa semangat 
Bandung kini telah mempensamui 
hi Mesir dalam - menasionalisas' 
terusan Suez. Mesir dan negara2 
Arab kini tampil kemuka didalam 
erdjuangan .mentjapai kemerade- 
te penuh. Dan oleh karena 'iitu 

maka negara2 Asia—Afrika jang 
dahulu menerima baik resolusi 
Bandung sekarang harus menjo- 
kong Mesir. Dan Pemerintah 
Tiongkok sendiri bersedia sepe- 
nuh tenaga utk menjokong Mesi.r 

Tentang pact? militer, 
Tentang pact2 militer maka 

Chou berkata, bahwa Tiongkok 
menentang segala pact militer jg 
sifatnja bermusuhan. Ia terang- 
kan, bahwa -pact Warsawa sifat 
nja defensif dan passif, hanja utk 
membela diri. Uni Sovjet sebelum 
nja itu telah mengusulkan untuk 
mengadakan perdjandjian keaman 

jan kolektif seluruh Eropa, dima 
na termasuk djuga Amerika. Usul 
ini ditolak. Kemudian Uni Sovjet 
mengusulkan supaja Nato diper- 
luas, tetapi ditolak lagi, malahan 
Amerika memperkuat: Nato dan 
memasukkan Djerman Barat dida 
lamnja. Lalu terpaksalah diada- 

Ikan pact Warsawa diikuti oleh 8 
negara. Didalamnja ditegaskan, 
tidak akan mengasingkan negeri 
lain dan kalau perlu akan dibu 
barkan. 

Masuknja Tiongkok kedalam 
pact Warsawa tidaklah bertenta-   itu. Terusan tsb. adalah sebagian 

dari Mesir dan hanja dapat di- 
rebut dgn mengadakan agresi 
atu perang. Demikian ' Nasser, 
(Antara). 

Buah Manau 
(Je “Membunuh” 

PADA tgl. 249 jang lalu se- 
orang wanita Tionghoa penduduk 
kota Pangkalpinang telah mening 
gal dunia, akibat makan 

manau. Bidji buah tersebut telah 
tersekat ditenggorokan wanita jg 
malang, sehingga mengakibatkan 
malapetaka jang menjedihkan itu. 
Rumah sakit Pusat T,T.B. di 

Pangkalpinang telah mentjoba 
menolong wanita itu dan telah 

menjangkut itu, tapi sedjurus ke 
mudian wanita tadi menghembus- 
kan nafasnja jang penghabisan. 
Demikian diberitakan oleh “Su- 
luh Bangka.” | 

LAGANJU KIBAEKAN BENDE- 
RA KUNING MERAH PUTIH 

HIDJAU. 
Berita terlambat dari Kudus 

mengabarkan, bahwa pada tgl. 1 

    

   

      

   

     
    

   

  

ditangkap seorang bernama Laga 
nju. Penangkapan tersebut dila- 
kukan berhubung Laganiu telah 
mengibarkan bendera berwarna 
kuning merah putih hidjau diha- 
laman markas CTN di Djati Ku- 
dus. Seperti diketahui, setelah di 
kibarkannja bendera itu, Laganju 
mendjaga dibawahnja dengan ber 

    

  

  

  

  serundingan2 antara Mesir dan 

megara2 jang paling representatif 
ali dalam hal. mempunjai mi- | 

t akan hari depannja terusan 

g kuat dan tiepat guna 
krisis terusan Suez 

    
    

   

en Nas 1 : 

kinan2 memetjahkan soal 

n Suez ini. (Antara-UP): 
ntara itu Presiden Mesir 

  

   

|Menurut keterangan, Laganju tsb 

        

sendjata golok. Apa maksud pe- 
ngibaran itu belum diketahui. 

   

  

    
  

      adalah anggauta CTN jang pula 
termasuk penghuni markas di- 
atas, jang ternjata ia itu dihing 

enjakit berobah ingatan. 
Laganju dibawa ke Sema- 

ang untuk diperiksa djiwanja, 
Sementara itu diperoleh pendie 

lasan, bahwa Laganju tersebut ta 
di « buah Bataljon 

awesi,. Dan 

  

   
   

  

    
  

    

  

   

      

   

  

    
    

didu 
| mendjadi berobah ingatan 

tersebut disebabkan karena mak 
sudnja untuk mentjapai pangkat 
komandan tidak tertjapai, disebab 

nja jang 
tidak (Antara), 

te: Pn 

     

  

arena pendi 
nuhi sja RN 

buah 

berhasil mengeluarkan bidji jang | 

Okt. jl. oleh jang berwadjib tlh (pm 

ngan dengan pendiriannja menen 
tang pact militer. Kita menen- 
tang perang, kata Chou, tetapi ini 
tidak berarti, bahwa kita tidak 
boleh mempunjai sendjata untuk 
membela diri. 

Pendirian Tiongkok jang pokok 
ialah, bahwa semua negara harus 
mengadakan perlutjutan sendjata 
dan mengadakan larangan sendja 
ta nuclear. Kita menghendaki 
demikan, tetapi orang lain tidak 
setudju. Didalam keadaan demiki 
an, maka kalau kita tinggal diam 
sadja maka kita akan djatuh keda 
lam keadaan jang sangat buruk. 
Chou berpendapat, bahwa kalau 

tiada pact arsawa, maka Ame 
rika semakin ganas. Dan karena 
adanja pact Warsawa itu - maka 
mungkinlah konperensi 4 negara 

bahwa Konperensi | 
Bandung kini sudah lewat 2 tahun | 

t 
! 

berkem- | 

  

Dium'at pagi bertempat di Lapa- 
ngan Banteng Djakarta telah di 
adakan peringatan Hari Angk. 
Perang jang ke XI. Tampak ke- 
tika Wakil Presiden Hatta mem- 
berikan Perintah Harian dan se- 
belah kanan ketika beliau menga- 
dakan inspeksi pada ke-3 Angk. 

Perang RI. 

Undang? Wadjib 
Kerdja Pada 
Pemerintah) 

Bagi Akademisi Jg: Ta- 
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| lain. Demikian Hsin Hwa dari   
  

  

to 
SIARAN RADIO R.I. 

Semarang, 9 Oktober 1956. 

Djam 06.25 Irama Pagi. 07.10) 
Samba Victor Silvester. 07.30 La- 
gu2 Melaju. 13.15 Siteran Gebjog. 
14.10 Siteran Gebjog (landjutan). 
17.00 Taman kanak2. 17.30 Ruang 
Peladjar. 18.15 - Hidangan Gprgai 
Musik. 18.30 Serba serbi AP.I 
18.45 Hidangan Corps. Musik (lan-| 
djutan). 19.30 Carry. dengan , ka-' 
wan2nja. 20.30 Indonesia Meraju. 
21.00 Dunia Olah raga. 21.15 Kron 

Pasir. 23.00 Penutup. 

Surakarta, 9 Oktober 1956. 

Djam 06.10 Urap Sari “Pagi. 
07.20 Urap Sari Pagi (landjutan). 

|   matkan Peladjarannja 
DALAM surat djawabannja ke (wa. 17.00 Dunia anak2. 17.40 Va-i 

pada Pengurus Pusat Perhimpu- 
nan Mahasiswa Ta Hsueh Hsueh 
Sheng Hui baru2 ini, Menteri 
P.P,K, menjatakan persetudjuan- 
nja dengan pendapat jg tersebut 
dalam resolusi perhimpunan tsb, 
Tapi karena penetapannja dgn 
sesuatu peraturan memerlukan 
pembitjaraan dan penindjauan jg 
seksama hal itu tidak dapat di- 
laksanakan tjepat2. 

Djawaban Menteri PPK ini 
dimaksud sebagai djawaban atas 
desakan jang tertulis' dalam resu 
lusi Perhimpunan Mahasiswa T: 
Hsueh Hsueh Sheng Hui supaja 
Menteri PPK segera mengeluar 
kan peraturan/undang2 menge- 
nai wadjib kerdja. Desakan ini 
dikemukakan berdasarkan penda- 
pat. bahwa kini telah sampai 
saatnja untuk mewadjibkan pana 
akademisi bekerdja pada peme- 
rintah setelah mereka menamat 
kan peladjarannja. Perhimpunan 
Mahasisw, itu berpendapat, bah 
wa untuk kemadjuan dan kemak 
muran negara Indonesia pemba 
ngunan d' lam segala lapangau 
harus dipertiepat dan untuk pe- 
laksanaan itu diperlukan a.l. ba 
niak tenaga ahli lulusan univer 
sitas2. (Antara) 

  

— Dari Vikarlat Apostolik di- 
Semg. minta dikabarkan, bahwa 
Scretaris Vikariat :Apostolik Semg 
Pastur J. Dn S.J, mulai 1- 
Oktober “56 dipin ke n 
dusari sebagai Pastur kepala. 
Adapun sebagai penggantinja te 
lah diangkat Pastur B. “Schouten 
S.J. dari Paroki Randusari Se- 
marang. ! 1 

Pemuda? Djerman 
Mulai Djadi ,,Liar“ 

Sering Timbulkan Hura-Huru Didjalan2— 
Djuga Polisi Dan Serdadu2 Dilawan 
BELAKANGAN INI pemuda2 Djerman memperlihatkan 

gedjaia2 kefidak-puasan dan kesukaan bikin keributan2 seperti 
yang dilakukan oleh grombolan2 Teddy Boys ditanah Inggris. Tiap 
hari teniu ada koran jang memberitakan tentang keributan jang 
dibuat oleh pemuda-pemudi Djerman, 
dengan alai-alat pendjaga keamanan, polisi atau angkatan perang. 

Dua minggu jang lewat telah 
Asap, metselnja, 33 orang pe 

muda Gi Duisburg, sebuah kota 

iutrah Ruhr. Das dua hari ke 
n sua orang serdadu Djer 

n Gibuw. kerumah sakit, utk 
siobati luka2 jg diperolehnja da- 

peisumuyan dgn pemuda-pe- 
niemouat huru-hara di- 

Ps raja di Hamburg. 
Len ng terdjadi berbe 
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Cah 

fatnja jg sama, jaitu suatu kenja 
taan pckok, bahv.a sedjumlah be 

|pemuda pemudi. 

119.30 Pilihan Pendengar. 20.30 

besarnja, tapi ada satusi 

sar dari pemuda2 Djerman men. 

Gerita desakan bathin hendak me 
nenijolk.n dirinja dgn bersema 
nvat, din selalu bersedia untuk 
mengad. - 

Perkechiin di Hamburg itu bo 
leh disebutkan kketjil. ' Beberapa 
(ang pemuda mengiriagka.. 'se 
pesukan serdadu jang sedang ber 
dialan didjalan raja. Serdadu-ser- 
dadu ini diusik-usik dan dimari- 

.rang lain 'berkelani. | 

makinia, dan diserangnja serdadu 
serdadu itu ketika melakukan pem 
balasan. i 

Di Duisburg lebih dari seratus 
anak muda berkeliaran didjalan- 
djalan raja, merusakkan beberapa 
btah evto kepunjaan orang2 par 
tikulir, memefjahkan bola2 lampu 
dia'an, dan mengaur-aur sampah 
Geri dim  kerandjang kerandjang 
isampah lipinggirs djalan. 

Tiga minggu jang lalu polisi 
» diadakan di Dienewa dan Ingge ' Prunswijk terpaksa memperguna 

ris serta Perantjis lebih lunak (Kan pentung-pentungnja dan me- 
dari pada dahulu. Karena adanis» 
pact Warsawa itu maka keadaan 
internasional — tidak semakin te- 
gang, melainkan makin mereda. 
Atas pertanjaan Chou En Lai! 

iberpendapat, bahwa menurut per | 
hitungannja pada achir abad ke-| 
20 ini Tiongkok mentjapai tingka | 
tan negara industri seperti Ame: 
rika sekarang. Tentang pedato ' 
Presiden Sukarno di Amerika dan | 
Eropa disebutnja mewakili rak- 
jat2 Asia—Afrika - jang sedang 
berdjuang. Presiden Sukarno tlh 
mendjadi penjambung lidah dan! 
membawa suara kemerdekaan, ke: 
bebasan dan perdamaian dari | 
'Asia—Afrika. Demikian kata Chou 

  

n Lai menurut kawat wartawan 
Antara” Sukrisno dari Peking. 

  Tentang kundjungan Gubernur 
Irian Barat Zainal Abidin Sjah 
keberbagai daerah kekuasaannja, 
lebih djauh wartawan "Antara” 
Ijang mengikuti rombongan tsb, 
mengawatkan dari Ternate, bah- 
wa penindjauan itu telah dilang- 
suntikan selama 7 hari. 

Ditiap2 tempat jang dikundju- 
ngi Gubernur telah ditindjau ob- 
jek-objek penting jg mempunjai 
kemungkinan dlm pembangunan, 
Sebagai langkah pertama Guber- 
nur sendiri memberi dorongan ke 

& & 7 Lg & Ke 3: 2    

Inierang chelajak jang lebih dari 
4 
1a ribu oreng jang berbuat 'ri- 

but didialan-dialan raja dan lapa 
ngen. Sebagian besar dari orang 
baniak itu adalah penonton-pe- 
nonton iang tidak bersalah, dan 
perkelahian jang  terdiadi dise- 
bush lapangan dikota itu adalah 
dimulai oleh sediumlah pemuda 

jang ratol-gatal tangannia hendak 

Kenlntahi. hinroa timbul” suatu 
perkelahian bebas. 

Irikat buruh, partai polit 

Pemuda ingin beraksi, 
Pada hari itu djuga perkelahi- 

an serupa telah terdjadi “didjalan 

13.10 Konsert Biola dan Piano. 
13.40 Selections. 14.10 O.K. Penda: 

ria Djawa Tengah. 17.50 Ruangan 
18.15- Dengan 

anak2. 18.30 Seni Karawitan. 

Imbauan Malam. 20.45 Pak Beres 
dgn Isi hatinja. 21.20 Dari Hatif 
jang Hening. 21.30 Irama Seriosa: 
22.15 Bingkisan Malam. 283.00 Pe- 
nutup. 

Jogjakarta, 9 Oktober 1956. 

Djam 06.10 Serba serbi pagi.. 
06.35 Musik Salon. 06.45 Barisan 
Biduanita Kita, 07.20 Vocalia Ba- 
rat. 07.30 Hiburan pagi. 13.10 
Ujon2 Madyo. 14.10 Ujon2 Madyo| 
(landjutan). 17.00 Taman kanak2. 
17.40 Dwi Gitar, 18.15 Siaran utk 
A.P. Kita. 19.40 Rintisan Sastra. 
20.15 Langgam Populer. 20.30 Bi- 
sikan Malam. 21.15 Obrolan pak 
Besut. 21.30 Ketoprak Mataram. 
22.15 Ketoprak Mataram (landjut- 
an). 24.00 Penutup. 

Djakarta, 9 Oktober 1956. 
Djam 06.10 Irama Rumba. 07.10 

Lagu Orkes Kulintang. 13.10 Gen 
ding2 Djawa Timur. 14.10 Alam 
Minangkabau. 17.00 Seni Sunda 
Studio Djakarta. 18.30 Tunas Me- 
kar. 19.30 Orkes Puspa Kentjana. 
20.40 Dalihan Na Tolu. 21.15 Pi- 
lihan Pendengar. 22.15 Orkes Kr. 
Puspa Kemala. 23.00 Penutup. 

Tjirebon, 9 Oktober 1956. 
Djam 06.10 Barat Populer. 06.35 

Lagu Tapanuli. . 07.10 Krontjong 
M. Sagi. 07.40 Gamelan Munding 
laja. 13.10 Sidney Torch. 13.40 
Suara Nien dan Didi. 14.10 Orkes 
Studio Djakarta. 17.00 Taman ka- 
nak2. 17.30 Siaran A.P. 18.15 La- 
gu2 Daerah Madura. 18.35 OK. 
Dewasa. 19.390 Lembaran Film dan 
Drama. 20.15 Tjiptaan?2” ringan. 
20.30 O.H. Gembira. 2145 “Rua-. 
ngan Industrialisasi. 21.30 Mana 
lisa Orkes. 22.15 Konsert Malam 
23.00 Penutup. Pa    

dan perkelahian mereka 

i 

da 

    

? RT Tetap Kawan & Seperdjoangan Indon. 
Tjita2 Kakjat Indonesia Djuga Mendjadi Tjita2 Rakjat 

| RRT — Presiden Sukarno Djelaskan APRI Tak 
Bertugas Menjerang Bangsa Lain: 

DJUM'AT SORE Presiden Sukarno telah mengadakan rese 
di Peking jang dikundjungi oleh Presiden Mao Tse Tung, Wa 
mite Tetap Kongres Rakjat Nasional (Parlemen) Liu Sau Tji, 

psi hari Angkatan Perang jg ke-11 
kil Presiden Tsu Teh, Ketua Ko- 
njopja Soong Ching Ling dan lain- 

Peking. Dalam resepsi itu antara lain Presiden Sukarno berkata, 

Mengenai Angkatan Perang Re 
publik Indonesia Presiden Sukar 
no enakan, bhw Angkatan 
Perang Republik Indonesia mela 
kukan tv pembelaan dan bu 
kan untuk menjerang bangsa 
lain. 

' Kkmudian Presiden mengada- 
kan toast uniuk kesedjahteraan 
rakjat RRT, untuk persahabatan 
Tiongkok dan Indonesia, untuk 
perdamaia, dunia dan untuk ke 
sehatan Presiden Mao. 
"Kematian Presiden Mao ber- 

bitjara antara lain menjatakan, 
menjampaikan salam jang ich!as 
kepada Presiden Sukarno dan ke 
pada Angkatan Perang Republik 
ndonesi, atas hasil perdjuangan 

nja mentjapai tjita2 rakjat Indo 
tjong Merdu. 22.15 Dari Padang: .nesia si 

Dikatakan oleh Preside,, Mao. 
bahwa fjita2 rakjat Indonesia it: 
djuga tjita2 rakjat Tiongkok da: 
bahwa rakjat Tiongkok berdir! 
bersama-sam., rakjat - Indonesia 
disatu garis dan senantiasa men 
djadi kawan seperdjuangan. 

Sesudah itu maka Pres, 
mengadakan toast untuk persaha 
batan rakjat kedua negara un- 
tuk kesehatan Presiden Sukarno/ 
Panglim., Tertinggi Angkatan Pe 
rang Republik Indonesia. 
“Resepsi tsb. dihadiri oleh pen 

diabat2 tinggi RRT, korps diple 
matik dan Duta Besar Republik 

| Indonesia Sukardjo Wirioprano- 
to. 

Presiden Sukarno meli- 

Tiongkok. 
Seterusnja "Hsinhua” ' menga- 

barkan dari Peking, bahwa pada 
hari Djum'at Presiden Sukarno 
melihat2  pesawat2  pantjargas 
Tiongkok - disebuah — lapangan 
udara diluar Peking. Ia disertai 
oleh Wakil P.M, merangkap Men 
teri Pertahanan Djenderal Besar 
Peng Teh-huai. 

Setelah memeriksa barisan Ang 
katan Udara, Presiden Sukarno 
lalu menjaksikan pesawat2 pan- 
tjargas terbang diatas lapangan 
udara. Kemudian kepadanja di 
berikan sebuah model pesawat 
terbang. Presiden menerangkan. 
bahwa penerbang? muda jg me- 
njambut dia nampak sehat sekali. 

Kartupos persahabatan 
Tiongkok - Indonesia di 
keluarkan di RRT. 

Dalam pada itu sebuah set 

  

TJIREBON 
“UNTUK BANGUN ASRAMA 

POLISI. 
“Dewasa ini rakjat dari segenap 
lapisan dan golongan dan instan- 
Si-instansi. pemerintahan didae- 

jrah .kawedanan Tjiawigebang Ku 
#ningan, i A T 
uang dgn djalan mengadakan per 
tundjukkan2 sandiwara, reog dan 
pertundjukkan2 lainnja. Uang itu 
bila telah terkumpul akan diper 
gunakan utk menambah pembiaja 
an pembangunan sebuah gedung 
Asrama Polisi Wilajah Tjiawige- 

sedang giat mentjari 

bang, jang menurut rentjana akan 
memakan biaja Rp. 100.000.— 

D.P.D. PERALIHAN KAB. MA- 
DJALENGKA TERBENTUK. 

DPRD Peralihan Kah. Madja- 
lengka dalam sidangnja jang per 
tama baru2 ini te memilih ang 
gota2 D.P.D, Peralihan kab. itu.   djalan raja Frankfurt, dan  se- 

orang pemuda jang baru berumur 
19 tahun menerangkan - kepada 
polisi : 

»Kami mau seret beberapa 
Orang tua dari dua tiga warung 
kopi, dan menggasak mereka be- 
ramai-ramai didjalan raja. Kami 
(sudah siap dengan pentung dan 
tjambuk karet jang memakai besi 
'untuk pemukul mereka. Seorang 
dari kami punja seputjuk sena- | 
pan, dan katanja, siapa jg berani | 
merijerangnja, aken ditembaknja.” ' 

Pembesar2 Djerman agak bi- 
ngung menghadapi demonstrasi? 
liar ini, jang tidak ada persama- 
annja dengan demonstrasi maha- 
siswa jang menuntut sjarat-sjarat 
kerdja dan penghidupan sepan- 
tasnja, jang dilantjarkan dimusim 
panas jang lalu. 
Dengan tidak bidjaksan. pihak 

polisi telah menamakan pemuda 
pemuda jang suka berbuat onar' 
itu ,,katjung mentah”, Dara 
ini menimbulkan kemarahan ' gc 
longan pemuda, dan mere ka 

bersemangat untuk “be 
hura-huru jang lebih .besar, 

Didua kot, — Brum Uk dan 
Muonchen — pihak jang “berwz 
djib telah  berichtiar men :. 
pangkal dan sebab dari keribu: 
tan2 itu. Didua kota tsb, beberal 
pa lusin pemuda telah diadjak 
untuk menghadiri pertemuan ra 
mah-tamah dengan anggota2 se 

dan de 
wan kotapradja, 

Di Muenchen orang 'telah me 
lakukan suatu kechilafan psycho 
logis, dengan mengadakan rapat 
didalam kelder Hofbrau, tempat 
kaum Nazi dulu sering mengada 
kan rapat, dan menempatkan Ie 

ih dari seratus anggota polisi 
diluar gedung tsb. Delegasi pemu 
da dalim rapat ini dipimpin oleh 
seorang pemuda jang baru ber- 
umur 18 tahun. jang berdjanggut 
pirang, dan memakai topi wadja 
jang didepannja ada gambar teng 
korak drn tulang bersilang. 

. Kurang ruangan sekolah, 
Baik di Muenchen maupun dj 

Frankfurt belum ada kemadjuan 
tertjapai, dalam masalah ini. Pe-| 
muda-pemuda sendiri mengakui, 
bhw diika seorang anrgota nolisi 
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Kursi2 D.P.D. Peralihan - Kab. 
Madjalengka ada 5 buah jang ber 
Gasarkan pemilihan itu di isi oleh 

P.N.I, 2 orang. jaitu M. Aboedin 
Gurnitawidjaja dan Soebandi Mar 
tasdirdja, Masjumi 2 di: isi oleh 
Moh. Akim dan Nur Effendi dan 
P.K.IL 1 di isi oleh Slamet Pra- 
jitno. Pemilihan anggota2 D.P.D. 
ini dilakukan dgn peraturan .Ke- 
menterian Dalam Negeri nr- 17. 

Peladjar2 'fiong- 
hoa' Singapura 
Berkabung 

PARA peladjar 7 buah sekolah 
menengah Tionghwa di Singa- 
pura hari Djum'at memasang pita 
kain hitam ditempat masuk seko 
lah mereka dan dikelas2 sebagai 
tanda berkabung akan hilangnja 
hak2 demokrasi. ' Mereka djuga 
mengheningkan fjipta selama se- 
menit, Kemudian para guru meng 
ambil pita2 hitam itu. 

Seperti diketahui 7 buah seko- 
lah itu mempunjai kl. 10.000 pe 
ladjar. Pera, pemimpin peladiar 
dalam pada itu mengatakan me- 
reka mengadjukan protes pula 
atas ,,putusan jang tak masuk 
akal” jang diambil oleh Dewan 
Legislatif Singapura "pada — bari 
Kamis dgn perimbangan suara 23 
lawan 5. Seperti diketahui peme 
trintah Singapura telah menang- 
kap 9 orang Tionghoa (Antara). 

  

menjuruhnja ,.bubar”, satu-satu- 
nja reaksi mereka ialah ,,gasak 
polisi itu!” 

Orang-orang dewasa didalam 
rapat tersebut berpendapat, bhw 
memang sedikit jang dilakukan 
untuk memperbaiki pekerti pe 
muda. Dikatakannja, bahwa ge- 
nerasi muda dewasa ini  banjak 
menderita karena perkawinan 
ibu-bapanja morat-marit, karena 
tidak adanja program pendidikan 
ulangan bagi pemuda-pemuda is 
telah berbuat pelanggaran, ' dar 
karena ruangan-ruangan sekolah 
penuh sesak, hingga baniak pe- 
muda jang-terpaksa dibiarkan 
berkeliaran diluar-luar. Demikian 
tulis ,, Times”. 

Meskipun Belanda Siapkan Sendjata Di Irian 
Tapi Jang Benar Tentu Akan Menang: 

pada tiap2 penduduk mengenai untuk mengembalikan Irian Barat Inja berpegang pada dasar-dasar 
pentingnja koperasi, soal2 'pendi- Gubernur selandjutnja menerang- 
dikan dan lapangan perkebunan, kan kepada ,,Antara,” bahwa da- 
perikanan. 5 

Dalam keterangannja pada ,,An tingkan ialah 
tara”, Gubernur mengatakan bah| matjam2 bentuk. 
wa sitatu soal jang dianggap sa- 
ngat penting ialah soal perhubu- 
ngan. Oleh sebab itu untuk me- 
lengkapi usaha2 diatas, sebagai 
langkah pertama jang akan diam- 
bil ialah menjempurnakan perhu 
bungan (udara, laut dan darat). 
Mengenai rentjana lebih landjut 
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lam usaha ini jang sangat dipen- 

pembangunan dim 

Dikatakan bahwa terlalu bodoh | 
bangsa Indonesia bila. memperi 
nakan kekuatan sendjata 
mengembalikan Irian Barat. 
lah Belanda persiapkan diri dgn 
kekuatan sendjata untuk mempi 
tahankan sifat kolonialisme | 
ka, tapi bangsa Indonesia 

  

     
  

    

Itrik Weda. Kepada suku2 Irian 
ini Gubernur mengharapkan su- 

iMere. sadar jang disertai dgn 
lamapembangunan, (Antara) 

kemanusiaan jang mempunjai pri- 
badi tinggi dengan perhitungan|tri masing2 sebagai ketua, penu- 
bahwa tiap2 jang benar itu akan 
kembali pada jang “benar pula 

(Demikian Gubernur. 
Dalam penindjauan ini djuga 
ubernur mengundjungi perkam- 
ungan2 suku Irian didaerah dis- 

mereka berdjuang 

Maol 

hat2 pesawat2 pantjargas |: 

- suara2 kegelisahan, 

“b—an 

  

bahwa hari itu adalah hari terachir ia tinggal di Peking untuk melandjutkan perdjalanannja ke: 
@aerah-daerah lain. Ia mengulangi kata2nja, bahwa bangsa 
sahabat bangsa Tionghoa jang 600 djuta djumlahnja jang tj 
bersatu padu, penub dengan rasa persahabatan dan perasudaraan. 

Ind Onesia merasa bangga mempunjai 
inta perdamaian, kemerdekaan dan 

kartupos bergambar jg menanda- 
kan persahabatan antara Tiong- 
kok dan Indonesia kini sedang di 
djual di Peking dan kota2 lain- 
aja di RRT. Demikian Hsin Hua. 

Kartupos2 tsb. antara lain me- 
muat gambar Presiden Sukarno: 
pembitjaraan “ antara Perdana 
Menteri Chou En Lai, Presiden 
Sukarno dan Perdana Menteri 
Ali Sastroamidjojo: Chou En Lai 
dan Presiden Sukarno dimuka 
istana melambaikan tangannja ke 
pada rakjat banjak: pandangan di 
istana Presiden Sukarno: “Tugu 
Proklamasi di Djakarta dan ista- 
na Bogor. (Antara) 

  

Seperti dikabarkan, tepat pada 

kemiliteran untuk memperingati 

Maj. Kunto jang berusia Ik. 60 

sangat ramah tamah terhadap 
djumlahnja. 

TEGAL 
GEDUNG S.M.P. HASIL G0- 

TONGROJONG. 
Dari Tegal diwartakan - bahwa 

pada tanggal 1/10 jang lalu oleh 
sebuah panitya jang diketuai Wa 
likota Tegal telah dibuka sebuah 
gedung Sekolah Menengah Perta- 
ma jang diselesaikan dgn biaja 
Rp. 118.000,—. Gedung tsb kemu- 
dian diserahkan kepada Inspektur 
S.M.P. Djawa Tengah jang dalam 
upatjara penjerahan tersebut di- 
terima oleh Kepala S.M.P. setem 
pat Ronoatmodjo, utk selandjut- 
nja dipergunakan sebagai tem- 
pat. mengadjar 160 orang murid 
baru jang tadinja terlantar. 

  
Tentang beaja: pembangunan ge ID 

dung tersebut dikabarkan, bahwa 
itu adalah hasil ,,gotong-rojong 
dari 160 orang tua murid jang ma 
sing2 memberikan iuran. sebesar 
Rp. 500,— kepada panitya jang 
dibentuk tadi, ditambah dengan 
sumbangan dari penduduk kota 
lainnja. 

Patut ditambahkan bhw dalam 
.tahun peladjaran 1956 ini di Tegal 
iterdapat 269 orang murid lulusan 
IS.R. jang tidak mendapat tempat 
Idi S.M.P, Negeri berhubung dgn 
kekurangan tempat. 

WONOSOBO - 
sMEMPELADJARI PENGGA- 

KANGAN TEMBAKAU 
SETIENG. 

4 Orang ahli tembakau mole da 
ri daerah Djawa Barat, selama 
beberapa hari ini berkundjung ke 
Wonosobo utk mempeladjari peng 

  

garangan tembakau didesa  Se- 
tieng. Mereka terdiri dari ahli 
tembakau mole Sumedang, Tjian- 
djur dan Garut. Seperti diketahui 
utk seluruh Indonesia, daerah Wo 
nosobolah sebagai satu2nja  tem- 
pat produsen tembakau garangan. 
Tanaman tembakau di Wonosobo 
dalam tahun ini meliputi 5000 ha. 
Produksi 90 diangkut ke Djawa 
Barat. 
Daerah jang terkenal akan ha- 

sil tembakau garangan di Wono- 
sobo dikaki gunung Sindoro-Sum- 
bing jang tingginja antara 900 
sampai 2400 meter. 

PEMALANG 
aan ar An AAA 

MEMBIMBING PENDERITA- 
BUTA   mewartakan bhw pada permulaan 

Iminggu ini dikota tsb. oleh Bu- 
'pati Pemalang Sumardi Tirtosudir 
djo telah diserahkan sebuah asra- 
ma untuk latihan bagi para pen- 
deritabuta disitu kepada wakil 
Djawatan Sosial Pusat Abdul Ga 
far. Peristiwa tsb disaksikan oleh 
sementara .pendjabat2 . negeri 'se- 
tempat. 
Asrama .tsb besarnja tjukup utk 

menampung 40 orang terbagi 2 
masing2 utk lelaki dan wanita 
dan jang selama ini telah dapat 
menelorkan 10 orang kader Pem- 
bimbing Penderitabuta jang da- 
tang dari tiap2 propinsi di Indo- 
nesia. 
Bersamaan dgn upatjara penje- 

rahan tsb djuga ditutup latihan 
kerdja penderitabuta angkatan jg 
ke-IV jang diikuti oleh 31 orang 
jang datang dari Indonesia. Me- 
reka akan segera kembali ketem- 
pat masing2 utk hidup atas dasar 
apa jang mereka terima selama 
latihan kerdja itu. 
Lebih landjut dikabarkan 

wa baru2 ini di Pemalang 
berdiri organisasi ,,/Ikatan Pem- 
bimbing Penderita Buta” (IPPB) 
jang berpusat ditempat itu dgn 
Suwarso, Murdjani dan Nj. Sulas- 

bah 
telah 

lis dan bendahara, 
Anggauta IPPB terdiri dari me 

reka jang habis lulus, dari lati- 

NAN 

PIDJAT I 
Seorang kerabat Sir-pong ta- 

nja: Gimana mas Pong, fihak 
polisi Bandung kok bikin lara 
ngan, wanita2 tjantik tak boleh 
djadi tukang pidjat. 1 

Komentar Sir-pong sebagai se- 
orang penggemar pidjat : »Me- 
mang mas, sebetulnja soal wadjah 
tjantik dan bukan, itu tidak ter- 
masuk urusan pidjat. Sebab .me- 
nurut pengalaman Sir-pong, pidjat 
itu biasanja pakai tangan.” 

Entah sih kalau ada ”pidjai 
model Bandung” jang termasuk 
barang terlarang ..... 

PIDJAT H 
Menurut pengumuman K. O. L., 

untuk olimpiade - di Melbourne, 
kita hanja kirim dua orang Jadlit 
sadja. Tapi untuk mendampingi- 
nja akan ikut sebanjak 3 orang 

pengurus atletik, 
Kerabat Sir-pong ig suka usil 

tumpang tanjak, apakah diantara 
ketiga orang ini ada tukang pi- 
djatnja, 

Djawab Sir-pong sebagai be- 
kas atlit: Mungkin mas, mungkin, 
Tapi jang terang ”pidjat Mel. 
bourne” lain daripada ”pidjat 

      

Bandung.” 
Ini benar2 pidjat bikin 

otot2 jang kaku kedjang. 
lemas   

Berita terlambat dari Pemalang 

Hiduppppp atlit2 Indonesia !!! 
Sir-Pong. 

  

Hari Angkatan Perang tanggal 5 
Oktober 1956 dilapangan Stadion Semarang diadakan upatjara 

”Hari Angkatan Perang”, Disam- 
ping itu oleh Panglima TT IV Let.-Kol. Soeharto telah diserahkan 
hadiah2 pada para pemenang dalam perlombaan2 jang diadakan 
untuk memperingati Hari Angkatan Perang tsb. 
gambar Let.-Kol. Soeharto (kiri) memberikan bingkisan kepada 

Tampak pada 

tahun, tetapj masih ikut serta dim 
perlombaan gerak djalan 10 km. 

Apa Sebab Dr. L.i. Tjiong 
Hentika» Prakteknja? 

'Banjak Dugaan2 JangfSimpang Siur—Kete- 
rangan Dr. Suparto 

SEDJAK BEBERAPA waktu jang lalu disementara kalangan 
"Fomasjarakat terutama golongan Tionghoa di Semarang telah timbul 

berhubung dokter kesajangan mereka jakni 
u6xter Laaw Ing Tjiong di Djl. Pandanaran sudah tidak mem- 

buka praktek lagi dirumahnja. Dokter ini semula raembuka prak- 
tek diramahnja bersama2 dengan isterinja 
dokter, Keduanja dikenal sebagai abli penjakit intern, dan dikenal 

jang djuga bergelar 

para langganannja jang banjak 

Dengan menghentikan praktek- 
nja dirumah itu, lalu timbul ma- 
tjam2 tafsiran dari para langga- 
nannja. Ada sementara orang jg 
'mengatakan, bahwa Dr. Lauw ti- 
dak membuka praktek lagi kare- 
na ia diroyeer dari IDI, ada lagi 
jang mengatakan bahwa ia telah 
melakukan suatu pelanggaran, 
dan lain2 tafsiran lagi. 

|, Berkenaan dgn suara2 tafsiran 
jang bersimpang siur itu, ,,Suara 
Merdeka” telah menanjakan kepa 
da kalangan pengurus Ikatan Dok 
ter Indonesia (IDI) Tjb. Sema- 
rang. Dari fihak ini didapat ke- 
terangan bhw tidak benar Dr. 
Lauw Ing Tjiong aischors dari 
IDI, dan mengenai soal ia tidak 
membuka praktek lagi adalah ti- 
dak mempunjai sangkut paut dgn 

Terikat peraturan Pemerin- 
tah. 

Sementara itu Kepala Dinas Ke 
sehatan Kotabesar Semarang Dr. 
Suparto selaku Dokter Pengawas 
dalam daerah KBS atas pertanja 
an mengena! soal Dr. Lauw tadi 
menjatakan, balwa sebab2 Dr. 
Lauw tidak membuka praktek la 
gi karena ia terikat Peraturan Pe 
merintah mengenai praktek dok- 
ter. Dalam peraturan itu a.l. dise 
butkan, bahwa bila seseorang dok 
ter dikota2 jang telah ditentukan 
tidak bekerdja pada pemerintah, 
maka dokter itu, dilarang membu- 
ka praktek dikota tsb. 

Dr. Lauw Ing Tjiong di Sema 
rang semula bekerdja pada Peme 
rintah sebagai fulltimer. Otomatis 
ia diberi idzin untuk membuka 
praktek dirumahnja. Kemudian ia 
bekerdja pada Pemerintah tidak 
sebagai fulltimer. Hanja untuk 
beberapa djam tiap hari “tenaga- 
nja ditjurahkan kepada Pemerin 
tah, dan untuk ini ia dapat toe- 
lage, dan masih di idzinkan mem 
buka praktek. Tetapi kemudian 
Dr. Lauw lalu sama sekali tidak 
bekerdja pada Pemerintah. Kare 
na daerah kota Semarang oleh 
Pemerintah dinjatakan kota ter- 
tutup untuk membuka praktek 
partikulir bagi dokter2, dokter? 

Igigi dan bidan2 jang tidak beker 
dja pada Pemerintah, maka dgn 
sendirinja Dr. Lauw Ing Tjiong 
jang kini sudah tidak bekerdja 
pada Pemerintah, ia djuga tidak 
diperbolehkan membuka praktek 
partikulir, 

buka praktijk partikelir, walau- 
pun sekarang tidak bekerdja pada 
Pemerintah, tetapi asalkan ia per 
nah bekerdja pada Pemerintah se 
lama 18 tahun. Dan Dr. Lauw 
mempunjai masa kerdja dalam Pc 
merintah baru hanja beberapa 
tahun. Demikian a.l. pendjelasan 
Dr. Suparto selaku Dokter Penga 
was dalam daerah Kota Besar 

|Semarang. 
Dapat ditambahkan, bahwa Per 

aturan Pemerintah mengenai dok 
ter jang membuka praktijk par- 
tikelir seperti jang didjelaskan 
diatas adalah hanja berlaku utk 
kota2 besar jang dinjatakan ter- 
tutup untuk praktek2 dokter2, 
dokter2 gigi dan bidan2, ketjuali 
mereka jang bekerdja pada Pc 
merintah. Hal ini dimaksud supa 
ja dikota2 ketjil pun kebagian 
dokter2 dan para dokter itu tidak 

  

hanja berkumpul disatu tempat 
kota besar sadja. 

aa Lae ePaNa”.A 

AANHANG TRUCK TERBALIK, 
Pada hari Djum'at jang baru Ia 

lu, didjalanan jang akan masuk 
kota Pati telah terdjadi suatu ke 
tjelakaan lalu lintas, dimana se- 
buah aanhang truck merk P.T, 
SIOH jg bernomor polisi H, 6415 
telah" terbalik ditengah2 djalanan. 
Kabarnja truck beraanhang terse 
but mendatang dari kota Djuana 
dan akan ke Semarang, tetapi se-   hankerdja tadi dan sekembalinja 

ditempat masing? lalu mendirikan 
tjabang setempat. Maksudnja ja- 
lah utk memberikan bimbingan 
kepada mereka jang sesama tja- 
tjad utk “menempuh hidup lebih 
baik dan lajak, 
Tidak diketahui pasti berapa 

dengan djumlah penderita. buta dimasing 
usaha2 masing tempat di Indonesia ini. 

eny 

Wanda” 7) 

tibanja ditempat tersebut karena 
akan  menghelakan  ketjelakaan, 
maka bung sopir mengindjak rem 
agn mendadak, Diduga, karena 
aanhang tersebut kehilangan ke- 
seimbangan, maka. kemudiannja 
menjebahkan terbaliknja tadi. Ada 
pun muatannja beberapa gulung 
kulit jang. telah masak, dan se- 
telah djam 11.30 baru dapat di- 
kembalikan, 

  

  

Sebaliknja ia diidzinkan mem- 
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    NN    KKM EK KI ang 5    Kn TN tua Ma 0x. an, 2hg 2 NA, “T0ngatan LA an Sem BATU RADIO-EVEREADY 
BLOK BESAR W.216 persediaan baru. 
Tahon lama — HARGA MURAH. 

RADIO-SAMPOERNA" 
Gang Pinggir 140 (Blakang rumah djaga polisi Sebandaran) 

Semarang. , 
BUKA djam 9—2 Siang. Minggu dan hari Raya tutup. 

Undian Uang Besar 
. Jajasan Diana Blantuan 

Bulan NOPEMBER 1956 (XI) 

Sebesar Rp. 4.500.000.- 
    

       

    

Terbagi atas 450.000 Surat Undian & Rp. 10,— jang bernomor | « Nenen en kn atnan- 10.001 sampai dengan 460.080 dan selembar Surat Undian terbagi Pa " Ti : - Pa Mag ane h PLAN lagi atas surat-surat Undian seperempat Rp. 2,50. 1 “ Didjual Segera : Terim 2 Kosong 
  1 RUMAH BARU dialan Siliwangi No. 162. Listerik dau air 

  

  

H besarnja Rp. 2.250.000:— jaitu : tjukup. Pinggir djalan besar, auto dapat masuk halaman. ne guna Maja Oman Keterangan dapat langsung pemilik alamat : 4 E dari Rp. Rp.  150.000,— D. BACHTIAR, Randusari Gg. I No. 253 Semarang. 3 Mp Tan 125.000, — : && “ KEKE RKRERSRR 
1 ” 2? PN - 75.000, — 3 n Mana emasiaan Kamen mean 2 — Sea” -—ua 3: Sao aa 150.000, — TV ON LTD s3 na m... 100.000,— - AN Pa D jas 

30 ” 1 Ha: » 300.000, — 1 : , k 5 Pe Kan ANN (BEDAK BANGSAWAN) Ma “20 40000005 | |For CLEANSING, VANISHING and SOFTENING (Bedak obat 5 ” "Um Ni 500.000... | tjutji kulit untuk perbaiki dan bikin bertjahaja paras: muka 00 “an Ran NAN. — WANITA dan LELAKI). 
3050 hadiah 1 “Rp. 2.250,000,— ”Beauty Powder” adalah Njonja2 dan Nona2 punja pilihan jang | : spias paling djitu dan sangat memuaskan.   
  

Ka - ———— — — Tg Bedak obat”Beauty Powder” spesial untuk bikin sembuh 
PENDJUALAN PADA Tgi. 1 Nopember 1956. rupa2 penjakit kulit, Brintisan2, Gatal2, Kukul2, dilnja. Djera- 

an 5 Te 23 al “5 : wat2 jang bagaimana BANDEL akan terbasmi semuanja dalam 
1. dengan pembajaran tunai pada tjaban waktu singkat. 

BANK RAKJAT s1 Djuga istimewa untuk KBTJANTIKAN, melindungi kulit 
Bf . RAKJA INDONESIA 1 : 

muka dari serangan? kutu busuk, jang bisa merusak Njonja2 dan 
EN ea Yi aa 2 3 T Nona2 punja paras muka. 

Os. Bankana ds 2 Ketan Anca ? Jean AN Harga 1 doos berikut aturannja pakai ...... Rp. 10,— 

Palembang, Padang, Sibolga, Medan, Pontianak, Bandjarma- Ma ni Ka Sara kirim 1 -—2 doos Li... » 2,50 
Gin Manager, Tang B3 Pasar dan.untuk Djakarta di | Toko EUROPA, Djakarta, Bandung dan Semarang. Toko DE 

ik Tanah Jiang: Best Moi 2 | ZON, Djakt, Toko ATAKA, Djakt, Apot. SAM SOEN, Djakt 
an 2 memesan Ii oswesel kepada tjabang-tjabang Bank Apot. BEHNKE & Co, Kramat 8 Djakt. Toko AN, Bogor. 

: Rakjat Tadonesia ba Bam dengan #atitan, bahwa pos. | #Toko BOGOR, Sukabumi. Toko KOTA TUDJUH, Bdg. Toko 
wesel untuk Djakarta harus di-alamatkan Ta Bank Rakjat $ LIMA, Bdg. Apot. SLAMET, Tjirebon.  Apot. Ai 
Indonesia Djalan Kunir No. 5 tromolpos No. 704 Dak. Dja- Tegal. Apot. J. v. GORKOM, Pekalongan. Chem. LIEM SWI 
karta-Kota. (Tidak kepada tjabang B.R.I. di Djl. Tanah PEK, Pek. Toko. METRO, Surabaja. Apot. TAURUS, Ma- 

Abang IN No. pepe, Dojo diun. Apot. PASAR PON Solo. Apot. SANITAS, Djokja. 

Seorang atau 'se-alamat maximum 10 lembar. Tiap lembar 
atau seperbagian harus ditambah Rp. 1,— ongkos kirim dan 
bea administrasi (minimum ongkos kirim Rp-2,—). 

3. Djika djumlah surat undian jang disediakan untuk didjual de- Oo ym 
ngan poswesel telah habis terbagi semua, maka poswesel?2 l AN 
jang diterima dapat ditahan “untuk undian? uang. berikutnja AT 8 1 
sampai tiba Gilirannja atau dikembalikan djika adanja peme- 
san terlalu banjak, segala sesuatu dilakukan menurut pertim- 
bangan Bank Rakjat Indonesia. 

Penting sekali bagi 

kaum wanita jang da- 
tang bulan terlambat, 

  
Apotheek Dr. SUGENG, Purwokerto. : 

Pus. pendj. Fa. LIE & ZONEN, Djl. Kalipahapo 16 Bandung. 
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  1? 
: Bagaimana tjaranja untuk mengatasinja.......... Nara 
Djawabnja hanja satu: 'PAKAILAH EF LUIDTEN" ' OBAT. 

STIMULANT — JANG SUDAH TER. 
NAMA. 

Pesanlah sedjak sekarang, agar persediaan Tuan terdjamin untuk 
| musim pengobatan bulan Oktober/Nopember 1956. 
HARGA: 

Antaga- kaleng & 15 Ke, oa Rp. 9,50 per/Kg. 
5 prangko gudang P.P.N. di Djakarta 
PESANAN DAPAT DJUGA TUAN LAKUKAN DI: 
Medan 3. Kantor Tjabang PUSAT PERKEBUNAN NE- 

GARA, Djalan Istana 10A, Medan. 
Semarang 

GARA, Djalan Mpu Tantular 23, Semarang. 
Bandjarmasin : Perkebunan Karet Negara ,,DANAU SALAK" 

Martapura — Bandjarmasin. 
Priangan-Timur: N.V. ,AGRIES” Djalan Djajaway 10, 

Tasikmalaja. 

ATAU TUAN DAPAT DJUGA MENJAMPAIKAN PESANAN 
TUAN KEPADA PERKEBUNAN KARET NEGARA JANG 
LETAKNJA BERDEKATAN DENGAN PERKEBUNAN 
TUAN. . K - 

#meaaamanaa 
TA 

Sc KANTOR PUSAT: DJ: (MAMBONDJOL29 
Pa 2133 Cr. 983. - DJAKANTA 

  

    

 

 

 

  
    4. PENARIKAN DI DJAKARTA PADA Tgl. 28-29-30 No 

pember 1956, : 

Dilakukan dihadapan Notaris R.M. SOEROJO, ketjuali djika : 
tanggal ini dipertjepat oleh Menteri Sosial. hingga banjak mende- 
Tayangan sip rita. Lekaslah minum 

Djamu ini, supaja se- 

gera keluar sebagaimana 

   

LP 

Djika surat-surat Undian tidak terdjual habis, maka hadiah- 
hadiah akan dikurangkan menurut perimbangan. @! 8S 9 

$ Diminta perhatian, bahwa daftar penarikan dalam surat-surat 
kabar tidak boleh dianggap sebagai daftar resmi. Daftar-daf- mustinja. 
tar penarikan jang resmi dapat dikirimkan oleh Bank Rakjat Sebungkus Rp. 1,— 
Indonesia dengan pertjuma atas permintaan dengan surat atau 12,50 
kartupos. Dalam Dos ,   

  

ESEK NKA AE EKA KE KEK KEL EK KEKE K EL EK KKKKI 
  

     
   

    

   

    

   

  

   
   

      

   

  

    

   

  

   

  

   

  

2 : DIBUTUHKAN 

Tea Sulu Ti
a 3 sa DENGAN SE- 

Beberapa Guru 
'tamatan S.G.A. atau P.G.S.L.P. 

(Ilmu Pasti) 
Surat2 di-alamatkan kepada : 

DIREKTUR 
PENDIDIKAN: SENTRAL -PE- 
NGUKURAN DAN PENGGAM 

BARAN PETA 
Baluwarti Tamtaman - Surakarta 

  

SMEKELEKEKAKKKAKKKKK 

KE DJURUSAN - 
KETJANTIKAN ....... 

Disamping usaha2 lain untuk 
memperindah diri Njonja 

memakailah 

Dijamin Sorga 
Djamu ini membawa kebahagiaan, 
karena ketjantikan badan Njonja 
selalu tinggal muda, seger, dan 
menarik, berkat tjampuran bahan2 
pilihan jang terkandung didalam- 
nja. 

1 doos Rp. 17,50 

— Tani TAAT Ta 
Beni 
MAU BN 
MEMPERKUATKAN OTAK .GEGINDJEL, “ 
TULANG DAN OTOT. 
“MADE IN ENGLAND 

PABRIK DJAMU TJAP PORTRET 

TA 
L. RADEN PATAH 129 Trip. 61K 

AA NT IK 

Dapat beli di: , 
Pedamaran 90 — Semarang. 

Telp. 900 
dan AGEN-AGEN diseluruh 
tempat. 

    

    
Bap Ae kana aa. tetap Sa ani sehat an kuat tubuhnja. 

GOLES KIDNEYING TABLETS. 
Mendjaga tubuh tetap tin sehat adalah lebih utama dari pada mengobati penjakit. Walau- 
pun demikian GOLES NEYING' TABLETS untuk menjembuhkau sakit lama dan baru, de- 
ngan sering memakai obat GOLES akan menjegah penjakit buah pinggang, memulihkan kese- 
hatan, membangkitkan nafsu makan, terutama bagi orang jang selalu lemah dan males kerdjanja. 
Sudah lama penjakit lemah itu seperti: pusing Kepala, Suka Lupa, Pinggang pegal, kerdja lekas 
tjapai, Fikiran kurang“tenang, suka marah, darah kurang d.lI, 

  

SPORTING GOV 
DJL. PONTJOL 40 SEMARANG 

   

  

    

     

2 na Lulu 
8 |) “nee A BUKU Sate Bl ol berenf a $ 

HASIL DALAM NEGERI JANG BERMUTU TINGGI SERTA 
TERDJAMIN. 

Ra SL LL LL LL LK 

TN Ta LL LL II LL IL IN 

Pil (NESTOL 
Radjanja Dari Obat Kuat Badan 

(Speciaal Untuk Orang Laki2) 
Banjak Kaum Laki-laki jang mengeluh, badannja LEMAH, KU. 
RUS, muka PUTJET, pinggang sakit, Geger sakit, mata Gelap, 
sering-sering kepala pusing, kuping berbunji, badan selalu merasa 
lekas mendjadi tiape dan lain-lain penjakit lagi. Untuk itu semus 
dianganlah, Tuan-Tuan mendjadi gelisah. 

En p, Obat Kuat Pil ,,NESTOL 
segera dapat menjembuhkan dan memberantas itu semua penjakit 
Ini OBAI KUAT badan speciaal dibikin untuk orang laki-laki 
dan terutama terbikin dari bahan? jang mahal dan MANDJUR 
dan sudah dinjatakan oleh para DOKTER? jang ternama dan di- 
anggap sebagai salah satunja OBAT KUAT badan jang berfaedah 
dan sangat MANDJUR sekali. - 

Orang taki-laki jang teish makan ini pil ,, NESTOL” tentu 
akan merasa gembira hidupaja, aer muka mendjadi bertjahja te- 
rang, kelihatan gagah, tenaga penuh, SEHAT, dan betul-betui 
mendjadi satu laki-laki jang KUAT badannja. Ini Obat biss 
dibeli diseluruh Agen? diseluruh INDONESIA. 
AGENT2: 

ENG TAY HOO, Pekodian 101, SEMARANG, Telf. 1881. 
ENG TAY HOO, Gg. Warung 1, SEMARANG. 

BOLEH BELI DISEGALA TOKO OBAT. « 
Ta AN SL AL LA TI Ah Sa RL ML LS 2 

Na an SA SL IR LA TA LK La   
  

N. V. NEDERLANDSCH-AME- 
RIKAANSCHE STOOM- 
VAART MAATSCHAPPIJ 

HOLLAND — AMERIKA LIJN 
Para penerima barang2 diberita- 

TROPICAL WOOL, BAMBOO 
SHARKSKIN, IMITATIE, BA- 
HAN PYAMA, KEMEDJA. 

Kwaliteit halus, harga murah ! 
Menunggu Tuan punja keda- hukan bahwa pada hari ini 

n tangan. k 

KLEERMAKER ss. ,,Aaisdyik 
»KIM BIE” 

tiba dipelabuhan Semarang de- 
ngan angkutan dari U.S.A. East 
Coast. 

»|IN.V, Internationale Crediet. en 
TRIMA AFDRUK TJEPAT da- Handels-Vereeniging "Rotterdam 

Djl. Mataram 191 - Semarang, 
  

  

  

3 LL AA WA AA 

  

Diangan Bingung 3 
Nonah2, Njonjah2 dan Tuan2 Pilihlah sejalu ini Anggur 

Tjap ,,GELAS MAS" No. 1 
Pembikinan Sempurna jang paling Baik Untuk Kesehatan 

dan Kuat Badan ini Anggur ada 5 Matjam Jalah : 

Laki2 
Wanita 
Hamil 
Beranak 
Laki dan Wanita 

          

  

    
  

Kantor Tjabang PUSAT PERKEBUNAN NE-$ 

  

  

manage anna LN 
BISA DAPAT BELI DIANTERO TOKO, WARUN DISEGALA KOTA SAMPAI 

PLOKSOK SELURUH INDONESIA. 

    

aa 

  

  
  

  

RAD. HID, Id (O5- B. 

ang 
   

  

          
   

He S ' Bila kita memperhatikan tjaranja-orang 'berpa- 
Fan ), kaian, tepat djuga djika dikatakan »Pakaian N 

Se TA ' menundjukkan kebangsaan”. Setiap daerah, se- 2 3 
an TA :F tiap bangsa mempunjai torak pakaian jang -5:4 YAH 2 

tersendiri. Begitu pula dalam tiap? pekerdjaan dipakai orang 
pakaian? jang tertentu : pakaian dinas dari seorang djurumudi 

tentu berbeda dari seorang imam. Dengan demikian" kita dapat 
menerka asal keturunan dan djabatan seseorang. Djika diselidiki lebih 

djauh, maka djelaslah bahwa soal pakaian ini memegang salah satu 
peranan jang penting dalam sedjarah kebudajaan bangsa? Nenek mojang 

kita pada zaman purbakala sebelum mengenal kain tenunan, mengenakan 
pakaian jang dibuat dari kulit pohon kaju atau kulit binatang. Diwaktu itu 
pakaian menggambarkan tjara hidup jang primitif. Tetapi djuga pada zaman: 

AT » modern ini kita dapat membatja watak atau Se 2 

3 

    

  

     

  

   perangai seseorang dari pakaiannja. Umpamanja lx hg 5 
i Pp 

Lan     orang jang senantiasa berpakaian rapi dan teliti 2 PA 
adalah suatu gambaran jang selaras dengan sifat waa 

pribadinja. Baik didalam pergaulan maupun didalam pekerdjaan adalah 
penting sekali untuk berpakaian rapi, karena hal ini membangkitkan 
kesan jang baik dan penghargaan atas diri seseorang. Kerapian dan 
keindahan pakaian itu sebagian besar terletak pada tjara mentjus 
tinja. Dalam hal ini sabun bubuk RADION setiap waktu bersedia 
untuk membantu Njonja. Kirimkaniah iklan ini dengan nama 
dan alamat pembatja selambat-lambatnja seminggu sesudah 
menerima surat kabar ini ke Lever's Zeepfabricken Indonesia 

| N.V., Tromolpos 162 Djakarta. Pembatja u Jaga 

  

     
nanti akan menerima sebungkus RADION: pa Po 

dengan pertjuma. Penawaran ini hanja ber- RP 5 

laku untuk kota Semarang. RADION Ba 

istimewa menghemat fjutjian ! TS)     
  

5 ea Scheepszaken, 
lem 24 djam Selesai. Na 

Djuga terima foto Panggilan un- 
tuk temanten. Bantul ah 

Foto ,, Modern” 
Wotgandul Dalam 170A 

Semarang. 

P.M.I.   

    

z 

Tenan 
KAN IL 

  

PN Aan 
NA   

  

Goles Kidneying Tablets dapat menolongi menghilangkan penjakit-penjakit tersebut hingga achir- nja perbaiki mendjadi orang jang Bolaja pebat dan kuat tubuhnja. (Made in London) 

Kaum Wanita jang ingin tetap tinggal tjantik dan awet muda, selalu dipudja-pudja, Pakailah : 
Radja Obat: GOLES SASTERING TABLETS 

Istimewa mustadjub dapat menghilangkan penjakit-penjakit, dan memulihkan badan kurus dan 
keliwati gemuk lemah Li Mnet saman me sehat serta kuat dan mempunjai potongan jang 
tjantik, seperti sekuntum bunga jang mekar. Wanita-wanita jang selalu berpenjakitan, Kurus 
lemah, gemuk-lemah, kerena gemuk kurang darah, kurang napsu makan, pinggang sakit, KEPA- 
LA PUSING : SUKA MABUK: DATANG BULAN TA' TENTU: PERUT MULES: SUKA 
MARAH : SAABISNJA dateng bulan sering penjakit lemes lemah, wadjah muka bersemu ku- 
ning, kerena dimasa dalem kandungan atau seabisnja dilahirkan tidak dapat tjukup pemeliharaan- 
nja d.ll. Lekas memakai obat : GOLES SISTERING TABLETS, tidak berapa hari, membukti- 
kan dengan segera kemandjurannja Obat ini berkerdja dalam 24 Djam. Obat ini, diusahakan 

nang ap 

oleh: (Made in England). 

GOLES COUGHING TABLETS (Obat Batuk) — 
Batuk dengan kalangan meng iya dihinggapi oleh kuman2 ini akan berdjangkit pula. 
Obat ini paling baik menjembuhkan penjakit batuk. : 

GOLES RHEUMING TABLETS (Sakit Entjok) 
PENJAKIT ENTJOK (RHEUMATIEK) sangat terganggu kesehatan badan. Karena | merekah ke 
seluruh badan. Obat ini teristimewa adjaib. | BT Tea 

1 GOLES EXTERNALING,. (Obat Special) NA 
Istimewa untuk lelaki2 jang ketjewa — di PERBUAT dari 'Tjampuran2 obat terpilih, EN Af OA al) 
Oleh kerena lemah lesu tidak berdaja — dapat dihindarkan dengan selalu memakai ini. 2a 3 Peng an na De LL 
Agent Djawa T Pun Bisa dapat belj di Toko2 Obat Seluruh Indonesia | WA : pes 

Toko Obat FIE MIN YOK FONG, Gang Warung 10 (Medke AO AAN 
HWAY AN TONG — Gang Warung —” No. 3" 71 

ENG TAY | |... Dijalan Pekodjan 

  

  

  
        

  “ . SEMARANG 
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Tah | 
/ 
/ 
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PMA KE an Y 
  

Iii PLEASE PE ALLALILBAIKLBAAKAIALKALKAIKALKALBAILAIKBLALBALKALAIK LI KKKS AA 2      

  

I4EN, BADCOSTUUMS dengan pasvorm. jang bagus! " 

  

  

eng Tan Nana 

KAUM WANITA 
Untuk JAPONNEN, STRAPLESS, BUSTEHOUDERS, CORSET- 

  

    
   

  

   

   

Datanglah di : “Ga 
Maison ,WILLY” 

Randusari 21 — Semarang. 

TANGGUNG MEMUASKAN. 4   
    
  

  MEDAN GLODOK No.10 TELP:1620 DJAKARTA.KOTA "     DAPAT BELI DISELURUH TEMPAT. Naa enam sar rama   

L
E
L
E
 

TAU 

  

 



   

    

     
dirumahnja Dil. Har 

kasih kepada 
pemerintah, bkk 

sipil mau 

kumpulan/organisasi-
organisasi 

tuan/sumban
gan berup: se 

  
  

  

    
   

      

  

dimintakan maaf 

  

   
        

   

  

Sa Ta LA 

AGENDA TI 

"Rex” - "Orion” 4 Iomldh— 
Gris - Indra - Royal: 10-—11-— | 

#PUXO Sex Tae Goa 

      

  

   

          

    

  

    

   
   

    
   

       
   

        

  

  

  

Hardjodipuran 175 
Dengan : alan ini kami utjapkan diperbanjak terima 

enap handai taulan,     
     
   

1 djuga dan jang telah sudi 

DR. Aj. SOERODIRDIO 

3 

Surakarta. 

n, semua instansi-instansi 
liter, perkumpulan-per- 

       

      

    
     

   

  

mengantarkan Nanga es NN, Tenan, NN db H3 

Apabila ada kesalahan-kes “sewaktu hidupnja H 
(Frijodiprodjo) dengan ini 

Oktober 1956. 

  

    

Juni Dia? 

  

     

  

        

         

  

    

na aed 

  

PESAWAT RADIO JANG TJOTIOK UNTUK 
TIAP2 RUMAH TANGGA. 

(BARANG BAIK TIDA PERLU PUDJIAN) 

RADIO 
Djl. Gadjah Mada No. 26 

Telp. 1948 
SEMARANG 

  

Dil. Slamet Ryadi 126 
Telp. 278 

SOLO 

  

    

    

  

  

     
   

  

    

  

    

     

  

        

3 2g 

  

OX” Sa Ta Oo K7 nye 

  

   

TWGGaL NI sBEsor | 

OXY” 5.007.900 9.00 (17 th.) 

- — 

HERBERT J. YATES 
presents 

  

IASCOTTE 

LI Bengkel 

       

        

   

mali $ 
EXTRA: INI SORE di. 300) p ” 

"GRAND” 545- 45 1 ena apapun jan uan per- 
EXTRA: INI SORE djam 3.15 RPP "TN Pa 

gunakan, tulisannja lebih baik dan 

tahan lama djika Tuan pakai. 

1 Parker Ouink ... oleh karena Ouink 

BA bersihkan pena selagi dituliskan 

2 BL SA 

"GRAND” 10.- / "LUX” 10.15 

| , | 

| 
: 
| 

| 

Sebuah hasil lain lagi dari | 
5 h . Ia 

PE ag mike Lerbaja Parker dengan kwalitet tertinggi! | 
— "ORION” 5x 7- 9 (17 th) | 

| EXTRA: INI SORE djam 3.00| | 
— (SCinemaScope) 

Maa #, : 

: Perwakilan Paberik: : 
LAWSIM ZECHA & Co. N.V. 

Nusantara 9 (atas) — Djakarta 1203-1 
“PR Kan, La es bana pat Dn Ag tom 3 SEREANAN Aa ama 

6 A 
$ | INI MALAM 

DATANG B r g - TERGANGGU Pa Ta oa Sab Meta Ba an aa Ha 
Te Neh F Dan Le dsb. Ta 5 : FORD 

Se Pan UNA APA ana Tn Na Pa BA. “sa Ba hap! NJONJA “GOUW : EXTRA: INI SORE diam 3001) perak Odi Pn Toon d Pemuraa ye (BORGNINE 
». (ini malam penghabisan) : "ROYAL" 3.15-5415715-2.15 | semua (antuk 17 th) STEISER 

: LANGGAL UN Oan bESUK 
3 5 MALAM PENGHABISAN ! Extra: 

INI SORE 3.09 

(Kartu-Bebas 
tidak berlaku) 

Kisah seorang laki2 jang 

pelurunja 
njala didadanja ! 

2 BEERY, & - mar A8 MUGHES ane ORLMER DAVES 

Sa Sa Pecat saka bon eron1 BA Bah 
terpaksa angkat sendjata melepaskan 

akibat dendam jang meluap bernjala- 

  

”"ROXY” SENEN MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (17 th) 

RRIGAN : 
an »PAINTED STALLION” 

WILLIAM DESMOND : 

Sebuah film Wild-West jang: penuh perkelahian seru! 

  

INI MALAM G7 th) BESOK ”ROYAL” 3 A3 
( 

“ Tan sal D.M.B. PREMIERE 4.00 6.30 9.00 

Dilip Kumar — Nimmi Film India 
"DAA G” 

Usha Kiron — L. Pawar , Tekst Indon. 

  

  

”A MAN ALONE” 5 h Lo Wie - Cheng Chi Auyang - 

(Color by Trucoe) “| RAY MILLAND "WANG KUI dan KUI ING” 
| : En AN Fi e Han Tsing Tsing . : ie 

Meat kn anoda tag A Mam Kore silm Tiongkok tjeritaan Kuno jang sangat mengharukan ! 
y si Dilip Kumar - Nimmi | 2 : TANG) 14 Film India, kanan Senja MO TRUCOLOR Kisah pertjin- (SEGERA DA 

| Tekst Ind. DAAG i | tp Consolidated Film Indusirias taan jg sangat 

Da. Besok berbarena Gengan MARY MURPAY » MARD BOND dasi tcorane” Eh perbareng dengan : . dari seorang 
"Royal" 400-630-900 | YMmRAYMOND BURR- ARTHUR SPACE | | EURASIAN 
MATINBE MINGGU PAGI: | WMA CI - ALAM MALE -BUCLAS SPENCER | jan seorang     

     
   

    

      

  

“Indra” 10.- / “Royal” 10.15 

| "DJAGALAN” 5-79, (17 th)|     

    

   

ka            
        

BERSANDAR 

3 

       MULAI T GAL 8 
TARIP TANDA MASU 

  

“TT. 2-7-1956 No.1 an 841 (Surat Keputusan 

OBAH SEBAGAI BERIKUT : 

Kisah seorang laki2 jang tersang- 
sebagai pembunuh, achirnja 

ia terdjebak dalam perangkap 

'sing | maut dan terdjebak dalam pe- 

Ng”| rangkap asrmara.......... ! 

—ea| Film jane mendebar2kan !!! 
     

IAN SURAT KEMENTERIAN PEREKONOM 

1). 
OCTOBER 1956 

  

    

  

       
      

  

        

     

    

   

   
   

   

    

   

  

    

   

  

- Idijak tontonan: | 

ae 

Peri: »SEMARANG” 

  

   

— Iktarga sekarang ter| Uang Pembulatan : . 
Kelas Ihitung 4096  Pa-| untuk Pemerintah :| Djumlah : 

1 BIOSKOP? DI 

rdjun kedalam samudera.... 

   SEMARANG. 
    

  

e-udara disambut dengan 

| mahasiswa Amerika di Perantjis 

Tampaknja dia seperti bidadari............ tapi dalam kerlingan   
» Idzin No. 3498/111/A/I7L 

: bahaja........ penunannan ! 

Amerika jang 
melawan adat 
istiadat dari 

  

  
    5000 tahun ! 5 

DI-FILM-KAN SEANTERONJA DI HONGKONG! 

"L O.X INI MALAM PREMIERE ”"GRAND” 

5.09 7.60 9.90 BESAR! (17th) SS TO PAS 
Extra: INI SORE 3.15 t11 Extra: INI SORE 3.00 : 

   

  

  

   
       

   

no COLOR ad 

ANNE 

BAXTER-F ORREST 
Sm RENA - Maria TENNG ot RANGEN 9 

Film jang dibuat di Paris dgn. 
kisah jang sunggguh2 terdjadi di 
kota Paris! Penuh dengan ketc- 
gangan, padat dengan climax2 
dalam adegan2 sepandjang tje- 
rita dari awal hingga achirnja! 
Kisah dramatis tentang pemuda 

   

   jang djatuh tjinta pada gadis 4 
pembunuh jang djadi intaian sendjata p olisi rahasia ! 

matanja jang menggiurkan  tersembunji rahasia jang amat ber- 

! 

Kmmem Valerie FRENCH - Felicia FARR | 

| 

      

  

BARU DI TER 
dari MERK - MERK 

WEKKE 
Vulpen 

  

JOGJ 

REISWEKKER : 
SHEAFFERS, PARKER dan ERO. 

Katja Mata 

“| JUWELIER 

BODIONG 64. SEMARANG. 

IMA: 
BERMATJAM - MATJAM ARLODH untuk PRIJA dan WANITA 

JANG SUDAH TERKENAL, 
dan LONTIENG ,PANTJASILA" 

»CALOBAR” 
HORLOGER      

       
TELP. 646 

AKARTA — SURAKARTA. 

  

ONGKOS: RINGAN ! 

1DIDJUAL:   - T— 
na 

Djl. Karangsaru 21 — Semarang 

ALAMAT TUAN UNTUK TJAT: 

..Anto, Speda Motor, Scooter, Koelkast. 

TAMBAL KLEUR SAMA! 

1 Sepeda Motor ,JAWA" 250 CC 
Keadaan ISTIMEWA. Lihat : 

INI DIA ! 

    

Duco ,LUX OR» 
PEKERDJAAN :  RADJIN! 

BOLEH DIBUKTIKAN ! 
TEMPO : KILAT! 

djam 8 —5 sore.   
Potlot untuk SEGALA LAPISAN RAKJAT 

dan jang TIDAK ASING. LAGI untuk 

MASJARAKAT, 

  

    

MEASURUNG 
I2 WARNA - 

  

Potlot BEWARNA 

Potlot HITAM 

Potlot MERAH/BIRU 

Potlot COPY 

Potlot CONTE 

dl,   
—
 

Kwaliteit tetap TINGGI ! 

8 Harga tetap RENDAH!     

Agen tunggal: 

N.V. INDOPROM Coy.(Indonesia) Ltd. 
Djl. Gadjah Mada 21 — Tilp. Gbr. 296 — DJAKARTA. 
  
  

& dia . 2 

UNTUK PEMBANGUNAN DESA2 DAN PERUSAHAAN RAKJAT: 

3, 5, 7145, 10, 20, 35, 

Diesel M   
    

Diesel Licht Aggregaat: 
50 dan 809 K. V.A. 

otor: 
D5 IA 6, 4 — 5, 5— 7, 8, 12, 15, 22, 27, 30, 45, 60 dan 90 p.k. 

Water Pomp untuk SAWAH rupa2 Kekuatan, 

ONG BIAN ENG 
Gadjah Mada No.142, telf: 820 Smg. 

SEMARANG 

  

en ppapeA AA. 

MARILAH BELANDJA DISINI : 5 
DJURNATAN No. 36 

toko EN c A N rere. 2027. SEMARANG 
BARANG” JANG MEMUASKAN DENGAN 

HARGA MELAWAN! 
ARLODIT nutri putra 15 Batu 

SEN PP ea UP LYUYPu 

& 

1. Gs. Rp. 160,— 

PLKLBELKBLEKLLAKLKLS EL LEE   KUALITET TERBAIK | 

  

“KURSUS MENGETIK - 
Tea Laju 

  

  
! 

| 1 
i 

  

    

    
     

er Ur nun SP | 
“ KARANGBIDARA5S5 SMG,: 

MASIH MENERIMA 
PELADJAR” BARU 

Untuk : PAGI, SORE dan 
MALAM 
KILAT '4 Bulan 

7 BIASA 35 

Pem. MOH. JOESOEF. 
Kursus : 

  

Alamat Jang Tak Asing Lagi !! 
Untuk wanita jang berkonde, kami achli/speciaal keriting rambut 
pandjang dengan ombak2 dan krul2 besar, dikerdjakan setjara 
modern, sampai dapat dikonde kembali, dengan toestel jang ter- 
baru (tidak merasa panas). 
Untuk rambut pendek dan anak-anak ketjil short-wave model2 
jang terbaru. (A LA DANDY). 
ra kulit muka, hilangkan djerawat, vlek2 dengan bestraling 

dl. 

BARU TERIMA: 
Obat krul Hel€ne Curtis. 

Maison ,MARINA” 
RANDUSARI 21 SEMARANG 
  

MENGUNDJUNGI PERINGATAN 200 TH. DI JOGJA ? 

BJANGAN LUPA MAMPIR DI STAND KAMI. 

ys Caramel Pak Gito 
(Sebelah TIMUR gedung Perekonomian).   
  

RoyRogersh 
No 41 | 

ah DALE, THE RANCHERS ARE READY FOR / WHAT 
Al THE TRAIL DRIVE TO NEW PASTURE, BUTI COULD | 

CACTUS HASN'T SHOWN UP WITH HAVE 
THE LEAD STEER! HAPPENED? 

  

    

  

     

     

      

    

ti 

| 
"1, 

Dale 1 

be KJA 

  

Ditempat peternakan kepunjaan Rogers ............ Ad 

tang dengan lembu pemimpin itu! 
— Ada apa ja?   

Djual dari persediaiin : 
D.K.W, Autounion RT 125 de luxe all chromed. 
Hargat: EZ. 

DAPAT DIPESAN: 
A. SPEDA BERMOTOR DUCATI 4 tak 1957, 

type 55/e kleur hitam/silver. 
Veer fork depan dibikin lebih kuat. 
Diperlengkap dengan speedometer 
Harga HE.Z. pasti Rp. 6.980.— — Uang muka Rp. 3.000,— 
VESPA SCOOTERS 150 cc 1957 dan 125 cc 1957, 
Harga EZ. — Uang muka Rp. 6.000,— 
SPEDA BERMOTOR D.K.W,-Autounion Hummel. 
Harga EZ. — Uang muka Rp, 3,000,— 

N.V. ,SEMITRA” 
Djalan Mataram 500 — Semarang. 

Dealer C. V,. DJADI 
Djl. Gadjah Mada 51 — Tilp. 2097, — Semarang 

Cc. 

  

AN IMPRESSIVE NEW MURPHY RECEIVER, 
the TU-238 

A S-valve low-priced ac/dc 
superhet. 
Modern high efficiency val- 
ves give maximim perfor- 
mance and long life. 
Very high sensitivity. 
Low cosumption (19 WATT) 
High acoustic output. 
Durable highly finished ca- 
binet ina new'shade of brown 
with gold trim. 
Throw-out aerial provided so 
that none need be attached 
except for weak 'stations. 

DISTRIBUTORS 
CENTRAL JAVA ELECTRONICS 

10 Bodjong Phone 449 
Semarang 

#4
 

#
4
4
 

  

—
 

La Pama Aa Aa 

  

  

2. DJAS HUDJAN merk SWAN English linen .. ,, 100,—: 
5. ANSON SHIRI mode Mamboo No. 5100...... ,, 45,— 
4. BISON SHOES harga biasa Rp. 75,— didjual obral ,, ' 60,— 
5. KEMEDJA Mix Sanforized Stijve boord No. 2100 ,,  40,— 
65. SUSU tjap Nionja Condensed Milk .......... 3 6.54 

7. LAMPU STORMKING merk SOLAR ........ "9.300, — 
8. Kemedja Nyro harga umum Rp. 30,-didjual special ,, ' 21,— 

9. TOKAYER, MALAGA, INVALID PORT No.1 ,,  10,— 
10. WHISKY, BRANDY, JENEVER No.1 ...... 9. 15,— 
11. OBAT KUKUL. PANU, KEMIRI OLIE ,,Ansco” ,, 2.59 
12. Pontiae Sport Shirt 4 umum Rp. 90,— di-obral Rp. 65,— 

  

DNNARRN KARNA $ 

PEMBERIAN TAHU 
Mulai 1 Nopember 1956, Perusahaan Katjamata A. Kasoem 
Tjabang Solo akan DIPERBESAR dan PINDAH ke: 

Djalan Slamet Rijadi 166. 

A.KAYOEM 
Perusahaan Kafjamata jang terbesar di IN DONESIA. 

HALDA PORTABLE 
model TERBARU! 

MESIN TULIS dengn METAL CASE KUAT & INDAH 
jang dapat dipergunakan sebagai kopper. 
Onderdeel & Service didjamin. 

Harga E.Z. Rp. 3.030,— 
READY STOCK! 

FA, STANDARD MOTOR 
Dil. Merak No. 3 SEMARANG. 

e 

  

  

  

  
  

56-02 

DUNLOP 

  

HIGHWAY 

THE WORLD'S 

MASTER TYRE 
      

  

    
DUNLOP RUBBER CO. (INDONESIA) LTD. 

The Dunlop Rubber Co. (Indonesia) Ltd., Tanah Abang Bukit no. 3 
Djakarta, offers all assistance and technical aid free of charge 
to National Importers to enable them to import Dunlop products 
direct from Dunlop factories throughout the world. 

   
      
      

H F MS | 3 5 “ 2 J 1 

—a KEKGHARGASPANTES, 8 w. SG 

e 10 Pendidikan, AR APA 
Kp. Batik Tengah 488 Semarang 

BAGIAN BAHASA: Akan dibuka mulai tgl. 3 Nopember 1956 
djurusan bahasa INGGRIS permulaan selama 9 bulan, dipimpin 
oleh Guru jang beridjazah dan berpengalaman. Uang pangkal 
Rp. 10,— dan uang kursus setiap bulannja Rp. 15,—, Buku? pe- 

ladjaran disediakan oleh sekolahan. Ditanggung memuaskan dan 
mesti berhatsil. 5 
BAGIAN SEKOLAH MODE : Mulai sekarang menerima murid? 
baru lagi, dan djuga menerima djahitan pakaian wanita & anak. 
Dipimpin oleh Guru jang beridjazah dan berpengalaman. 

LAI 

N   
| EM GOING TO LO0K FOR HIM! 
YOU GET THE CATTLE MOVING 
TOWARP BOULDER CANVON! 

Dale, para peternak sudah sia p untuk menggiring ternaknja ke 
daerah padang rumput baru, tetapi Cactus belum nampak da- 

PENGASUH 
MAAN AAA MANIA SMAN Ran 

0 LOOK FOR HIM! wo THAT 
F SNOOPING 
2. AROUNP2 2 

    

  

   

   

  

   

       

    

DLL CATCH 

— Saja akan pergi mentjari 
njal Mulailah sadja engkau 
menggiring  terngk itu ke 
Boulder Canyon! Saja akan 
menjusul nanti! 

— Siapa orang itu jang me 
njelundup kemari? “(demi- 
kian. fikir Rogers, setelah 
dilihatnja bahwa ad, orang 
jang mengintai tempat peter 
nakamnja). 

    

  

  
 


