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   BERITA TERLAMB. 
bhw. pada tg. 4 Oktober jl. 
jang terkenal sakit ingat: 

  

s3 

luka2 berat. I Tindih seorang penduduk kampung Samirenteng, 
kawedanaan Tedjakula, swapradja Buleleng, Bali Utara jang 
berumur k.l. 40 tahun menurut keterangan sudah sedjak 2 
tahun sakit i 

Biasanja djika sakitnja menda- 
tang (kumat) ia bungkem, tidak 
suka bitjara hingga kadang2 sam 
pai satu minggu lamanja. Pada 
tgl. 4 Oktober jl. I Tindih mem 
bawa 2 buah pisau belati jang 

disembunjikannja dibelakang. Ke 
tika ia bertemu dengan 3 anak 

    

jang sedang bermain2, masing2 kap I Tindih. Baru sesudah dua 
umurnja antara 5 dan 6 tahun, 
seketika itu djuga I Tindih me-. 
ngeluarkan. pisaunja dan meni- 
kam anak2 jang tidak tahu apa2 

  

RA 

Perkara2 Militer Akan 
Didahuluakan 
djaksaan . 

DJAKSA AGUNG SUPRAPTO atas pertanjaan ,,Antara” 
mengenai sekitar adanja instruksi KSAD untuk bertind 
hadap anggota2 Angkatan Darat jang tersangkut dalam per- 
buatan2 korupsi mengenai instruksi KSAD itu sendiri tidak 
bersedia memberikan sesuatu keterangan atau komentarnja, 
Djaksa Agung dalam hal ini hanja menerangkan, bahwa sudah 
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seorang laki2 bernama I Tindih 
sakit atan telah menjebabkan tewasnja 3 

anak, dan seorang wanita sedang 2 orang dewasa mendapat 

Agung Tentara 

. 

  

Jang 
KINI di Djakarta tel 

jak 
   ri sebuah organisasi 

nama Persatuan Rakjat 
rita disin PRM jang 
oleh Djadja. Azas dan 
Organisasi tersebut ialah 
menggalang dan memelih 
tjapamja persatuan jang 

   

  

   
guna memperdjuangkan penjah 
an untuk hidup lajak sebag 
manusia, keluhuran budi pekei 

“itu sehingga mereka menemui | ap negara untuk menudju ma| 
adjal. - Cg Sjarakat jang adil, bersatu, aman 

Mungkin ” karena sudah mata dan makmur. 
Organisasi itu akan berusaha 

memperdjuangkan: dalam segala 
|.apangan untuk menempatkan te 

igelap, I Tindih kemudian meng- 
amuk membabi-buta dan menikam 
seorang wanita jang sedang me- 
'ngandung sehingga wanita tsb. 
. meninggal pula. 

Penduduk Samirenteng mendja 
di heboh dan berusaha menang- 

anggur, gelandangan guna men 
japatkan ketenteraman — hidup, 
untuk mendapatkan perumahan 
untuk tempat tinggal jang lajak, 
untuk berdagang, dan berusaha 
lainnja lagi rakjat jang menderi 
ta/penganggur, gelandangan gu 
na mendapatkan  ketenteraman 
hidup. Berusaha membantu pe- 
merintah untuk menjalurkan te 
naga2 rakjat jang menderita dan 

orang mendapat luka? berat, I 
Tindih dapat ditangkap dan ke- 
mudian diserahkan kepada jang 
berwadjib. 

# 

hara dan berkembangnja 
terpupuknja semangat 
dan tjinta tanah air dan negara. 

ak ter- (Antara), . 

Koo Siu Lin 
Mahasiswi Pertama 

Akan Perdjoang- 
kan hm pe 1 | 

- 

dikalangan rakiat ig na | 

beserta terpeliharanja semangat | 
Gan rasa tanggung djawab terha- | 

naga rakjat jang menderita/peng 

Sg berusaha membantu dilapangan 
4 Ol Ih K fe | osis lainnia, kebersihan “dan 
ah Cc Cc ketenteraman kota Djakarta/selu 

ruh Indonesia dan untuk meme 

dan 

persatuan 

tentu sesuatu perkara jang termasuk soal2 'kriminil jang ter- 
djadi didalam kalangan militer dan jang perkaranja sudah 
.matang” serta sudah selesai pemeriksaan pendahuluannja 
oleh instansi militer selandjutnja diserahkan kepada pihak Ke- 
@jaksaan Tentara Agung. 

- 1 Djaksa Agung atas pertanjaan 
mengatakan, bahwa sama sekali 
belum diketahui apakah sudah ada 
dilakukan penahanan2 atas diri 
anggota2 Angkatan Darat dalam 
hubungan instruksi tersebut, Men 
djawab  pertanjaan2. selandjutnja 
Djaksa Agung menjatakan, bahwa 
sudah barang tentu bahwa sega 
la sesuatu dalam hubungan dgn 
Kung jang diambil dan terdja 

aa : i dalam kalangan militer itu 
tang maksud pemerintah untuk mendapat perhatian sepenuhnja 
merubah pembagian propinsi2 di dari Kedjaksaan Tentara Agung 
Kalimantan mc .daerah2 | Kabarnja dari lain sumber dip 
otonom propinsi Kalimantan Ba 
hk 5 aa P Fi liter (KSAD) beberapa waktu jg 

Selatan dan Timur, e lebih lalu telah meminta bantuan- K 
#Ipenuhnja dari fihak Kedjakfaan 

Tentara. Agung untuk , meniteri- 
kan - priorie lam “usaha poernbu 

Pembagian 
Kalimantan 
Mendjadi 3 Propinsi 
MENJAMBUNG berita2 ten-, 

oleh keterangan, bahwa  fihak- mi 

“Didjelaskan dalam RUU tersel 
but bahwa apabila keadaan didae 
rah .menghendakinja, maka atas 
usul DPRD propinsi “jang ber- 
sangkutan dengan keputusan Pre 
siden, tempat kedudukan pemerin 
tahan daerah tersebut diatas da 
pat dipindahkan  kelain tempat 
dalam lingkungan daerahnja. Da 
lam keadaan darurat, tempat ke- 
dudukan pemerintah daerah utk 
sementara waktu oleh Gubernur 
jang bersangkutan dapat dipin- 
Gahkan kelain tempat. 
Wilajah Kalimantan Barat, me 

nurut RUU itu akan meliputi da 
erah2 otonom kabupaten Sambas, 
Pontianak, Ketapang, Sangau, 
Sintang, Kapuas-Hulu dan Kota- 
besar Pontianak. s 

Selatan Propinsi Kalimantan 
akan meliputi daerah2 otonom 
kabupaten Bandjar, Hulusungai 
Selatan, Hulusungai Utara, Bari 
to, Kapuas, Kotawaringin, Kota- 
baru dan Kotabesar Bandjarma- 
sin. 
Propinsi Kalimantan Timur akan 
meliputi daerah2 istimewa Kutai, | 
Berau dan Bulongan. 

Pasal 3 RUU itu menjatakan, 
« bahwa DPRD propinsi " Kaliman 

tan Barat, Selatan dan Timur itu 
masing2 terdiri dari 30 anggota, 
sedang djumlah anggota DPD-nja 
masing2 se-kurang?nja 3 dan se- 
banjak2nja 5 orang, tidak terma 
suk Gubernur Kepala Daerah 
Propinsi jang mendjabat ketua 
merangkap anggota DPD. Propin 
si. Djumlah seluruh Pp dari 
RUU itu ada 93 pa (Antara) 

Pemetjatan' 

  
Di Polandia | 
4 Menteri Muda Dihe- 
baskan Dari Tugasnja 
WAKIL PM POLANDIA, Hi- 

lary Mines, malam Rebo jbl. te 
Tah mengadiukan permintaan ber 
henti sebagai wakil PM dan ang 
pota Politbiro Partai Persatuan 
Pekerdja Polandia, keyena kea 
daan kesehatannja Gan kedua per 

| kara2 dikalangan militer jang su 

' IPK “da 4 er 

sutan2  selandjutnja terhadap per 

dah ada atau 
lankan.. 
Dan menurut kalangan militer, 

hal itu disanggupi dan telah mu 
lai dilaksanakan. Kedjaksaan “Ten 

jang sedang didja 

Djurusan Pembuatan 
Pesawat. Terbang Di 

Delft 
SEORANG gadis Indonesia ke 

turunan Tionghoa dari Djakarta 
bernama Kece Siu Ling, umur 16 
tahun, telah mendaftarkan diri se 
bagai mahasiswa Universitas Teh 
nik di Delft dalam djurusan iimu 
pembuatan pesawat terbang. Ia 
udalah mahasiswa puteri pertama 
iang menempuh djurusan terse- 
hat. Gadis tersebut berasal dari 
Djakarta dan tiba di Nederland 
2 minggu jang lalu. Ia dilahir- 
kan di Malang dan telah lulus 
Sekolah Menengah di Djakarta 
dalam tahun ini. Demikian beri 
ta UP dari Den Haag. 

  

(RARHAKRISNAN — MEMBATAL- 
KAN KUNDJUNGANNJA KE- 

: RRT. 
Wakil presiden India, Dr. Sar 

yapali Radhakrisnan jang pada 
hari Senen telah sampai di Hong 
kong dari Tokio, telah memba- 
talkan kundjungannja ke RRT.   tara Agung mengenai prioritet 

tersebut. Perkara2 dikalangan mi 
liter dimintakan prioriteit dalam 
usaha pengusutan 
itu menurut keterangan meliputi 
berbagai masalah dan perkara ter 
utama perkara dan persealan2 
penting. “(Antara). 

t 

selandjutnja | 

Djuru bitjara perwakilan India 

    

— LAGI GAMBAR 

terbuka berkeliling 

Diatas ini sekali lagi kami sadjikan gambar Presiden Sukarno 
dgn. didampingi oleh Presiden Mao Tse Tung ketika naik mobil 

kota Peking untuk menjambut penghormatan 
rakjat. Tampak dis h kiri sebuah «' 

jang dipasang dipinggir djalan. 

    

“ 

DARI PEKING — 

“besar Presiden kita 

  

  
tup di New York pada hari 

Mesir Mahmud Fawzi. 
$ 

Dalam komunike jang dikeluar 
kan sehabis sidang tsb. dinjata- 
kan bahwa untuk 'melandjutkan 

pembitjaraan mengenai  penga- 

duan Inggeris dan Perantjis ten 
tang ,,keadaan jang ditimbulkan 
Den tindakan sepihak dari peme 
rintah Mesir mengachiri sistim 
pengusahaan internasional atas 
pelajaran di Terusan Suez jang 
telah ditegaskan dan disempurna 

kan oleh Konvensi tahun 1888”, 

Dewan Keamanan PBB mengam 
bil putusan mengadakan sidang 
tertutup lagi pada hari Kemis ini. 

Didapat kabar bahwa. penun- 
daan sidang tertutup Dewan Ke 
amanan selama dua hari itu te- 
lah disarankan oleh menteri luar 
negeri Inggris Selwyn Lloyd dgn. 

maksud memberi kesempatan di 
adakannja pertemuan2 tersendiri 

antara para metmkeri luar negeri 
jang menghudiri “perdebatan ma 
salah Terusan Suez dalam “De: 

Dulles Tetap Mau Pak- 
sakan Pemb. SCUA 

Sidang Dewan Keamanan Ditunda Sampai 
Hari Kemis Ini 

SIDANG TERTUTUP Dewan Keamanan PBB untuk 
membitjarakan masalah Terusan Suez pada hari Selasa ber- 
achir dengan mengeluarkan pengumuman singkat akan melan- 
djutkan sidang tertutup itu pada hari Kemis ini. Sidang tertu- 

   

  

TAHUN KE VII Ne. 197 

  

   
£ 

2/3 
4 dy 

HARGA LENGGANAN: su 
DLM. KOTA: ,Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp.13— 
»Suara Merdeka”/,/Minggu Ini” Rp. 13,— & Rp. 3:— 5 Rp. 16,— 

LUAR KOTA: ,Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 14,— 
»Suara Merdeka”/,,Minggu Ini” Rp. 14,— # Rp.3— —Rp.17— | 

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

  

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

  

Tang Mel 
Pun 

perdjalanan tsb. Djam 4.30 so 

tiba di Nantjing. 

Tatkala pesawat terbang jang 
ditumpangi mendarat dengan per 
lahan2, 10.000 penduduk kota Nan 
tjing jang telah lama menunggu2, 
melambai?kan bendera2 Indonesia 
dan Tiongkok, membunjikan gen 
derang2 dan memekik : ,,Merde- 
ka!" ,,Bung Karno”. 
Gubernur propinsi Tjiangsu Hui 

Ji-ji memperkenalkan Presiden 
Sukarno kepada pemimpin2 De- 
wan2 Rakjat propinsi Tjiangsu 
dan kota Nantjing, djawatan2 mi 
liter dan sipil, partai2 demokra- 
tis dan organisasi2. rakjat. 

Dari lapangan terbang Presiden 
Sukarno beserta rombongannja 
dengan ditemani oleh Wakil . Per 
dana Menteri Tjen Ji, Gubernur 
propinsi Tjiangsu Hui Ji-ji dan 
Walikota Nantjing- Peng Tjung, 
terus berziarah kemakam Dr. Sun 
Jat-sen. 

Presiden Sukarno meletakkan 
karangan bunga dan memberi sa 
hut setjara militer dimuka pa- 
tung Dr, Sun Jat-sen, kemudian   

Selasa itu telah berlangsung 
selama 90 menit dengan dihadiri oleh waki!2 11 negara ang- 
gota Dewan Keamanan PBB dan djuga menteri Juar negeri 

ngusulkan pembentukan suatu pa 
nitia istimewa untuk menindjau 
kembali Konvensi 1888. Popovich 
dalam pada itu menegaskan bah 
wa dengan menasionalisasi kong- 
si Suez Canal Company pemerin 

jlah Mesir telah bertindak chusus 
dalam rangka jurisdiksinja dalam 
negeri. Menurut Popovich sangat 
disesalkan bahwa masalah itu te 
lah mendapat segi suatu krisis 
jang menghendak: tindakan 1nusa 
lah itu telah mendapat segi sua- 
ta krisis jang menghendaki tin- 
dakan Dewan Keamanan, mengi- 
ngat terutama hal ini sangat ber 
lawanan dengan perbaikan suasa 
na urusan2 internasional. 

Dulles mengemukakan per 

mendoa setjara agama Islam “di- 
samping 
po melihat ,,Program Membangun 
Negara” dari Dr. Sun Jat-sen jg 
terukir pada dinding, melihat2 
bangunan makam, berbitjara dgan 
dua bekas pengiring Dr. Sun Jat- 
sen jang sekarang bekerdja disitu 
dan melihat 
nung Tjetjingsan dimana makam 
itu terletak. 

| Dari makam Dr. Sun Jat-sen 
tamu2 menudju ketempat berma- 
lam dan sepandjang djalan men 
dapat sambutan 
dari 100.000 rakjat jang berdiri 

  

Rakjat Langoan 
Menuntut Rp.49. 
»- 006,500.— 
Sebagai Ganti Kerugian 
Perang Dunia Ke-il 

MENGHADAPI tingkat pem- 
bitjaraan Indonesia-Djepang da- 
lam soal pampasan, rakjat dikota 
Langoan jaitu, satu kota ketjil   lunja sekali membentuk per 

himpunan Pemakai Teru- 
san Suez setiepat mungkin. 

Sementara itu pada hari Selasaj 
18 negara peserta konpereasi Lon 
don tentang masalah Terusan 
Suez jg: menjokong diadakannja' 
pengawasan internasional atas te 
rusan tsb. telah bersidang di New 
York dibawah pimpinan. menteri 
luar negeri Inggris Selwyn Lloyd. 

Menurut komunike jang dike- 
luarkan sesudah sidang tsb. si- 

wan Keamanan PBB, utk. mem 
titjarakan kemungkinan mem- 
bentuk suatu panitia permusja- 

warat. Perlu dikemukakan bahwa 
iang mengusulkan persidangan 
tertutup Dewan Keamanan dju-   :di Hongkong menerangkan  bah- 

(wa .Radhakrishnan telah. mem- 
perpendek  perdjalanannja keli- 
ling Timur Djauh karena istri- 
nja sakit di-India. Radhakrishnan 
singgah di Hongkong dalam per 

dang itu adalah jang pertama 
dari rangkaian sidang negara? 
tsb. jang diadakan di New York 
selama Dewan Keamanan PBB 
memperdebatkan masalah Teru- 

ga Llyod jaitu dalam sidang per 
tama Dewan Keamanan PBB ten 
tang masalah Terusan Suez pada 
hari Djum'at jl. Menurut kalang 

,Gjalanan kembali ke India. . 

Rp. 51 /2z Djuta Untuk 
Propinsi Irian, Barat 

3 1 

Heboh fentarg Gubernur Irian'Barat Su- 
dah Selesai — U.U. Pemb. Daeroh Otonomi 
Daerah Disampaikan Kepada Wk. Pres. 

—.— Pendjelasan Mr. Sunarjo 
MENTERI DALAM NEGERI Mr. Sunarjo atas perta- 

njaan ,,Antara” menerangkan, bahwa Undang2 Darurat Pem- 
bentukan Daerah2 Otonomi Kabupaten, Kotabesar dan Kota 
ketjil di Sumatera kini telah disampaikan kepada Wakil Pre- 
jsiden. Dikatakan, bahwa soainja tinggal menunggu penanda- 
tanganan tersebut untuk segera diundangkannja. Diterangkan, 
bahwa dasar pikiran mendaruratkan pembentukan itu jalah 
legalisasi dari pemerintahan otonomi jang sudah ada jang di 
bentuk dengan Peraturan Gubernur Militer karena kita meng- 
hadapi pembentukan DPRD Peralihan jang tugasnja untuk 
melakukan pemilihan anggauta DPRD tetap. 
Mengenai perlengkapan peme- disetudjuinja pengangkatan  Sul 

.rintah Saopinsi Irian Barat Menjtan Abidin Sjah sebagai Guber- 
teri mengatakan, bahwa Dewan(nur Irian Barat sekarang ini me 
Pemerintah Daerah propinsi Irian' ngatakan bahwa soal itu kini te 
|Barat akan terdiri dari 6 orang|lah selesai. Ia sebagai anggauta 
termasuk Gubernur. Mereka akan parlemen pada tg. 4 dan 5 Okto 
-diangkat oleh Menteri Dalam Ne ber telah pergi ke Surabaja utk. 

geri atas usul Gubernur dan akan mengadakan perundingan dgn. 

diambil orang2 jang berasal dari| pimpinan G.A.P.I. (Gerakan Per- 
(Irian Barat, Irian Utara, Irian djuangan Irian) mengenai soal 

  

Ya
a 

2n iang mengetahui Llyod akan 

mengadakan pertemuan  tersen- 
diri dengan menteri luar negeri 
Perantiis Christian Pincau dan 

dengan Mahmud Fawzi. 

Didapat kabar bahwa dalam 
sidang tertutup pada hari Selasa 
iang paling lama berbitjara ialah 
Fawzi jang menegaskan kesedia 
annja pemerintah Mesir  meng- 
adakan kerdja-sama, tetapi hanja 

dalam masalah mendjamin kebe- 
basan pelajaran di Terusan Suez. 
Menurut AFP dalam sidang 

tertutup tsb. telah berbitjara dju 
ea Pineau Lloyd dan menteri 
luar negeri Belgia Paul-Henri 
Spaak, jang pada pokoknja me 
nanjakan konsesi2 jang dapat di 
berikan oleh Mesir. Didapat ka 
har bahwa Fawzi telah memberi 
kan djawaban jang berhati2 dan 
menghindari masalah2 mengenai 
pengawasan internasional atas Te 

rusan Suez. 

Pembitjaraan dgn Ham- 
marskjoeld. 

AFP selandjutnja mewartakan 
bahwa segera sehabis sidang ter 
tutup itu Pineau, Lloyd, Fawzi 
dan sekretaris djenderal PBB 
Dag Hammarskjoeld mengadakan 
pembitjaraan di kantor Ham- 
marskjoeld. 

Reuter dalam pada itu mewar- 
takan bhw dalam sidang terbuka   Dewan Keamanan PBB pada 

san Suez dan maksud mengada- 
kan rangkaian sidang tsb. ialah 
untuk dapat mengadakan pertu- 
karan pandangan - setjara umum 
dan mendapatkan kesatuan pan- 
dangan. Menurut kalangan jang 
mengetahui dalam sidang pada 
hari Selasa itu menteri luar ne- 
Geri A.S. Dulles telah menjata- 
kan bahwa pembentukan Per- 
himrunan Pemakai Terusan Suez 
(S.C.ULA.) setiepat mungkin ada 
lah perlu sekali, karena akan ber 
Guna chusus dalam perundingan 
diplomatik iang kini sedang ber- 
djalan. Menurut kalangan tsb. 

dalam lingkungan distrik Kawang 
koan Sulawesi Utara jang dalu 
dalam perang dunia ke II praktis 
diratakan bem, telah mengeluar- 
kan tuntutan . ganti kerugian pe- 
rang kepada pemerintah jane me 

ipa dah. Rp, 49.906.590... 

Dalam dafiar ganti kerugian 
tsb., ditulis satu persatu kerugian 
kerugian jang diderit. penduduk 
iang semuanja terdiri dari 13 pa 
sal dan untuk penggantinja di- 
njatakan dalam perniataan, bzh 
wa Trakjat tidak menuntut peng 
ganti3n setjara terpisah2 melain 
can sudah melapangkan dada dii 
ka pemerintah: memenuhi tuntu 
tan pembangunan dikota tsb. me 
liputi gedung2 sekolah, asrzma2 
balai masiarakat,' gedung? peme 
rintah perikanan darat dan ba- 
njak lagi lainnja tetapi diantara 
nia dikemukakan bahwa ig ven- 
ting ialah sebuah perusahaan 
perindustrian borselein. Seperti 
diketahu' un'uk Sulawesi dan 
Maluku lebih dari 100  tempa' 
mengalami penderitaan dalam pe 
rang dunia ke-IT senerti Lango- 
an. (An'ara) 

  

Dulles dalam sidang itu diuga 
membantah  adanja perbedaan 
pendapat dikalangan 3-Besar Ba 
rat. (Antara-A.F.P.).   

  

PRESIEN AMERIKA D. 
televisinja hari Selasa malam 

hatkan suatu matjam adanja 
paling buruk dalam kampanje 
Menjangkal kritik2 jan» dilan 

tjarkan oleh Partai Demorrat da ! 
tam pidato permilihannja jang ke-! 
4 Eisenhower katakan, adalah 
tak benar, bahwa pemerintahnja 
hanja menaruh perhatian kepada 

“Ike Ketjam Habis?an 
Partai Demokrat 

Partai Demokrat Djalankan Politik Jang 
Buruk Dalam Kamponje Pemilihannja 

— Kata Eisenhower 
Eisenhower dalam pidato radio- 

di Pittsburg katakan, bahwa 
Partai Demokrat (partainja Adlai Stevenson) telah memper!i- 

tanggungdjawab politik jang 
pemilihannja. 
pertjobaan2 sendjata2 zat-air. Di 
katakannja, bahwa hal tsb. tak 
merupakan masalah kampanje pe 
milihan, tapi bertalian dengan ke 
amanan Amerika Serikat. 

Bung Karno Ziarah 
KemakamiDr.SunY.S 

SN Ang | 7 Tengutjapkan Do'a 
SIANG HARI Selasa kemaren dulu Presiden Sukarno 

beserta rombongannja meninggalkan Lisun-Talien (Dairen) 

dengan menumpangg pesawat terbang menudju ke Tiongkok 

Tengah. Wakil Perdana Menteri Tjen Ji menemaninja dalam 

makam. Presiden Sukar | 

pemandangan Gu-| 

tampik sorak | 

Na 

etakkan Bunga 

re tamu2 agung Indonesia itu 

Pa 

  

  

Peredaran Uang 
Yampak Menurun | 
Achir Djunij1956“Uang Jang | 

Beredar Ada Rp. 11.763 Djuta | 
NOTA KEUANGAN jang disusun oleh Menteri Keuang- 

an menjatakan, bahwa tendens peredaran uang menurun ber 
angsur2 dalam tahun 1956, dan mendjadi Rp. 11.763 djut: 
“pada achir Djuni tahun 1956. Puntjak kenaikan uang dalam 

peredaran uang jang dimulai sedjak bertahun2 jang lampau, ' 

falah pada bulan Djuli tahun 1955, dimana peredaran uang 

   

     
   

     

      

      

  

sepandjang Ajalan jang 10 KM ih berdjumlah Rp. 12.632 djuta. 
Seruan ,,Hidup Presiden Sukar : : 

no!” terdengar | terus menerus| Kemudian mulai bulan Agus-|ta mempengaruhi banjaknja Ne SN 

2 Meng aya Wonfetid Gahar Ie tahun “1955 terdapat” trend |dalam peredaran. Lain dari pn 2 

| Kota Nantjing dalam suasanal uenurun, hal ini disebabkan kajanggaran belandja  djuga sektor 

pesta nari itu, gapura2 dengan 
bentuk dan hiasan warna2 jang 
bertradisi tampak berdiri diba- 
njak tempat dalam kota itu. 

|. Bangunan2 diterangi dengan 
'lampu2 berwarna, poster2 jg me 

Lambang? negara Tiongkok "dan 
Indonesia terlihat pada kain2 pan 
djang jang melintang pada djalan 
djalan. 
Malam harinja Presiden Sukar 

no menghadiri djamuan jang di 
adakan oleh Gubernur Hui Ji-ji 
untuk kehormatannja. Demikian 
Hsinhua. (Antara), 

  
partikeli mempunjai  pengaru 
terhadap peredaran uang. 

Efek primair anggaran belar 
dja 1954 terhadap  peredarat 
uang bertambah dengan Rp. 3.163 

rena pengaruh kontraksi uang. 

Perkembangan selandjutnja Ja 

lam 1956 sukar dapat  dikira2- 
can berhubung dengan berbagai 
faktor jang  mempengaruhinja, 

304 djuta. 
bertambah dgn Rp.10.961 djuta 
— Rp.7.487 djuta Rp. 3.47 
djuta, atau hanja Rp. 170 djuta 
lebih, maka dapat dikatakan, bhw 
dalam 1954 "tambahnja peredaran 
uang Antuk bagian terbesar di- 
sebabkan oleh deficit anggaran 

pun dari sek?or partikulir. 
Pengaruh anggaran pada 
peredaran uang. 

Nota tersebut menjatakan, bhw 
deficit anggaran belandja 1954 
dan 1955 jg berdjumlah masing2 
Rp. 3.600 djuta dan Rp. 2.089 dju 

  belandja. 3 
tahun 1955 

  

Keadaan untuk | 
adalah berlainan dari pada ta 
hun 1954. Deficit 1955 sedjum 
lah Rp. 2.089 djuta dibiajai de 

ngan uang muka importir dan 
efek primair anggaran belandja 
terhadap peredaran djustru me 
ngurangi uang dgn Rp. 129 djuta 
— Rp. 139 djuta — Rp. 10 djuta. 
Tambahnja uang jg beredar dgn 
Rp. 12.778 djuta — Rp. 10,961 
djuta — Rp. 1.817 djuta disebab 
kan karena pemberian kredit 
oleh bank2. 

Dalam menelaah pengaruh anp 
garan belandja (deficit) 1956 pa 

ui 

    
   

    
   

  

    

    
   

              

    

  

   

| 3 
njatakan selamat datang terpen- |“ : 8 juta “141 djuta — 1 #1 
tang diatas bangunan? itu. 5aik dari sektor pemerintah mau djuta - Re Yaa sela SE 

da peredaran uang didalam 
geri, maka djumlah pemakaian 
devisen netto oleh pemerintah 
harus dikurangkan dari djumlah 
deficit. Djumlah pemakaian de- 
visen netto ini, berdasarkan ang 
ka2 1955, dapat ditaksir sebesar 
Rp. 700 djuta. Maka dari itu da 
pat dikatakan, bahwa - du 
deficits anggaran belandja 1956 
jang mempengaruhi peredaran 
uang dilain negeri adalah Rp. 
1.800 djuta — Rp. 700 djuta 
Rp. 1,100 djuta. 

Berlainan dengan keadaa, da 
lam 1955, maka pembiajaan de 
ngan uang muka importir tidak 
dapat diharapkan, karena. menu 

   

    

    

  

       

   

            

   

  

  
— KONPERENSI F.A.O. Di BANDUNG — 

Pemandangan dalam ruang sidang Konperensi Regional F.A.O. jg 
dibuka di Bandung hari Senin jbl. dengan dihadliri oleh 85 utusan 
dari 17 negara, Tampak ketika P.M. Ali Sastroamidjojo sedang 

menjampaikan sambutannja. 

  
  

D.P.R. Bitjarakan Soal 
Penjelundupan Dengan 

rut dugaan djumlahnja tidak 
akan bertambah lagi, bahkan 
mungkin akan menurun. Oleh 
karena itu, djika tidak diadakan 
peraturan moneter atau fiscal 
'ain jg dapat menampung penga 

  

     

     

mintaan tsb. telah disetudjui, del ku Tenggara dan Maluku Utara 
mikian diberitakan Oleh BB Pal (Cube). Atas pertanjaan2 di 
landia ,PAP” malam Rebo. Se-| katakan bahwa orangnja jang di 
landjutnja dikabarkan, bahwa PM| usulkan sudah ada, tapi masih 
Polandia, Jozef Cyrankiewicz, te 
lih membebaskan dari tugasnja 
4 menteri muda negara urusan 
industri mesin2 Polandia. 

Ke-empat menteri muda itu ia 
lah Henryk Kwiecinski, Wylenty 
Szablowski, Wladyslaw — Abinski 
dan Julian Gren. Dan sementa' 
ra itu telah diangkat pula Igna 

    akan ditjek lagi tentang kesang- 
gupan serta kemampuannja. Me- 
ngenai anggaran belandja dikata 
kan bahwa untuk djangka waktu 
Itiga bulan sampai achir tahunj 

   
   
    

untuk pekerdjaan2 
umum, kesehatan, pendidikan, 

AN Un : 5 Ta ertanian, perhubungan, sedang 
Czerninski sebagai menteri MU-| penerangan disediakan anggaran 
da dalam kementerian industri belandja sendiri. 
mesin2. Marian Olewinski di-| : 
angkat sebagai menteri muda 
dalam kementerian urusan dja 
jan serta pengangkutan melalui 
udara. (Antara-Reoter). 

liputi biaja2 

Sementara itu anggauta  Par- 
lemen wakil Irian Barat A.B. 
Karubuy etas pertanjaan 
.ta. tentang ad»nja berita 
  

tidak 

Krisis Suez Tak Pengaruhi Ekonomi Inggr.? 

Anta-! ngenai hal itu kepada Menteri Dai 

Tengah, Maluku Tengah, Malu- ssh, Diterangkannja bahwa dalam pari Selasa jg mendahului sidang 
perundingan itu telah didapat Per tertutup tsb. menteri luar negeri 
setudjuan untuk mentjabut state Jugoslavia Koca Popovich menja 

nent G.A.P.I. jang tidak menje takan menjokong saran Spaak su 
tudjui pengangkatan Sultan Abi- paja diusahakan penjelesaian pel 
din Sjah melainkan menghendaki bagai masalah praktis  bertalian 
Silas Papare. Menurut Karubuy dengan pelajaran. melalui Teru- 
dalam perundingan itu  fihak(san Suez dengan djalan mengada 
G.A.P.I. diwakili oleh  Antam-ikan suatu rangkaian perdjandji- 

ap 5 k 'baha dan komandan kompi G.A.|an. Popovich mengemukakan pen telak dikata ika Tiga t Danh telah ditetapkan Rp. 514 djuta me Pa Yang Tea menandatangani | dapat bahwa azas kebebasan pe 

statement itu A.O. Paray. Dapat|!aiaran melalui terusan tsb. mem 
ditambahkan bahwa Karubuy 'ada|brituhkan penentuan2 jang lebih 
lah ketua dari Persatuan Rekjat|sesuai dengan zaman daripada 
Tjendrawasih jang sediak semula, IP19 termaktub dalam Konvensi 

menjetudjui diangkatnja  Guber (tahun 1888. 5 
nur sekarang ini. Sabtu jad. Ka Ia mengtakan bahwa usul men 

aa 5 S1 “teri luar negeri Uni Soviet She 
rubuy akan memberi laporan mel ijov pantas dipertimbagnkan se 

bagai permulaan  mendanatkan 
| renielesaian  Shsnileu telah me- lam Negeri. (Antara). 

Kemudian dinjatakannja, bhw. 
politik pemerintahnja adalah poli 
tik djalan-tengah dan baru utk. 
pertama kali selama seperempat 
abad orang2 Amerika dalam 
tahun ini menikmati perdamaian, | 
kemadjuan dan kesedjahteraan. 

(Antara-A.F.P.). 

si kaja belaka. Dan tiada perme- 
rintahan sebelumnja jang telah 
berbuat lebih dari pada jang te 
lah dilakukannja jalah mendjalan 
kan perundangzan anti-irust, kata 

Ike. 
Mendjawab tuduhan bahwa pe 

merintahnja tak berbuat apa2 un 
tuk menghentikan inflasi, Kisen- 
hower katakan, bahwa ongkos hi 
dup di Amerika Serikat selama 
4 tahun belakangan ini | hanja 
naik dengan 3946, sedang diantara 

tahun 1945 — 1952 telah mening 
kat dengan 5096, dibawah peme 
rintah Partai Demokrat. 

Selandjutnja Ike katakan, bah 

wa kaum demokrat telah meng 

kritik pemerintahnja tidak mem 

perhatikan kaum buruh. Didia 
wabnja, bahwa  cjumlah kaum 

penganggur di AS kini telah ber 

  

Tawaran Da- 
mai, Dari! Irak 
Israel Sambut Dengan 

Hati2 
KALANGAN politik Israel 

pada malam Rebo menjatakan di 
Darussalam bersikap hati? terha 
Gap usul mengadakan perdam 

MENYERI Keuangan Inggris penjelesaian masalah Suez inilan | sembiajaan itu akan merubah ang 
Harold MacMillan pada hari Se kehidupan kita dan semua Eropa|garan belandja setjara radikal. 
lasa telah memberikan djaminan Barat tergantung”, katanja. Pem 
jang tegas bahwa pemerintah Ing rintah Inggris jang manapun jang 
gris berketetapan ' akan melaku- masih menghargai namanja tidak 
kan kewadjibannja | untuk men- akan menghindari atau mendjauh 
dapatkan penjelesaian jang laiik kan pertanggungan djawab ini. 

dari masalah Suez. Berbitjara ke Demiktan MacMillan jang sete- 
an bankir2 dan. pengusaha2 rusnja mengatakan para men- 
pada 
kota2 di Mansion House di Lon gris, saia jakin, akan melakukan 
don MacMillan mengatakan bhw kewadjibannja"”.. MacMillan meng 

4 bahwa krisis Suez menje- 

babkan “anggaran belandja jang 
lebih berat, tetapi hingga kemana Ie 

baik pengeluaran biaja militer akui 
sedjak krisis Suez maupun ting-| 
katan gangguan” kepada pelaja 
ran tidak mempunjai akibat jan«' beratnja 
berarti kepada perekonomian In | kan. Walaupun demikian. tiada 

gris. »Walaupun demikian, pada'alasan untuk menjangka bahwa 

  
  

   

  

pertemuan tahunan wali-|teri sekarang dari keradjaan Ing 

tingkatan stabil 

belum dapat dibajang- 

UP sementara itu mewartakan 
bahwa 2 pemuka politik terkemu 
ka konservatif pada hari. Selasa 
telah memberikan gambaran ten- 
tang situasi ekonomi Inggris jang ' 
agak berselisih. Menteri keuangan 
MacMilan ' mengatakan masa 
.boom” meskipun lambat akan 
menghlang dan telah ditjapai 

dalam . upah2 
dan harga2. 

| 

Pemimpin Partai Konservatif 
Lord Woolton — memperingatkan 
bahwa Ingrgis telah digali dan 

kurang hingga  mentjapai rekor 
ig paling ketiil dan bahwa per 
banding»n penghasilan nasional 

$ jang diterima oleh buruh adalah 
ftampir tenggelam dengan kemak 7049, persentase ig teranggi 'g 

muran serta menderita akibat pery pernah terijatat selama 20 tahun 
ekonomian jang tidak merdeka. (belakangan ini. Dinjatakannja 

pula, bahwa pemerintahnja dgn, 
sepenuhnia menechormsti kebe 
basan SB2 untuk mengadakan 
rundingan ' dengan pihak perin- 
dustrian mengenai  kontrak2nja 

tinggi selama 6 tahun pertama ta jg baru. 
hun 1956 daripada dalam wan" 
1955. Lord Woolton mengatakan | 
keluhannja bhw umum menjukai 
tindakan2 jang bersifat inflatoire 
dan dikatakannja bahwa dia timbangkan perdjoangan — untuk 
menghendaki agar sebagian be-| perdamaian. Ta dalam pada itu 
sar perbaikan djalan2 dan dja-| sekali lagi menolak saran dari 
Ilan2 kereta api ditangguhkan |tjalon presiden dalam kampanje 
serta padjak diturunkan  hingga' pemilihan kaum demokrat, Adlai 
bahaja ini lenjap, (Ant.-Reuter). Steyenson, supaja menghentikan 

Lamrana Kebudajesr Indonesia 

«Kon Kataviraneh Gennotschep 
4 2 

vb Murahan er Matenechanpan 

  
MacMillan mengatakan hari 

Selasa bahwa ekspor hampir men 
“dekati setengah djuta dollar lebih 

Tak mau hentikan per- 
tiobaan2 bom2-H. 

Selandjutnja Ike katakan, bhw 
pemerintahnja pertama2 memper- 

    

an dengan Israel jang telah dike 
mukakan oleh PM Irak atv ab- 
Said, tetapi Galam pada itu me 
njambut dengan gembira ko'reir 
an Nury supaja diadakan penje- 
lesaian setjara damai. 

Karangan. tsb. menganggap 
Rentjana Pembagian Palestina tu 
hun 1947 tidak berguna untuk 

Cidiadikan . dasar suatu penjele- 
saian umum dan memperingatkan 
bahwa Israel sudah berkali2 me 
nierukan diadakannja penjelesai- 
an setjara damai dengan negara? 

Arab tanpa sarat2 pendahuluan, 

Didapat kabar bahwa PM Israel 
David Ben Gurion akan menjing 
gung hal ini dalam pidatonja ten 
tang politik umum jang ia laku- 
kan, pada hari Senen jad. (Anta- 
ra-AFP). "   

   

Br. KNA 
AN REG PA 

piero fertutup untuk menderga 

Sumatera Utara dan Sulawesi 

Sastroamidjojo dalam sidang j 
dan diketuai oleh wakil ketua 

Agama Hin- 
as 2 
» du Bali ..- 
Perlu Lebih Diper- 

batikan 
KETUA rombongan penindjau 

Seksi PPK, Agama dan Kesehat 
an Poeger menerangkan, bahwa 
agama Hindu jang sekarang dipe 
luk oleh lebih kurang 2 djuta 
rakjat di Bali tersebar disebagian 
kota2 penting di Indonesia, ma- 
sih belum mendapat kedudukaa 
sebagai agama2 Islam, Krister 
dan Roma Katolik sesuai dgn ke 
adzan sewadjarnja. Ini terbukti 
dengan tidak adanja perwakilan 
2gama Hindu Bali jang dipusat 
kan di Kementerian Agama. 
Keterangan ini diberikan oleh 

Poeger (PNI) setelah mengada- 

kan penindjauan didaerah Bali 
celama 4 hari berturut2 menge- 
jai susunan keagamaan ' dalam 

Jibungannja dengan  Kemente 

tian Agama. Anggota. rombong- 

an penindjau ke Bali itu terdiri 
dari Sutoko (PNI) dan Nurjah- 
men (NU). 

Menurut Poeger selandjutnja, 

dalam susunan Kementerian Aga 

ma, agama Hindu Bali tidak me 

rupakan suatu bagian akan tet: 
pi dimasukkan dalam -aliran atau 
gerakan agama. Hal ini ' sangat 
mendapat perhatian oleh  rom- 
bongan penindjau dan dalam per 
temuan dengan tokoh2 di Bali 
dinjatakan barapan jang ' sung 
guh2 supaja pemerintah sekarang 
Dersama2 dengan ' Parlemen .me- 

ngusahakan supaja kedudukan 
agama Hindu Bali diperlakukan 
sebagai agama lain. 

Ternjata bahwa ketaatan  rak- 
iat di Bali terhadap agama jang 

mereka tjintai itu besar sekali 
dan tidak ada sebuah peralatan- 
pun jang terhindar dari hukum2 
tan tuntutan2 agama mereka. 
Djuga peladjar2, mahasiswa di- 
fskuitas2 dan universitas2 di In- 
Conesia jang beragama Hindu 
Bali tetap taat kepada agamanja. 

Poeger. mengharapkan agar, 

pemerintah segera dapat membe 

'eskan soal jang penting ini dgn. | 

baik bagi kepentingan rasa persa 

turn dan kesatuan kita ' semua. 

(Antara). 

    

donesia Ali Fahmi al Amroussi 
menjatakan pada malam Rebo di 
Manila bahwa dengan hilangnja 
antjaman kekerasan atau. perang 
dikalangan negara2 jang memper 
tikaikan “Terusan Suez, maka 
mendjadi besar kemungkinan men 
dapatkan  penjelesaian 
Terusan Suez, 

Amroussi 

  

masalah '     datang - di Manila 

Pintu Tertutup 
5 Anggauta Adjukan Interpelasi Menge- 

nai Peraturan KEK. 5. A. D. 
LN beri Rabu pagi keryaren mengadakan sidar 

pemandangan umum anggota tentang soal penjelundupan2 dc 

diutjapkan oleh P.M. merangkap Menteri Pertahanan Al! 

ruh “tsb, maka pembiajsa, akan 
fiselenggarakan dengan tamba - 
han uang muka pada Bank Indo 
nesia dan untuk sebagian ketjil 
lengan uang kertas pemerintah 
Ian uang logam. Pengaruh mo- 
nerer dan inflatoir dari enam 
bahan uang (geldereatie) ini un 
tuk sebagian besar dapat ditam 
pung dengan tindakan2 moneter 
tan fiscal. 

rkan djawabarn pemerintah ata 

Utara. Djawaban merinfa! J pemeri Ekspor. 
Sesudah mengalami kemundu- ' 

ran dalam tengah tahun pertama 
1955, ekspor bertambah lagi mu 
'ai bulan Agustus 1955. Dalam 
triwulan ke-4 tahun 1955 penda 
patan ekspor sangat memuaskan. 
Hal ini adalah tidak hanja hasil 
nia perkembangan harga2 tetapi 
djuga berkurangnja perbedaan 
antara harga2 dalam negeri dan 
luar negeri, penghapusan perda- 
gangan barter, paralel dan kom- 
vensasi, dan perubahan bea eks- 
por dan pemberian premi ekspor. 

Dari angka2 jang sudah ada, 
ternjata bahwa pendapatan dari 
ekspor dalam bulan2 pertama ts 
hun 1956 kurangan daripada ang 

ang dihadiri oleh 136 arggoi 
UI Zainal Abidin Achmad. 

Sidang pieno dilakukan setjar: 
pintu tertutup. atas permintaar 
semerirtah mengingat bahwa se 
iiak semula pembitjaraan  me- 
ngenai soal penjelundupan ' in 
sudah dilakukan setjara tertutup 

Sementara itu lima orang ang 
gota Parlemen, masing2 Suton 
'PRI), Soecbadio  Sastrosatomc 
(PS). Imam Soetardjo (Partai 
Buruh), Dr. Roestamadji (PRI 
dan Siauw Giok Tjhan (Nasiona' 
'rogresip) hari Rebo kemarer 
memadjukan interpelasi menge- 
nai Peraturan KSAD, jang pada 
vokoknja mengusulkan kepadi: 
DPR untuk minta keteransan ke 
sada pemerintah mengenai Pera- 
turan KSAD No. PKM/001/9/ 
1956. 

Karet jang 
ekspor terpenting, presentasinja 
sangat bertambah, djika diban- 
dingkan dengan tahun 1954. 

(Antara). 

Blok Arab 

Sebagai pvendjelasan, para pe- 
ngusul mosi itu menjatakan, bak 
wa Peraturan KSAD No. PKM/ 
001/9/1956, — sebagaimana d' 
ketahui — telah ' menimbulkar 
reaksi didalam masjarakat, djug: 
dari kalangan mereka jang ter 
masuk golongan pemerintah de 
wasa ini. 

Sebagai wakil2 rakiat, sudak 
selajaknja anggota2 DPR tidal 
dapat bersikap ,,diam”  mengha 
dapi keadaan jang demikian itu 
Demikian para pengusul interpe- 
lasi. (Antara) 

  

Israel Hendak Pantjing 
Suatu Perang Umum 

Syria dan Jordania pada hari Se 
lasa telah mengeluarkan di Bei- 
rut suatu pernjataan bersama jg 
maksudnja meminta perhatian De 
wan Keamanan PBB atas serang 

  

ka rata-rata triwulan ke-4 1955.” 
merupakan bahan " 

Punja Bukti "5 

4 NEGARA Arab jaitu Mesir,” 

Drees Forma 
tir Baru? 
KABINET formateur Belanda 

Burger hari Selasa telah membe. 
rikan laporannja terachir kepada 
Ratu Julana dan pada sorenja 
diterima Drees olehnja, hal manz 
menundjukkan akan  ditundjuk- 
nja Drees sebagai kabinet forma 
teur, demikian wartawan Antara 
dari Amsterdam. f 

Bila demikian, maka dapat di 
rama'kan dalam waktu " singkat 
:da kemungkinan  terbentuknja 
kabinet. karena Van der Korthals 
menolak kursi kementerian lalu- 

an2 jang dilakukan oleh Israel 
terhadap negara2 Arab sedjak 
tahun 1949, Dikemukakan dalam 
pernjataan bersama itu bahwa 
ada bukti jang tak dapat diban- 
tah bahwa salah satu serangan 
tsb. jaitu di Hussan pada tang- 
gal 25 September jl. telah diren 
tjanakan lebih dulu oleh tentara 
teratur Israel. 

Selandjutnja dinjatakan bahwa 
serangan2 berulang2 sedjak  ta-' 
bun 1949  mejakinkan negara2 
Arab bahwa pembesar2 - Israel 
berusaha memprovokasikan ne- “ 
gara2 Arab mengadakan suatu 
perang umuin. 
Kemudian dikemukakan bah- 

wa 4 negara Arab tsb. mengang 
gap dirinja berhsk mengadakan 
tindakan2 jang berguna ' sesuai 

lintas den pengairan jg. telah di 
tawarkan  kepadenja. hingga 
mungkin utk. memenuhi “ tuntu 
tan dari Partai Anti-revolusioner 
jang hendak mempertahankan ke 
dua kursinja. (Antara). 

dengan Piagam PBB. 
Pernjataan bersama ini telah 

disusun oleh duta besar Mesir 
dan pembesar2 dinas luar negeri 
Syria, Jordania dan Libanon di 
Beirut. (Antara-AFP). 

  
Antjaman Perang Di Suez Berkurang 
DUTA besar Mesir untuk In-dari Djakarta untuk menghadliri telah menjetudjui usul2 konkrit 

Muktamar Islam Filipina jang ke untuk menghilangkan perselisihan. 

dua jang akan diadakan di Dan/ Pembesar2 jang mengurus pelaja 
salan dalam propinsi Lanao daril ran melalui Terusan Suez sedia 
tanggal IT sampai 15 Oktober| mendjamin” kebebasan pelajaran 
jang akan datang. melalui terusan tsb. selama per- 

himpunan pemakai Terusan Suez 
tunduk kepada peraturan jang 
al. menentukan bahwa harus di 

Amroussi mengemukakan pen- 
dapat bhw. krisis Terusan Suez 
dapat diselesaikan setjara damai| pergunakan pandu pelajaran jang 
mengingat bahwa Mesir dan per| disediakan oleh Mesir, demikian 
himpunan pemakai Terusan Suez Amroussi, (Antara-A.P.P.), 

  

     

     
      

     

    
   

   
     

    

    

  

 



     

       

  

   
   

  

   

  

   

    
   

    

  

   

  

    

     
   
    

  

    

Pendidikan P.T.T. di 

ak dipungut dan alat2 'peladjaran di- 

“Asrama Pusat Pendidikan 
“disamping itu mendapat 
sebulan: selama Asrama 

us perumahan sendiri 
Ss, menumpang” sebesar 

'selama 5 tahun setelah! .11925 No. 210 jo Bijblad' 

bar alangkah tnendjadi Peni-! 

  

   
   bagian B dan pada udjian-peng- 

An ata2 sedikit-dikitnja 7 dengan 

ai wa. angka untuk mata-peladjaran exacta: 

Umur setingg-tingginja 25 
Es Belum kawin: da 

habisan mendapat angka 

enurut keterangan polisi pamong- 

Lulus udjian-masuk. 4 

    

2 

'Perlu Kebidjaksanaan 
|— — — Kemarahan Usman Balo terhadap pernjataan Harsono 
Tio) oaminoto, pantas kita perhatikan dengan sc . Sebagai IM 

Ba 

ana kita ketahui, Usman Balo adalah seorang 
di Sulawesi Selatan, jang sudah menaati p 

    

    

   

  
Akib perninfaaa Harso Ag ini, L 
pai mengemukakan : | utjapan 

|tadi dimaksud agar gerombolan T.K.R. kembali kk 
— — — Kita tidak hendak meng ben. mi, benar atau tidak 

Usman Balo itu. Tetapi 'utjapan Harsono mengenai kemew ag 
aah kita sajangkan, bahwa utjapan tersebut djusteru dikeluar- 
ikan pada saat2 pemerintah sedang melaksanakan usaha2 untuk | 
memanggil kembali gerombolan2 jang masih berada dihutan? kem- | 

(bali kedjalan jang aa Kembali menaati pemerintah. Dengan | 
adanja utjapan2 jang kurang taktis, kurang memperhitungkan ke- | 
adaan psychologis, goyah “sekali tersinggung perasaan saudara? | 
kita jang baru sadja kembali dari hutan itu. Dan akibatnja tidak | 

tetapi djuga bisa membikin takut lain-lain gerombolan jang t 
sudah mau menjerah, Hal ini perlu disadari bena » 

     

     

   
     

      

   

  

pemimpin? politik. Perly adanja ksanaan. Djangan terlal 
gegabah membuka mulut untuk kepentingan? sesuatu golongan ter- | 

(|tentu sadja, tetapi hendaknja lebih di-insjafi akan kepentingan | 
  

2 

|bersama, kepentingan negara pada umumnja, Wadjib di-ingat, | 
bahwa sering lidah lebih tadjam dari pedang.    Ta 

  

  

Organisasi' Islam Desak 
Penjelesaian Perkara | 
Mengindjak' Our'an 
PARTAR DAN ORGANISASI? Islam Kotabesar Semarang da- 

lam pertemuan bersama baru-baru ini telah membitjarakan sekitar 
peristiwa pengindjakan kitab Turatan/Al @ur'an oleh seorang ber- 

| jnama Kh. sebagaimana kita kabarkan baru-baru ini. Setelah mem- | 
'peladjari persoalannja setjara mendalam dan menindjau dari segala 
segi mengenai peristiwa tersebut pertanapa bersama itu telah me | 

#ngeluarkan pernjataan jang isinja a.l. sbb. : 1. Bahwa peristiwa ini | 
benar? menjinggarg kehormatan/melukai hati dan menodai kesutjian 
(perasaan segenap ummat Islam. - : : : 

  
  

  

kim Wurjanto dalam sidangnja di 
Pengadilan Negeri Semarang pa 
Ida tgl. 4 Oktober 1956 jakni bah 

  

  

Menggambarkan Se 
| 200 

2, Membenarkan pendapat Ha-| 

    

   

      

   

Sebagaimana dikabarkan, dewasa 

sedang diadakan pameran buku2 
| Ketua Menteri Malaya Tengku Abdulrachman sedang mengisi buku 

sedang sebelah kanan memperlihatkan tamu pameran tersebut, 

: hilangan 

Jogjakarta. Sedjak pagi2 hari 

— PAMERAN BUKU INDONESIA — 

salah satu sudut dari ruangan Pameran Buku ini. 

»Djendral VOC” Ke- 

Pawai Bersedjarah) Kota ' Jogjakarta'— 
djarah Jogja (Selama 
Tahun : | 

— Oleh : Pembantu Kita Di Jogja — 

PADA TGL. 7 Oktober 1956, tepat usia 200 Tahun Kota 

—
 

Radio Belanda Bikin 

m
m
a
 

bernur Irian Barat pada tanggal 

publik Indonesia di Ternate. 

Selaku tjontoh, oleh Sumarno 
dikemukakan antar, lain bahwa 
siaran radio Belanda di Biak -ba 
Iru2 ini menjatakan bhw dengan 

.Iterbentuknja Propinsi krian Ba 
|Irat itu. mak, berarti ,,bertam- 
|Ibah besarnja” pula wilajah Irian 

Barat jang ada dalam kekuasa 
an Belanda, dan dengan ini Be 
land, mengutjapkan ,.terima ka 
sih” atas terbentuknja Propinsi 
Irian Barat itu. Tetapi dalam pa 
da itu radio Belanda dalam siar 
an lainnja djuga dengan keras 
"memprotes dan tidak mengakui 
adanja Propinsi Irian Barat be- 
serta Gubernurnja Zainal Abidin 
Sjah. Tentang siaran radio Belan 
da ini Sumarno mengatakan ba 
wa kampanje Belanda itu hanja 
lah kampanje ,.brutaal” (tidak 
sopan). 

Di Tidore akan Marim 
kan Studio Radio jang 
baru. 

Menurut Sumarno djalan jang 
lebih baik guna menghadapi 
"luchtduel” ini, ialah mendirikan 

  

ini di Kuala Lumpur (Malaya) 
Indonesia, Tampak sebelah kiri 

Kudanja 

itu orang2 pemerintahan dan | 

Berbadan sehat menurut/keterangan Dokter Pengudji Ter- 

Tjara meagadjukan lamaran : 

1. Surat permintaam ditulis dengan tangan sendiri dan di- 

'idjazah dan daftar angka udjian-penghabisan. 
turunan rapor klas:III S.M. A. jang disjahkan oleh 
Direktur S.M.LA.. | 
surat keterangan dokter. 
surat keterangan polisi/pamong-pradja. 
akte atau surateketerangan kelahiran atau asal usul. 
surat riwajat hidup, 
irimkan kepada Kepala Pendidikan P.T.T. di Bandung, 

Djl. Ambon No. 15. | 

Pegawai negeri harus melampirkan surat-keterangan, bah- 
wa Djawatannja tidak berkeberatan terhadap kepindahan- 
nja ke Djawatan pa 

Surat permintaan jang| tidak memenuhi sjarat2 tersebut 
diatas, tidak diperhati 

14 Tidak diadakan surat-menjurat. 

IV." Waktu pendaftaran ditutup pada tgl. 31 Oktober 1956. 

    

  

“Ta AAL 

KIS SELURUH DJAWA 1956 

JU KAN: 
13 s/d 16 OKTOBER 1936 

- Union, Djl. Gadjah Mada 91 Smg. 
Sdr. ONG KWIE HOK, Djl. Mataram 357, 

    

   

            

     

   
     

  

   

  

    

bat2nja tgl. 10 Oktober 1956 dja 
AI tgl. 8 OKTOBER 1956 

“lebih dulu di: 
sONG”, Dil. 

| (ditunggu setam 

Mataram 328 Semarang. 
Gadjah Mada 45, Semarang. 

: Pontjol 40, Semarang. 

  

| 1 PERSONENWAGEN DE SOTO Th. 1948, 
| 3 TRUCKS CHEVROLET 3!4 Ton Th. 1948, 

2 Hana COMMER 314 Ton Th. 1949. 

b sreba lebih landjut. dapat minta kepada 

Dj. Ronggowarfito 164, Solo. 

Kant 

      —— Lean — am 

Terima: 
Pak 750 —20 

DUNLOP IMPORT dengan flab. 
LN aa Gap 16 

JNLOP IMPORT LUAR. 

| BAN UNTUK TRG 

|. BAN UNTUK MOB 
Ta LOP IMPORT Luar dan dalam 

DIBAWAH HARGA FE.7. 

»MERAPI" 
Ta 

  
  

     
  

  

“Merk BRIDGESTONE 
KWALITEIT SUDAH TERKENAL BAIK DAN KUAT!!: 

16, aa per buah Luar Rp: 

Pers.. 

  

    
   

      

   
   
   
   

   
   
   

  

   

    

   

  

   
   
   

    
   

   

  

|Garansi"2 bulan tamat," tidak bukti 
uang kembali. Theoris & Praktek bongkar pasang bermatjam 

ribu jang berdiploma DIBUKA 

ANG KENAMAAN DAN TER- 

115. 2. JOGIAKARTA 
NG, djl. Djati 5. BUKIT TING- 

. BANDUNG, djil 

      
  

| Gil. Kabupaten 82. 
8. TANDIONG KARANG 
RADJA, Lorong Aspal 8. 

1 2. PUSAT: DIALAN 
IAN RT. 8. DIAKARTA | 

    

     

      
   

   
   

  

GI. djl, Panora 
5 RES 

Sidang DPRDP 
Prop. Dja-Teng 
SIDANG pleno DPRDP Propin- 

si Djawa Tengah jang berlang- 
sung sedjak tgl. 8 Oktober siang 
dan malamnja sampai pada tgi. 
9 Okt. tengah hari, telah berachir 
dan antara lain nrengenai gema 
tjaraan dan penindjauan tata ter 
tip diputuskan Inda diserahkan 
kepada suatu Panitya jang terdiri 
8 orang. Selandjutnja pembentuk 
seksi2/bahagian? dari DPRDP jg 
terbagi atas 5 seksi. Seksi "A" 
terdiri 17 anggauta, jang mempu 
njai bagian pekerdjaan urusan 
umum, pegawai, transmigrasi dan 
perburuhan. H 

Seksi "B” terdiri 15 anggauta 
jang antara lain bekerdja diba- 
gian Pemerintahan Umum dan 
Keuangan. Seksi "CC" sebanjak 
15 angauta untuk bagian Peker- 
djaan Umum dan Lalu-Lintas. 
Seksi "D'" terdiri 16 anggauta jg 
antaranja menerima bagian soal2 
Pertanian, Kehewanan, Perikanan 
dan Agraria, dan seksi "E" jang 
terdiri 19 anggauta mendapat ke 
wadjiban dibagian PPK, Pendi 
dikan Masjarakat, Kesehatan dan 
Sosial. 

Sidang pun telah menjetudjui 
dan menerima baik usul2 permin 
taan hak un#uk menguasai atas 
tanah2 jang diadjukan dari dae- 
rah Kabupaten2 Pati, Magelang, 
Blora, Sragen, dan Sukohardjo, 
jang terdiri tanah2 milik partiku 
lir dan milik pemerintah untuk 

| keperluan bangunan2 resmi anta 
ra mana untuk mendirikan ge- 
dung2 Sekolah Rakjat, 

  
Isjarakat Desa), 
keperluan? lainnja. 

| Atjara jang mengenai usaha utk 
"menetapkan dan mengadakan per 
'aturan Propinsi tentang peman- 
|dian, dan saluran air minum, dan 
Ipengambilan barang2 pelikan di 
,dalam hutan ditunda untuk dipe 
jladjari para anggautanja. Patut 
didjelaskan, bahwa beberapa atja 
ra tersebut dapat dibitjarakan 
agak lantjar berhubung djalan 
nja Sidang memakai fraksi sis- 
tim, sehingga tidak memakan 
waktu jang tidak berguna. “ 

PENERANGAN LISTRIK DAN 
WATERLEIDING DI NANGKA 

: TIMUR. 
Dalam tahun 1956 im telah di- 

bagi?2kan beberapa rumah jg ter 
letak di Nangka Timur Semarang. 

“ Beberapa penghuni ditempat terse 
but telah mengirim surat kepada 
Redaksi "Suara Merdeka" jang 
maksudnja mengharap supaja dja 
lan2 di Nangka Timur. selekas 
mungkin ditinggikan, karena @ji 
ka turun hudjan tempat2 terse- 
but tergenang air. Dalam hubung 
an soal tersebut dari fihak Jaja 
san Kesedjahteraan Kota Besar 
Semarang wartawan..tuan menda 
pat keterangan, bahwa soal me 
ninggikan djalan2 tadi adalah bu 
kan. kompetent Jajasan tersebut, 
melainkan kompetent DPR K.B.S. 
atau Djawatan Pekerdjaan Umum. 
Tetapi dalam pada itu  ditekan- 
kan, bahwa tempat tersebut tentu 
diperbaiki, karena termasuk pula 
dalam rentjana pembangunan ko 
ta. Pun. mengenai waterieiding 
dikatakan, bahwa hal itu tentu di 
usahakan oleh Pemerintah Daerah 
K.B.S., tetapi kapan hal itu dapat 
diusahakannja, fihak Jajasan ha- 
nja mengemukakan tentang ada 
nja kesulitan2 mengenai pipa lei 
ding. Mengenai penerangan lis- 
trik ditekankan, bahwa penerang 
an listrik tentu diberikan oleh fi 
hak jang berwadjib, karena pe 
rumahan rakjat tadi telah didiri 
kan dengan diadakan pula salu 
ran2 untuk listrik. Demikianlah 
.keterangan2 tersebut. 

17 ORANG ANGG. SIPIL DARI 
D.A.A.D. TERR. IV MEN- 

DJADI TENTARA. 
Pada tgl. 8 Oktober '56 djam 8 

bertempat dilapangan dari 
i Semarang, telah di- 

langsungkan upatjara pelantikan 
militerisasi terhadap 17 orang si- 
pil dari Dinas Angkutan Angka- 
tan Darat Terr. IV. Mereka itu 
tadinja berstatus sipil dan mulai 
tanggal 1 Mei 1956 ini telah di- 
angkat mendjadi anggauta Tenta 
ra dimana 6 orang mendjadi Pra 
djurit I dan 11 orang mendjadi 
Pradjurit Il. Pelantikan tersebut 
diresmikan oleh Kapten Hasan 

1 

| 
Abdulrachman Perwira D.A.A.D. 
Terr. IV atas nama Panglima 
Terr. IV. Setelah salah seorang 
sebagai wakil dari mereka jang 
dilantik oleh Kapten Hasan Ab- 
dulrachman dikenakan tanda pang 
kat militer, maka ia atas nama 
teman2-nja jang baru sadja men 
djadi anggauta Tentara mengutjap 
kan ,,sumpahnja”, sedang Kapten 
Hasan Abdulrachman atas nama 
Panglima T.T. IV mengutjapkan 
kata sambutannja a.l.: bahwa per 
istiwa pelantikan itu dikesatuan 
D.A.A.D. sudah beberapa kali ber 
langsung, berarti bahwa sedikit 
banjak taraf administrasi perso- 
neel dalam Angkatan Darat umum 
nja dan D.A.A.D. chususnja telah 
mentjapai kelantjaran atau kema 
djuan. Beliau menjampaikan sela 
mat datang dalam Corps Angku 
tan kepada mereka jang haru sa 
dja mendjadi anggauta Tentara 
dan pesan beliau kepada mereka 
adalah supaja mereka menepati 
djandji/sumpah jagg baru sadja 
mereka ikror-kan itu dengan tu 
djuan mendjaga keselamatan rak 
jat dan negara. $ 

. AA IA TS IL 

HARGA EMAS. 
Chusus utk ,,Suara Merdeka”. 

SEMARANG, 10 Oktober '56: 
24 karat: djual ... - Rp. 46,50 

beli Rp. 45,50 

   
22 karat: djual ... . Rp. 43,50 

beli: Muak M3. A1,60 

“- 

     
Pa 

» 1 . Pa : 

PAMERAN LA KAN 
ta   , 

mendiri- | 
kan BPMD (Balai Pendidikan Ma | 

Balai bibit dan j 

Iwa peristiwa tersebut. adalah 
penghinaan terhadap sesuatu ke- 
lompok atau Agama jang terten- 
tu. Bahwa pendapat dari se- 
mentara golongan jg ingin mem 
bedakan antara Turutan dengan 
(Al @ur'an, tidak dapat diterima 
Isama sekali, karena urutan ads 
lah Al @Gur'an djuz 30. 4. Bah- 
wa memperlambat  penjelesaian 
Iperkara ini berarti akan membiar 
kan timbulnja demagogi -dan  de- 
Isintegratie jang tidak kita ingin- 

Mendesak kepada jang berwa- 
'ajib: 1. Agar daiam waktu jang 
singkat perkara tersebut sudah 
mendapat keputusan jang Sewis 
pal dengan perbuatannja. 2. Ke 
pada ummat Islam chususnja dim 
Kotabesar Semarang, diharap te 
inang dan waspada. Demikian per 
njataan bersama itu jang dituaju 
kan kepada Ketua Pengadilan 
Negeri Semg. dan tembusannja di 
sampaikan kepada beberapa in- 
stansi di Semarang, Menteri he 
hakiman, Menteri Agama, semua 
Putjuk Pimpinan dan Pengurus 
Besar partai2 Islam di Djakarta 
dan lain-lain. 
Sebagaimana diketahui, peristi 

wa tadi pernah diperiksa dalam 
sidang Pengadilan Negeri pada 
tgl. 4 Oktober j.l. dengan Hakim 
Wurjanto, dan pemeriksaan akan 
dilandjutkan pada waktu jg akan 
ditentukan... Adapun partaiz dan 
organisasi2 Islam jang mengeluar 
kan pernjataan bersama itu ja- 
lah :.. NU, Masjumi, GP Ansor, 
Pedjoang Islam Bekas Bersendja 
ta, HMi, PIL, SBII, Mohamma- 
Gijah, Al Irsjad, Djamiatul @ur- 
ra' wal Huffadz dan GPII. 

  

JAJASAN PELADJAR PEDJU- 
ANG REPUBLIK INDONESIA, 
Bertepatan dengan Hari Angka 

tan Perang baru2 ini oleh peia- 
djar2 pedjuang bekas bersendja 
ta di Semarang telah didirikan 
sebuah jajasan jang diberi na- 
ma,,Jajasan . Peiadjar Pedjuang 
Republik Indonesia” jang beri 
djuan menampung peladjar2 pe 
Gjuang bekas bersendjata. Ada- 
pun susunan pengurus2inja sbb: 
Ketua I-II Sir. R. Adji Oetomo 
dan R. Bambang Soewarno: Sec 
retaris Sdr. Soemardi: Bendaha 
ra Sir. S. Joerianto: dan -bebera 
pa pembantu2 lainnja 
Alamat sementara di djl. Pan 

dean Tamanhardjo No. $5. Semg. 
LAGI2 SURAT ANTJAMAN. 
KSG tinggal di djl. Batan Se- 

marang telah mengadu kepada 
jang berwadjib, bahwa baru? ini 
pada siang hari dirumahnja te- 
lah menerima seputjuk surat be 
sampul jang dikirimkan melalui 
Pos. Surat tsb. tidak ada ala- 
matnja sipengirim dan maksud- 
nja meminta uang sebanjak Rp. 
1000,— apabila tidak bisa mem 
berikannja maka rumah KSG 
akan dibakar. -: 

. SIDANG D.P.R. KOTA. : 
Sidang pleno DPRDP Kotabe- 

sar Semarang pada hari Selasa 
"gl. 9 Oktober siang dan malam 
Iengan dipimpin oleh Ketua Par 

kasiswa Gadjah Mada Jogjakarta. Suasana Kota Jogjakarta 
ketika ita benar2 suasana jang mengandung keramaian. 

“djarah akan lewat. Ditrottoir2 su menuhi beranda muka 

djam2. Lalu-lintas seringkali ter hari itu akan mendjadi pusat dan 
tahan, karena orang2 jang kepi- puntjak dari Pawai Bersedjarah. 

hak Polisi Lalu-lintas kelihatan hargaan itu bersifat sebuah Vaan 
pajah sekali mengaturnja. Bagi del. 
an utara jang diatur, bagian sela| setelah menunggu  beberapa' 

terutaria para panitia telah sama sibuk, karena pada pagi2 itu 
judah menghadiri pembukaan gedung pertemuan ,,Sasono 
cdinggil Dwi Abad”, kemudian menghadliri pula resepsi 200 
fahua di Kepatihan. Sore harinja diteruskan dengan pembu- 
kaan resmi air minum di Gentan. Dan pada malam harinja 
siadakan pawai bersedjarah, jang disumbangkan oleh para ma- 

Sedjak sore hari orang banjak Menteri Kesehatan, Bahder Djo- 
didalam Kot., sudah sama geli- han, isteri alm. H. Agus Salim 
sah menantikan Pawai Berse- dan undangan2 lainnja sudah me 

Gedung 
dah penuh orang berdiri ber- Negara, Karena Gedung Negara 

ngir nonton Pawai Bersedjarah diman, oleh Panitia akan dise: 
itu susah sekali diatur, menjebab rahkan sebuah tand, pengharga 
kan djalanan2 jang lebar makin an kepada masjarakat Jogjakar 
lama makin mendjadi sempit. P! ta lewat Wali Kota. Tanda peng 

tan kemudian jang bikin memper 
sempit  djalanan lalu-lintas, dan 
lalu-lintas terpaksa untuk semen 
tara terhenti. Sungguh luar biasa 
suasananja. 

djam, tak lama kemudian lewat 
lah Pawai. Bersedjarah jang di 
nanti2kan itu. Barisan paling de 
pan genderang dan kemudian -3i- 

|mengatakan, bahwa Irian 

Radio Republik Indonesia, jang 
akan diperkuat dengan Radio 
Ternate. . Maksud memperkuat 
siaran udara ini, bukan  sadja 
semata2 untuk menghadapi "lucht 
duel” Belanda, tetapi jang penting 
“ialah memperlihatkan kepada du- 
nia internasional bahwa Indone- 
sia selamanja berusaha dengan 
djalan membimbing. Djuga siaran 
ini dimaksudkan untuk member- 
sihkan udara dari kampanje 
“brutaal” Belanda itu. 

Utk menghadapi sidang umum 
PBB jang akan datang, Sumarno 

Barat 
akan dimasukkan dalam 
guna dibitjarakan sekali lagi. Un- 
tuk itu pada waktu ini dari Gu- 
bernur Irian Barat diharapkan 
sebuah nota, -dimana tertjantum 
soal2 jang akan” diperdebatkan 
dalam sidang PBB itu. 

Pesan Gubernur Irian 
Barat kepada penduduk 
Irian Barat. 5 

Seterusnja berhubung dgn lapo 

  
usul ' 

»Perang Udara“ Iu- 
. donesia - Belanda, 

|(Siaran2 “Jang :,,Bru- 
taal“ — 15"Negara A - A' Minta Irian .Dibi- 

| #jarakan Dalam PBB 
SUMARNO YARI Kabinet: Menteri Urusan Irian Barat 

jang sementara ini diperbantukan oleh Pemerintah Pusat pada 
Propinsi Irian Barat dalam suatu keterangan kepada wartawan 

| Antara” di Ternate menjatakan, bahwa sedjak dilantiknja Gu 
23 September jang lalu, mulai 

saat itu pula terdjadi ,,lucht due?” (,,perang udara”) pemantjar 
radio Belanda di Biak-Irian Barat dengan pemantjar radio Re 

Subandrio 
Sekdjen Kemlu 
DALAM sidangnja pada hari 

Selasa tgl. 9 Oktober “1956 ma 
lam, Dewan Menteri menerima 
baik sebuah RUU tentang peru- 
bahan canon dan  accijns atas 
hak2 erfpacht dan konsesi guna 
perusahaan kebun besar. 

Selandjutnja Pemerintah menje 
tudjui naskah persetudjuan per- 
Gagangan antara Indonesia dan 
Uni Sovjet, jang telah ditanda- 
fangani di Djakarta pada tgi. 12 
Agustus jbl. 

Dalam sidang tersebut dibitja 
rakan pula suatu 

Pelaksanaan Undang2 Pemilihan 
Anggota DPRD dan suatu RUU 
tentang Rehabilitasi Penderita Tja 
tjad: pembitjaraan mengenai ke- 

dua rantjangan tersebut akan di 
landjutkan oleh Kabinet dalam 
sidang lain, antara lain karena 

masih diperlukan bahan2 pendje 
'asan lebih landjut. 

Achirnja Dewan Menteri me- 
nietudjui usul utk mengangkat 
Dr. Subandrio sebagai Sekretaris 
Dienderal Kementerian Luar Ne 
geri dan Ir. Srigati Santoso seba 
gai Sekretaris Djendral Kemente 
rian P.U. & Tenaga serta pe- 
ngangkutan Dr. Med. Vet. J. Boo 

gaerdt dan Drs. C. v. d. Straaten 

sebagai gurubesar masing2 pada 
Fakultas Kedokteran Hewan dan 
Fakultas Ekonomi Universitas In 
donesia di Bogor dan Djakarta. 

RADIO 
SIARAN RADIO R. I. 

SEMARANG, 12 Oktober 56: 
Djam 06.25 Sech Albar, 06,30 

Pengadjian. 06.45 Orkes Lima Se 
rama. 07,10 Orkes Gambus. 07,45 
Orkes Marton Gould. 13,15 San 
tiswaran Pada-rasa. 14,10 Orkes 
Surakarta. 17.00. Hidangan Pergu 
ruan Karawitan dan Beksan Mar 
di Bekso. 17,40 Permainan Piano 
Tunggal. 18,15 Lagu2 Terkenal. 
18,30 Sandiwara Radio. 19,30 Ru- 

RPP tentang 

Jogjakarta selima Kemerdekaan | 

ton, Mulai dari anak2, 

harinja sadja Kota Jogjakarta su 
dah penuh dengan manusia. M2 
Na perajaan Sekatenan hari itu 
dibuka, dan ditambah Pekan Rx 
ya pun hari itu dibuka pula tan 

| pe dipungut baiaran, Barvlah pr 

Pekan Rava ditarik lagi. 

Memang. pawai bersedjarah be 
lum pernah diadakan di Kota: 

ini, menjebabkan semu, orang 
kepingin tahu dan kepingin non 

gadis2, 
diedjaka2, ajah dan ibu2, djanda 
djianda dan duda2 dil. hari itu 
sam. keluar rumah. Pingitan tak 
berlaku lagi pada hari itu. Sianz 

1 da mlam harinia beaja masnk 

Pawai Bersediarah jans disum 
hangkan oleh paras mahasiswa 
Gadiah Mada itu.  rentianania 
akan bersifat besar2an dan me- 
g'h. Sebelumnia, surat2 seleba- 
ran telah disebarkan oieh Pani- 
tia den disamping itu sebuah jeep 
engan tiorong radio berkeliling 
kota, memberitahukan kepada se 
mua penduduk bahwa pada tgl. 
7 Oktober 1996 sore akan ada 
Pawai Bersedjarah Kota Togja- 
karta.   Gedune Negara Jogjakarta pa 
da hari itu mendiadi pusat ber 
kumpvulnia orang2 terkemuka al, 
Gatten, Pal Alam, Prof. Dr. 
Sardjito, PM Ir Mr. Moh. Roem, 
  

HARGA TEMBAKAU GON- 
YJANG KERAS. 

Dari sementara kalangan peda 
gang tembakau didapat keterang   mun Hadipurnomo telah meng- 

ambil keputusan mengenai bebe 
rapa atjara sisa dari DPRDS K 
3S dahulu. Selain atjara tersebut 
sidang pleno tadi “djuga telah 
membitjarakan pembentukan Pa 
aitya Pemilihan DPRD Kotabe- 
sar Semg. berdasarkan instruksi 
Menteri Dalam Negeri. - Panitya 
Pemilihan DPRD KBS terdiri 
dari wakil2 PKI, PNI, NU, Ba- 
»erki dan Masjumi masing2 se- 
»rang dan diketuai oleh Waliko 
Ia. Diputuskan, bahwa dalam wak 
IU seminggu partai2 itu akan   

aksinja, 
barkan, 
tannja mengenai 
ihi SBPP 

mengadjukan nama? tjaronnja je 
akan duduk dalam Panitya kepa 
da Ketua DPRDP KBS. Sidaug 
djuga berhasil memilih anggau- 
ta-anggauta jang duduk dalam 
seksi2 DPRD jakni sbb.: Seksi I 
anggauta2nja terdiri dari Moch. 
Maksum sebagai ketua seksi, Lie 
Ping An, Anwar, Samijono, dan 
(DPD-nja Subardjo Siswoatmodjo. 
'Seksi II dengan DPD Moch. 
Sowwam, anggauta2nja terdiri d9 
ri D. Sukardi (ketua seksi), Pra 
!wirosardjono dan Nj. Kasirah. 
Seksi III dengan DPD Sutjiran 
angauta2nja terdiri dari Sunardi 
'(ketua), Moh. Zain, Pudjoatmoko, 
iTowidjan, Kusnowawi. Seksi IV 
Idengan DPD Djonokusumo ang 
|gauta2nja terdiri dari Kasbun 
'(ketua), Suprijanto dan Nj. Mas 
'humah Abad. Cholik. Seksi V. dg 
DPD Dardjono anggauta2nja ter 

ja. Rebo malam sidang dilandjut 
kan untuk menjelesaikan atjara2 
tenant 

(ONGGRES C.T.N, SELURUH 
INDONESIA TIDAK DIADAKAN 

OLEH INSTANSI JANG 
MENGURUSNJA., 

1 Berhubung banjaknja kegiatan 
jang diperlihatkan dan terdengar 
'seperti: Konggres C,T.N. seluruh 
(Indonesia maupun Panitya Per- 
jmusjawaratan “ Anggauta C.T.N., 
maka demi kedjernihan faham, 
oleh Inspeksi C,T.N. Terr, IV, didjelaskan bahwa nama? itu ti. 
dak ada sangkutpautnja dengan Inspeksi C.T.N. Terr. IV dan In- 
stansi sebawahnja. 'Dengan demi kian, maka Knggres C.T.N. jang 
akan diadakan di Djakarta nanti, itu diadakan dan diselenggarakan 
oleh para anggauta C.T.N. in 
persoon sendiri, djadi tidak ada 
sangkut pautnja dengan Instansi 
instansi jg mengurusinja. Demiki 
an Pa Pora TI 
PERSELISIHAN SSPV—SBPP. 
N.V. Semarangsch Stoomboot & 

Prauwenveer (SSPV) mengabar- 
kan, bahwa fihaknja telah mene rima kawat2 dari P4 Pusat di 
Djakarta lewat P4 Daerah setem 
pat mengenai putusan? mengikat 
Jang telah diambil oleh P4 Pusat 
berhubung dengan perselisihan 
antara SSPV dan SBPP tentang 
gratifikasi th. 1955 dan pemberi 
an pakaian kerdja. Putusan? se 
lengkapnja dari P4 Pusat tadi 
belum diketahui, tapi fihak SSPV 
menganggap bahwa dengan dite 
rimanja kawat2 keputusan dari 
P4 Pusat tadi perselisihan agn 
fihak buruh telah selesai, sehing 
ga buruh tidak perlu melakukan 

Seperti pernah kita ka- 
berkenaan dengan tuntu 

soal tadi baru2 

tua), Maspan dan Slamet A. Dja 

  

  telah melakukan aksi 
bergelombang terhadap SSPV, 

an, bahwa sedjak permulaan bu 
lan Oktober 1956 harga? temba- 

susul dua orang ,,punakawan” 
Kraton jang memikul bende 

ran jang pernah disiarkan ,,Anta 
ra" bahwa waktu achir2 ini Be 
landa didaerah pendudukan Irian 

ang Wanita. 20,30 Krontjong Mer 
du. 21,00 Podjok Studio. 21,15 Hi   (gong ketjil) dengan ditabuh. Di 

belakangnja dua orang peradjurit 
Kraios membawa bender. Gu 
la Kelapa” (dasarnja putih dan 
ergaris2 merah jang mempunjai 

bentuk gambar entah apa) dan: 
dibelakangnja 
dan senapati2 Kraton. Begitu ba 

para peradjurit2 

risan Kraton jg melambangkan 
kedjajaan Jogjakarta pada: abad 
ke-18, 
penonton jang membikin berdiri 

bertepuktanganlah — para 

owlu kuduk. 
Dibelakang barisan Kraton 

ini, adalah barisan VOC, se- 
orang djenderal VOC menung- 

gangi kud, dan dikiri kanan ada 
h peradjurit-peradjurit VOC. 

Djenderal-djenderal VOC ini ra 
dinja ada tiga orang, tapi sete- 
la risan sampai di Gedung 
Negara, djenderal jang menung- 
gangi kud, hanja terdapat  se- 
orang sadja. Dua orang djende 
ral. VOC lainnja dengan  kuda- 
nja, tertahan oleh arus pendu- 
duk ditengah  djalan. Achirnja 
tak bis, lagi djalan, ketinggalan 

djauh dibelakang. Kedua orang 
dienderal: ini dengan — pakaian 
lengkapnja "sebagai 'tentera VOC 
dan kudanja lalu pulang. Pakai- 
ee ag ini dapat dipin 

ja ari  perkumpu - prak Mataram, Pen aan 
Menjusul kemudian : 1 barisan2 

Djepang. jang 1 menggambarkan bahwa ketika abad itu Indonesia 
berada dibawah tjengkeraman   kau telah gontjang dan naik ke- 

ras, djika harga tadi 

tus jbl. Tembakau? tadi terutama 
jang keluaran dari Temanggung, 
Weleri dan Madura jang banjak 
pula dipergunakan untuk rokok. 
Kalau bulan Agustus j.l. harga 
tertjatat umpamanja Rp. 10,— 
sampai Rp. 15,— per kg., ternjata 
harga tersebut kini melontjat 
sampai Rp. 25,— dan Rp. 30,—, 
Keterangan tadi mengatakan pu 
la, bahwa kenaikan jang tinggi 
itu baru kali ini dialami oleh pe 
dagang2. Belum diketahui apa jg 
mendjadi sebab2. sampai harga 
tembakau pada musim panen ini 
telah naik begitu tinggi. 

BING SLAMET MAIN DI 
SEMARANG 

Guna membangun gedung seko 
lah rakjat, Persit Garnizoen Se 
marang akan menjelenggarakan 
usaha amal dengan pertundjukan 
Sandiwara Mutiara pimpinan N. 
Rano jang pernah main dalam Pe 
kan Raya ke II di Semg. baruz 
ini. Pertundjukan “ini akan dira 
maikan pula oleh Bintang2 Radio 
dan Film lainnja al. Norna Sa- 
nger, Ping Astono, Mien Sondakh SAT terdiri dari barisan2 mulai Aa tjikkan senjum manisnja kepada 

ri sekolah Taman Kanak2, seko rakjatnja. Dan rakjat djuga mem dan Bing Slamet. jang terkenal 
dengan dagelannja. Dalam pada 
itu akan diberi djuga selingan? 

diri dari Ong Tiong Liep (Ke- (berupa tari2an dan lagu2 Indone 
sia, India, Tionghoa, Samba dll, 
'Pertundjukan ini bertempat dige 
dung Kesenian, Bodjong, pada 
tgl. 12-16 Oktober .jad. mulai 
djam 19.00. Harga kartjis kL.I 
Rp. 25,— kemudian Rp. 15,— 
Rp. 10— dan Rp. 5,—. Mulai tgl. 
11 Okt. kartjis sudah dapat di- 
beli Wu A. Gaos, toko Tio .Bo- 
djong, toko Hien, toko buku Ro 
yal Bodjong dan diloket gedung 

Kesenian. 3 

KOPERASI SIMPAN PINDJAM. 
Pada tgl. 15 Sept. 1956 telah 

terbentuk perkumpulan Koperasi 
Simpan Pindjam 
Pembangunan Bengkel Besar 
Kaligawe Semarang jang anggau 
ta2nja terdiri dari seluruh kawan 
sekerdja 
Koperasi itu selain untuk .menju 
sun ekonomi jang koperatief dju 
ga akan mengadakan pendidikan 
jang meliputi 
misalnja politik ekonomi, 
jaan, 
Adapun susunan pengurusnja di- 
ketuai 
ajo, 
dibantu 
sedangkan sebagai 
ngawasS Plt. Dirin. 

di. Kompleks 
84 

di kompleks tersebut. 

segala lapangan, 
kebuda 

keolahragaan, kesenian dll. 

sdr. Roostam Sosromihar- 
penulis sdr. Soeratmin dgn 

beberapa orang lainnja, 
pelindung/pe 

BARANG? JG MUDAH MENU-. 
LAR DARI R.S,T. AKAN 

DIBAKAR. 
memusnakan Untuk barang2 

jang dapat menular dan sudah ru 
sak sama sekali 
kit Tentara di 
barang2 itu akan dibakar sampai 
habis. 
lain: 
nel, 80 buah, Klambu hidjau 230 
buah: Pijama 105 stel, 
bantal 139 buah dan lain2nja ba- 
rang2. Bilamana dan dimana pem 
bakaran tersebut “akan dilakukan, 
masih menunggu keputusan 

Rumah Sa 
maka 

dari 
Semarang, 

Barang2 tersebut antara 
Kasur 87 buah: Dekens fla 

Sarung 

dari 

Djepang. Mereka jang mendjadi 
dibanding | peranan Diep ini presi 

Sa an BNN han Sena n Djepang ini presis seka |, karena jang djadi Diepan99- ini adalah INA na 
Hwa. Barisan Djepang ini tidak 
membawa bendera Djepang. Dju 
ga barisan VOC tidak membawa 
bendera Belanda, karena tidak 

dangan Dendang Remadja. 21,45 
Njanjian Sam: Saimun. 22,15 Ra- 
juan Malem. 23,00 Penutup. 
SURAKARTA, 12 Oktober '56: 
Djam 06.15 Pengadjian. 06.30 

Kiriman dari Studio Bandung. 
07,20 Hidangan Hanafi. 07,30 La 
gu-lagu Indonesia::.07,45 . Bergem 
bira dengan Edmundo Ros. 12,03 
Lagu2 Krontjong asli. 13,40 Hi- 
dangan Mardi. Wartja. 14,15 Ira- 
ma Indonesia. 17,09 Dunia anak2. 

17,40 Varia Djawa Tengah. 17,50 
Sendja Mendatang. 18,15 Kridora 
ga. 18,30 Hiburan Petang. 19,30 

Sedjenak dengan pembahasnja. 
20,30. Irama. Maluku. 21,20 Wi- 
reng dan Goro2. 22,15 Wireng dan 
Goro2 (landjutan). 23,30 Penutup. 
JOGJAKARTA, 12 Oktober "56: 
iDjam 06.10 Pembatjaan Al @Gur' 

an. 06.35 Dari Padang Pasir. 06.45 
Ray. Norris @uintet. 07,20 Orkes 
Puspa: Kemala. 07,30  Klenengan 
IDjawa Timur. 13,10 Ruangan Wa 
nita. 14,10 Hiburan Siang. 
(Taman Nasjiatul -Aisjiah. 17,45 
/Hendy dengan Gitarnja. 18,15 Du 
nia Olah Raga. 18,380 Peladjaran 
'Njanji. 1940. Gending2 Terkenal/ 
digemari. - 20,05 Gending2 'Terke- 
nal/digemari (landjutan). 21.15 
Obrolan pak Besut. 21,30 Hibu- 

Barat sedang berusaha menghan 
tiurkan peradaban'kebudajaan rak 
jat Irian Barat, maka dalam per 
kundjungannja ke berbagai tem- 
pat dipropinsi Irian Barat,  Gu- 
bernur Zainal Abidin Sjah telah 
mengandjurkan supaja rakjat te- 
tap memupuk kebudajaan/per- 
adabannia. Usaha Belanda utk. 
memetjah-belah kita tidak akan 
berhasil, kata Gubernur Zainal 
Abidin. 

Kita harus memperlihatkan ke 
pada dunia nilai? kebudaiaan 
Jan peradaban kita, sebagai bang 
sa jang tiinta damai dan menun- 
tut, haknja setjara djudjur atas 
Wilajah jang masih. diduduki Be 

a. : 
Kepada .,Antara” Gubernur 

Zainal Abidin mengatakan, bhw 
tindakan Belanda achir2 ini. di 
wilajah Irian Barat tidak meng- 
herankan lagi. Oleh karena Be- 
'anda sendiri tahu hahwa suku? 
“rian memnuniai hubungan erat 
dalam sedjarah, peradaban dsb.- 
nia sediak. dahulu kala ! : 
kaudara2nia- jare ada didaerah | Putra. 23.45 Tjerita Malam. 23.00 

kekuasaan Republik Indonesia aa 12 Uktober. '56: 
karang. | terutama dengan kera- Djam 06.10 Pengadjian. 
djaan Tidore. (Antara). : 

15 Negara A-A telah 
minta masalah Irian Ba 
rat masuk agenda Ma- 
dielis Umum PBB. 

Sementara itu 15 negar2 Asia 
dan Afrika hari Selasa setiara 
resmi. telah meniamna'kan rer- 
mintaan supaia persoalan Irian 
Barat dimeenkkan folam Dorsebel 

Madielis.Umum PR3, 15 Negara 
fana mansadinkannia itu: joleh 

Afpligntstah: Meriri. Puma Ine ka, kampa tenant Kiper bagai dia, Kamhodia, Sailan. Indonesia, tempa LA $ . tan, Jordan, Sandi Arabia, Ti Ker ya aa ap don 
hanon, Sir'a, Tihia, Teman dan jah mengudjungi Purwokerto dan 
Pakistan. Demikian U.P. (Ant.). Nusakambangan. 5 

(-Di Purwokerto oleh ke 3 ang- 
gota Parlemen tsb. dengan dipim 

07,10 

#ANKUP SOENAD NAD, 
. & ai Da 
n ge, 

  

jsg: 
3       

    

- 

Naaah r7 
23 

PURWOKERTO 
| HAN KEAMANAN. 1 

Dalam rangka kundjungannja 

    diperkenankan oleh jang berwa 
djib. : 

Setelah barisan Djepang ini, 
detanglah barisan kita jang ber 

pakaian matjam2 dengan bersen 
djata, jang menggambarkan ke- 
adaan tentara kita pada zaman 
revolusi. Kemudian barisan? ten 
tara kita jang berangsur2 sudah 
mulai sempurna, baik mengensi 
pakaian dan sendjatonia. D 
barisan. 
la. 
Dan setelah segala matjam ba. 

risan ini berachir, maka barisan? ' 
pembangunan, jang sebagian be! 

'ah rakiat, sekolah menengah dan ' 

kepada mahasiswa, barisan demi 

Tang menarik perhatian Orang 

kan applausnja kepadanja. 
Barisan jang paling belakang 

an 

dihadap 

Suami Jang 
bantu. Komisaris Besar 
atas pertanjaan2 " Antara” 
njangkal kebenaran berita 

mengabarkan, bahwa salah  se- 

blok "P", Kebajoran pada ming-' 
gu jang lalu, pada tgl. 7 Oktober 
jang baru lalu telah menjerahkan 
diri kepada polisi. 

Menurut Kepala Reserse Kri- 
minil Djakarta Raya, peristiwa 
pembunuhan kedjam jg terdjadi   Kmd, K.M.K.B, Semarang. di Kebajoran itu, sampai saat ini 

'mudian lalu dinaikkan mobil sa mengadakan 

Djuza hingga susah sekali utk ditahan. 
Tentara Peladjar “ada pu Sri Sultan pun ikut pula tjantjut 

|tali wondo ikut mengatur penon'sih ada sebagian jang sedang di 

-?kolsh menengah atas sampai pula dan gembira. 

Dorisan menggambarkan kemadju (Kemudian ada barisan Barongsai 
"m2 jang telah kita tjapai seka-|dan Leangleong. Kembali rakjat 
“ng dalam lapang pendidikan. 'berdjedjal2 dan beranda Gedung 

ari pawai ini ialah musik Komi tamu2 dan undangan, kini bera 
saris Besar Sudjasmin jang terke lih penuh oleh penduduk Kota 
mal itu. Penonton sama memberi Jogjakarta sendiri. Pendeknja, ra 

jalah sebuah station-wagen jang jakarta dalam memperingati hari 
didalamnja terdapat 4 orang pu ulang tahunnja jang ke-200, jg. 

Kraton jang sedang dudnk diatuh pada tgl. 7 Oktober 1956 
Oleh punakawan2. Mes ini. 

Drama Kebajoran Baru Disebabkan 

KEPALA RESERSE Kriminil masih berada dalam pengusiitan 
Kepolisian Djakarta Raya, Pem-|jang mendalam oleh pihak kepo- 

Sa'ud, |lisian Djakarta Raya, dan sampai 
me-|hari Selasa tgl. 9 Oktober, orang 
jang|(2) jang dituduh telah melaku- 

disiarkan hari Selasa oleh sebuah|kan pembunuhan kedjam itu be- 
harian di Djakarta, jg pokoknjallum tertangkap. 

orang jang telah melaksanakan|mengabarkan tentang telah me- 
pembunuhan kedjam atas diri se-Injerahnja diri orang jang telah 
orang wanita dan 4 anak2-nja di| melakukan pembunuhan itu, dju- 

pin oleh Residen: Banjumas te- 

ea mega nga an 
dja. Lebih praktis dan lebih lan jang benak dengan tugas 

tjar djalannja. N Nebasnat Rumah Pendjara di 
Ketika pawai2 bersedjarah itu' yusakambangan diterangkan bah- 

memasuki halaman gedung Ne wa rumah Pendjara:, Nusakamba 
gara Jogjakarta, rakjat tak bisa Hn aa Maap kan sn 
ditahan lagi. Lalu menjerbu ma, E 
suk kehalaman Gedung Negara, 

tinja puteri2 ini ditandu, tapi ke 

bu-ribu tawanan S.O.B. ternjata 
tidak demikian halnja, karena se 
karang hanja terdapat didalam- 

ja 190 orang tawanan .S.O.B. 
Dari djumlah sekian. itupun ma 

1 i i i 'pertimbangkan oleh fihak jang 
ton2 supaja minggir. Ia kelihatan fe kagjib untuk “dibbbaskan 
pajah sekali, namun tampak Jang sangat mendapat . perha- 
gembira sadja, dan selalu memeritian oleh K.H. Muslich ialah ada 

nja 10 orang tawanan S.O.B. jg. 
Sudah lebih dari 4 tahun hidup 
dalam tawanan dengan tidak ada 
ketentuan perkaranja, 
Adapun tawanan bekas anak 

buah Batalion 426 jang berada di 
Nusakambangan hanja berdjum 
lah 100 orang jang mungkin akan 
dimadjukannja perkaranja ke Pe 
ngadilan dan mudah-mudahan 
djuga akan segera dibebaskan. 
PURWOKERTO AKAN DIDJA- 

DIKAN KOTA BESAR. 
Berhubung kemungkinan akan 

balasnja dengan senjum manis 

Selesai pawai bersedjarah ini, 

Negara jang tadinja penuh oleh 

dibitjarakannja didalam ' Parle- 
an mosi D.P.R.D.S. Kabupaten 

2 : zia njumas tentang kota Purwo- 
mai sekali aa kerto didjadikannja daerah  oto- 
— Demikianlah suasana Kota Joglnoom tingkat kota besar, maka 

K.H. Muslich kini sudah mem-   punjai alasan2 jang tjukup ku- 
at untuk mengadjak seluruh 
Anggota Parlemen  menjetudjui 
terlaksananja mosi diatas, 

Merasa Dendam Hati ? 
sangkut dalam perkara pembunu- 
han. Sewaktu N. ada dalam pen- 
djara, isterinja jaitu wanita Siti, 
minta tjerai karena akan kawin 
lagi dengan lain orang, jaitu A., 
suaminja jang sekarang. Karena 
sebab itulah, N. jang — merasx 
menaruh dendam, setelah keluar 
pendjara, telah melaksanakan per 
buatan kedjam tsb. diatas, jaitu 
membunuh bekas isterinja wanita 
Siti serta 4 orang anak2 ketfjil, 
2 anak dari orang jang bernama 
N. sendiri dan 2 lainnja anak jg 
diperoleh wanita Siti dari suami- 
nja jang sekarang, 

Demikian berita dalam harian 
itu jang dibantah” oleh Kepala 
Reserse Kriminil, (Antara) 

Harian tersebut diatas, ketjuali 

ga mengabarkan, bahwa orang 
jang telah menjerahkan diri itu 
bernama NN., jaitu bekas suami 
dari wanita Siti jang terbunuh 
mati itu, 

N. — menurut harian itu — 
beberapa waktu jang lalu telah 
dimasukkan pendjara karena ter:   

17,00 : 

dengan 'ran Malam. 22,15 -Rajuan Suara ' 

mu TADADOURANS: Naa 

  

DUNIA OLAHRAGA SINGKAT. 
Dalam perlombaan Marathon un 

tuk memilih wakil2 Afrika Sela- 
tan ke Melbourne hari Saptu jl. 
John Barnard telah berhasil ke- 
luar sbg. pemenang pertama dan 
tjatatan waktu 2 dj. 21 m. 31,2 
dt. ketika perlombaan tadi dida- 
kan di Port Elizabeth. Afrika 
Selatan dan berhasil pula memper 
baiki waktu jang ditjapai oleh 
Emil Zatopek dgn terpaut kira2 
1 menit 26 dt. 
Olympiade. Federasi Ma- 

laya bermaksud akan mengirim- 
kan 34 orang peserta dan 10 orang 
officials kepertemuan  Olympiade 
Melbourne jad. Diantara 34 orang 
peserta itu terdapat 18 orang pe- 
main hockey, 7 orang pelari dja 
rak pendek dan 3 orang lifters. 
Ping. Pon Resu Ping 

Pong Djepang dalam pertandingan 
di Saigon tgl. 5-10 jl. berhasil ka 
lahkan regu tentara Vietnam dgn 
score 5—1. 2G 
Atletik, Dalam perlombaan 

atletik jang diadakan hari Sap- 

tu di. Wellington, Nn. Valeri Slo- 

per, seorang atletik Selandia Ba- 

ru berusia 19 th. jang” mendjadi 

harapan dalam Olympiade jad. 

berhasil menumbangkan rekor Ing 

geris Raya utk nomer lempar pe 

luru puteri dgn lemparan sedjauh 

48 kali 7!6 intji (Ik. 14.82m). Re- 

kor Olympiade di Helsinki atas 

nama atlit Sovjet Uni Galina Zy 

bina adalah sedjauh 50 kaki 1/2 

intji (lk. 15.28m.), sedangkan re- 

kor dunia atas nama Galina ter 
tjatat Ik. 16.68m. ? : 
'Dalam perlombaan atletik hari 

terachir dari perlombaan kedjua- 
raan Djepang jang diadakan di 

Sendai, Djepang Utara hari Saptu 
jil., Shoji Kogaki berhasil mentjip 
takan prestasi dunia terbaik utk 

nomer lontjat-tiga dgn lontjatan 

sedjauh 16.48m. 3 

SEPAKBOLA, Dalam pertandi- 
ngan .di Shanghai tgl. 8 Okt. jl. 
untuk seleksi ke Melbourne kes. 
Sepakbola Shanghay telah meng 

gulingkan kes. Hongkong dengan 
angka 6—1. Seperti diketahui kes. 

Nasional RRT di Melbourne nan 
ti akan bertemu dengan kes. Tur 
ki jang tergolong kuat pula. 
Untuk merajakan Hari Angka- 

tan Perang R.I. ke XI selama 3 
hari dimulai hari Djum'at jbl. di 
Surabaja dilangsungkan pertandi 
ngan sepakbola segi tiga antara 
kesebelasan2 Angkatan Darat, 
Laut dan Udara jang hasil2nja 
sbb. : Angk. Ud, .— Angk. Laut 
4—0, Angk. D. — Angk. Ud. 2»—, 
AL. — A,D. 3—0. Angk. Udara 
keluar sebagai djuara, A.L. run- 
ner dan A.D, no. 3 
ATLETIK. Beberapa rekor 

Asian Games telah ditumbangkan 
oleh Atlit2 Pakistan dalam rang 
kaian seleksi Olympiade. Aba, 
Khalig telah mentjatat waktu 10,2 
dt. untuk djarak 100 m. ketika 
berlomba tgi. 8 Okt. di Abbotta- 
bad jang berarti menumbangkan 
rekor Asian Games jang tertjatat 
10,6 dt. Lain rekor Asian Games 
telah ditumbangkan oleh Moh. 
Ramzam dalam perlombaan Ilon- 
tjat djauh dengan lontjatan se- 
djauh 24 kaki 4!4 intji jang ber 
arti 11 intji lebih djauh dari pa 
da rekor lama jang berada dita 
ngan atlit Djepang Tajima Ma- 
saji. Rekor Asian Games lari ga 
wang 110 m. jg berada ditangan 
atlit India Sarwan Singh dengan 
tjatatan waktu 14.7 dt. telah di 
perbaiki mendjadi 14,5 dt. oleh 
Hula Razig. 
ANGKAT BESI. Djazo angkat 

besi Niu Han Chun telah berhasil 
menumbangkan rekor nasional 
RRT dalam angkatan press, men 
tjatat angkatan seberat 108. kg. 
(Angka 108 kg. itu menurut weigt 
lifting. seharusnja mendjadi 10714. 
Read.) Prestasi tersebut ditjapai 
oleh .Niu dalam perlombaan olah 
raga antar pekerdja2 jang diada 
kan pada tgl. 7 Okt. di Tientsin. 

  

  

O. H. Teruna. 1340 Trio Sam 
Saimun. 14,10 Orkes Melati. 17,30 
Pilihan Pendengar. 18,30 Kaum 
Muda dan Musik. 19,30 Orkes Stu 
dio “Djakarta. . 20,40. Koor Sinar 
Sembilan... 21,15 Orkes Gambus. 
23,00 Penutup. 
TJIREBON, 12 Oktober '56: 
Djam 06.10 Pengadjian. 06.35 

Lagu2 Padang Pasir. 07,10 Bidu 
an-biduan Terkenal. 07,40 Indre 
Kostelanetz. 12,02 Irama Tenang. 
13,10 Kwartet Sudharnoto. 13,40 
O. K. Irama Baru. 14,10 Orkes 
Studio Bandung. 117,00 Sandiwa- 

ira Anak2. 17,30 Siaran A.P. 18,15 
Permainan Piano. 18,35 Orkes Ha 

| waiian Manasuka. 19,20 Gelang- 
|gang Peladjar. 20,30 Munoco dkk. 
(21,15 O. K. Hasrat Menjala. 22,15 
'Pembatjaan Buku. 23,00 Penutup. 
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TEGAL 
LETKOL. PRANOTO KOMAN- 

DAN BARU GBN. 

Bertempat dihalaman dari Ko- 
mando Post GBN di Slawi (Te- 
gal), pada tgl. 9 Oktober jl. telah 
dilangsungkan - upatjara timbang 
terima “pimpinan Komando GBN 
dari Majoor Hartono sebagai Ko 
mandan jang .lama kepada Kolo 
nel. Pranoto sebagai Komandan 
GBN jang baru. Hadlir pada upa 
tjara itu Panglima TT IV Let- 
nan Kolonel Suharto dan para 
undangan terdiri dari militer, 
sipil, polisi dll. Panglima Letkol. 
Suharto dalam amanatnja al. kata 
kan, bhw sendirinja kekuatan ke 
satuan Giwilajah GBN adaiah 
rakjat, dan karena itu hendak- 
lah para Pamong Pradja dapat 
menggerakkan rakjat untuk ber 
sama2 dengan tentara mempergi 
at usaha pemulihan keamanan. 

Setelah upatjara selesai kemu 
dian dilangsungkan rapat ,,Tri- 
Tunggal” (Tentara-Polisi-Sipil) 
dan dipimpin oleh Panglima TT 
IV. Dalam rapat Panglima me- 
ngemukakan  opzet GBN baru, 
jakni disamping operasi akan di- 
sertai usaha2 memeprtinggi taraf 
hidup rakjat dalam daerah GBN. 

PURWOREDJO 
RP. 1.260.000.— DIKEMBALIKAN 

KEPADA JUBM. 

    Oleh bupati Magelang, Purwo- 
redjo dan Kebumen telah dikirim 
kan kembali kepda pusat JUBM 
sebanjak Rp. 7.260.000.-— Uang 
tersebut adalah pemberian dari 
pusat JUBM untuk persediaan 
pembelian“padi pemerintah dalam 
tahun 1956, akan tetapi berhu- 
bung akan tutup tahun 1956 di- 
tambah dengan meningkatnja har 
ga padi pada dewasa ini tidak 
mungkin Sedjumlah uang tsb. 
untuk - dipergunakan pembelian 
padi. Dari djumlah itu, antara 
lain dari Magelang Rp. 2.000.000, 
Purworedjo Rp. 1.500.000,— dan 
kabupaten Kebumen Rp.3.760.000. 

Dalam pada itu dari kalangan 
jang berwadjib wartawan kita 
mendapt keterangan, bahwa hing 
ga kini hasil pembelian padi pe 
merintah didaerah Kedu baru 
mentjapai 1.819,195”4 ton atau 
82676 dari djatah pembelian da 
lam t 1956 ini sebanjak 22.000- 
ton, Djatah ini dibagi untuk ka 
bupaten Magelang 6.500 ton, Te 
manggung 5.500 ton, Wonosobo 

ton, Kebumen 4.000 ton dan 
Purworedjo 4.000 ton. Pembelian 
hingga kini baru mentjapai di- 
masing2 kabupaten 470,629 ton, 
401,207 ton, 126,131 ton, 641,262V4 
ton dan 138,966 ton. Uang pembe 
lian padi jang disediakan di BRI 
Rp. 13.622.304, dikeluarkan de- 
ngan SPMU Rp.3.842.884,42. Sisa 
uang di BRI Rp. 4.324.321, 07 dan 
jang masih ditangan organisasi 
pembelian padi sebanjak Rp. 
1,615,998,07.— 
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  — DALAM KONPERENSI pers jang diadakan Selasa 
di Gedung Pemuda oleh Bad: er 

dan Peladjar. Djakarta, 2 

rangkan, bahwa badan ker 
kan rapat umum pemuda pada 

     

3 nidt. Dikatakan, bahwa mak 
sud rapat umum itu terut: intuk menjalurkan perasaan dan 

pikiran pemuda dan rakjat setjara sebaiknja, hingga dengan 
demikian dapat ditjegah .adanja Janja aksi2 spontan jang bersifat ne 

gatif. TE PN DAS AN Ja : jang bersif: 

     

    
     

  

  

      
     

     

  

   

  
Menurut pembitjara dalam me 

ngadjukan tuntutan mati itu me 
reka mempunjai dasar hukumnj dengan 
jaitu: 

rakjat 

    
  

Mereka sependapat dgn 
sa Suwondo, bahwa Schmidt 
mendjadi terdakwa ini adalah tjara mengachiri keterangannia. 

  

Schmidt jang mendjadi anggotaf Delegasi gerakan subversif dan padanja hal Ken - diterima Mahka- rus diberikan hukuman,  Tapil AANG, : da hal ini Di: 3 1 Sementara itu dapat dikabar- 
kan, bahwa delegasi? pemuda2 
pangan jang mewakili . Panitia 
Be onar Anti Schmidt/ 

a1 . Jungschlager Selasa sia telah lah 15 tahun pendjara. Pad: Cilaena oleh. Ketua Mahkamah sedjak tahun 1940 pasal 108|Agung, dimana mereka telah me KUHP itu telah ditambah dgn|njampaikan resolusi itu pada Ha verordening militer tanggal 13jnja sama. , Mei No. 5/40 jang . kcan| Menurut delegasi, Ketua Mah 
dalam staatsblad 155 tahun 45,|kamah Agung dalam sambutan- dimana hukuman maximal bu-|mia katakan, bahwa ia akan me Aa Ar yan aan -a mel Wampaikan reoslusi itu pada Ha kan lagi 15 tahun pendjara, meli jang bersangkutan, dengan lainkan hukuman mati, seumur pendjelasan, bahwa hukuman ha hidup atau 20 tahun pendjara./rus sesuai dengan rasa keadilan Diadi menurut fasal jang ditun 'rakjat. Ma 1 djuk Djaksa Suwondo sendiri  Resolusi2 tsb. selain disampai- Sehmidt bisa dihukum mali, ./kas | kepada Pan aonah Asuka 
Selandjutnja menurut pembitja-, Yuga disampaikan pada Djaksa ya. bera reguisite ir Djak- Ban dan Seksi Kehakiman 

sa dan keterangan saksi jang di, Delegasi tersebut terdiri dari benarkan Djaksa, sebenarnja ter- & orang dan dipimpin oleh J. Ar dakwa bisa-dituntut dgn pasal sad dan Hadji Suprapto. (Ant.). 
124 KUHP dgn hukuman mati 

Rapat DuluLa- 
atau seumur hidup. 

lu Digarong 
D.1 Hendak Selengga- 
rakan ,,Territoriaal' Be- 

beer“ Di Njasinga 
DARI Bogor dikabarkan, bhw 

gerombolan DI/TH sebanjak 60 

nakan pasal 108 KUHP jang be 
lum ditambah, dimana ditetap-| 
kan, bhw hukuman maximal Bu 

     

   

  

  

Setelah mengemukakan dasar2 
hukum “diatas, pembitjara kata- 
kan, bhw bukan maksud pemu-' 
da2 utk mentjampuri pengadilan. 
Mereka akan membatasi diri pa 
da menjatakan pendapat. Aksi2 
mereka dikatakan sebagai ben-| 
tuk jang sewadjar dalam menja- 
takan isi hatinja dan bukanlah|. 
suatu hal jang salah, bahkan baik 
seperti jang djuga terbukti dari 
pernjataan ketua Mahkamah 
Agung Mr. Wirjono dalam per- 
temuannja dgn mereka, demiki- 
an pembitjara. : 

Kemudian dinjatakan, bahwa 
sajang sekali rapat umum jang 
mempunjai maksud seperti di- 
atas tidak diidjinkan oleh Kepa 
la Polisi Djakarta. Pertama-tama 
mereka bermaksud mengadakan 
rapat umum terbuka dilapangan 
Merdeka Selatan, tapi karena di| 
larang polisi, maka mereka min 

peuntas, desa Pangradjin (distrik 
Djasinga). Dalam kumpulan ig. 
berlangsung kurang lebih 1 djam 
ita pihak gerombolan telah meng 
adakan pidato2. jang maksudnja 

disebut ,,territorium beheer”. 

menggarong 12 rumah 
pung tsb. 

sore 
erdjasama Organisasi Pemuda 

ah dan Edy Abdurahman mene- | 
isama tsb bermaksud mengada 

trokan antara kita sama kita 
hanja menguntungkan Belanda. | 

Kita menginginkan perdamaian, 
ajuga Belanda, 

. Jtapi siapa sadja jang mengadakan 
| gerakan subversif untuk meroboh 
jkan R.I. harus dihukum dengan : Mg an Iseberat-beratnja, demikian pembi- W Suez itu adalah usul jg tidak 

Pemuda Tiji- langgar kedaulatan Mesir 

||EAkan Ada Time 

| Peringatkan Bahwa Mesir T: 
rangan Bantuan Bila Sami rang (5 

ARNEGERI URSS, Dmitri Shepelov, me | 
ngatakan dalam interviu oleh suatu suratkabar jang dimuat hari 

  

MENTERI | 

| Selasa diihukota Mesir bahwa 
terusan Suez akan mempunjai 
untuk perdamaian dunia dan 

diramalkan. : 
Seterusnja Dmitri Shepilov pa 

da hari Selasa tidak menjetudjui 
pendapat Amerika, bhw terusan 

litik dari sesuatu negara”. 
Waktu .ditanja oleh. para. war 

tawan tentang 
Iuar. negeri Amerika Serikat, 
John Foster Dulles, dalam De 
wan Keamanan Shepilov menga- 
takan: ,,Kami menganggap usul 
utk menginternasionalisasi terus- 

  
tepat, karena hal itu akan me- 

dgn 

Alat Pendengar 
17 Model “Baru & 

Tropis 
- PUAKG 21 AK pembantu pen 
engaran baru jang adjaib j 

dapat menahani Eng Ya ng 
tropis jang sukar segera akan 
dapat dihasilkan dinegeri Ingge 
ris. Rahasia alat pembantu pen- 
dengaran baru ini terletak dalam 
komporen2-nja chusus di 
lindungi, dan didalam pemakaian 
nja terhadap bahan2 jang baru. 
Demikian menurut keterangan 
Kantor Penerangan Inggeris di 
Djakarta. 

Untuk menentukan agar alat 
pembantu itu dapat menahani ke 
tegaran2 udara tropis : didalam 
musim apa sadja, maka alat itu 
dipersembahkan kepada serang- 
kaian pertjobaan2 jang dapat di 
pertjaja. Pertjobaan jang terhe- 
bat ialah penjelaman dalam air 
sampai 45 deradjat centigrad. 
Apabila alat itu dipindah dan ke 

ring, maka bukan sadja alat itu 

bekerdia dengan memuaskan, ta 

pi setelah dilakukan beberapa per 

tifobaan sematjam itu maka hal 
itu menundjukkan tidak ada tan- 
da2 jang kurang baik. 

Dibuat setjara chusus 

z 

untuk   orang dgn. Persendjataan 3 bren daerah2 tropis oleh sebuah peru 
dan sedjumlah senapan dibawah sahaan Inggeris, maka alat pem- 
pimpinan Agus Tobing baru2 ini bantu pendengaran ini adalah me 
ah mengumpulkan rakjat Haur runskan hasil penjelidikannja jang 

sudah berdjalan beberapa 

hendak menjelenggarakan apa jg alat pembantu pendengaran jang 

Sesudah itu gerombolan terus »Amplivox Tropical Model AT” 
dikam- lini dapat kiranja mengabulkan ha 

tahun 
lamanja. Bagi para pembatja ig. 

mengharapkan alat pendengaran 
jang dapat selalu dipertjaja, maka 

baru jang terkenal dengan nama 

djat2 para pembatja itu.  Pem- 

peperangan jang akan menimbulkan ,,akibat2” jang tak 

Suez harus ,,dipisahkan dari po- 

  

pidato menteri |G 

#Tjotjok Utk #Dacrah 

Jaki n Tak j, 
lakan 
aa 

Akan K 
pai Diterang 

     

  

        

»setiap agresi terhadap daerah 
akibat2 jang sangat berat sekali 
“dapat pula merupakan tanda 

sewenang-wenang dan sjarat, bah 
wa terusan .itu harus. dipisahkan 
dai politik merupakan hal jang 
dibuat-buat... Ka 

Karangan ini dimuat dalam ha 
engah resmi Mesir ,,Al 

      

   kiri ke-kanan 

'pin2 Sovjet Rusia itu berdjalan 
sendiri dalam perdjoangan jang 1 

Ikini sedang dilakukannja. Tuan? 
bolehlah memastikan. bahwa Me 
sir tidak akan kekurangan bala 
Ibantuan”. 

| Lebih djauh Shepilov. menjata 
kan optimismenja akan kemung 
kinan diselesaikannja soal terus 
an Suez itu setjara damai. 

Kata Shepilov saja jakin ke- 
Ikerasan tidak akan dipergunakan | 
Iterhadap Mesir. Setiap usaha | 
NP aa, kekerasan akan 
jauh lebih berbahaja bagi fihak : 

penjerang daripada bagi korban Makasar menjatakan kepada ,, 
jagresi itu”. ' 
| Djika terusan Suez itu diusa- bah ,,katjaunja keadaan”. Utj 
Ihakan oleh sekolompok negara2 dari seksi Pertahanan Parlemen 

gai tamu Tito. 

'USMAN   
terusan itu tidak akan' terpisah 
dari masaalah politik, karena po- Kalau memang ada pihak2 ig litik itu masih tetap ikut meme merasa tidak setudju dgn sistim 
gang peranan selama masih ada jang ditempuh pemerintah dgn 
negara2 dan selama negara2 itu persoalan anak buahnja sekarang masih mempunjai hubungan satu ini, Usman Balo mengandjurkan 
sama lainnja. Tidak ada suatu supaja mereka itu memperdjuang 
usaha sematjam itu jang terpisah kan kepada pemerintah  supaja 
dari politik. Masaalah jang sebe ja dan anak buahnja dan bah- 
narnja ialah matjam politik aP2. kan seluruh Sulawesi Selatan di Politik itu dapat berupa politik bom habis sadja, supaja hantjur. utk kepentingan diri sendiri atau Utjapan Harsono mem- kombinasi jang tepat antara ke- peruntjing suasana, 
pentingan2 Mesir sebagai negara Dengan tegas Usman Balo me 
jang berdaulat dan kepentingan2| njarakan, bahwa djika memang 
negara2 pemakai terusan Suez”, benar-benar Harsono Tjokroami 
demikian kata Shepilov. ' na peran mengutjapkan aan nat na 7 ata seper da jang perna 

»Suatu| politik jang berkedok Aa abah Santan Mu ke non politik dapat mengakibatkan dikota ini, jang berbunji: 
pelanggaran kedaulatan sesuatu P j mei 2: 2 esu Kit, sangat heran melihat ke Pung » kata Shepilov lebih lan| hidupan Osman Balo jang serba 
jut. lux dengan pakaian woll jang 

bertumpuk-tumpuk serta wadjah 
bidadari-bidadari jang rjantik2. 
Ditengah - tengah kesengsaraan 
rakjat Sulawesi Selatan Osman 
menijiptakan sorga diatasnja. Per 
bedaan hidup jg. se-olah2 an- 
tara langit dan bumi ini, kita ri 
dak menghendakinja”y maka lang 
sung atau tidak langsung Harso 
no telah menambah runtjingnja 
suasana. 

la bertanja: Apakah sebenar- 
nja maksud utjapan itu? Sukakah 
Harsono kalau kami dari TKR 

Waktu ditanja tentang usulnja 
mengenai pembentukan komisi 
PBB untuk mengusahakan teru- 
san Suez, apakah hal tsb. tidak 
mengurangi kedaulatan Mesir, 
dia mendjawab: ,,Saja telah me- 
ngatakan, bahwa kita harus lebih 
djauh menindjau idee daripada 
matjam badan jang akan diben- 
tuk itu. Badan itu harus didasar 
kan atas azas2 utama jang telah 
saja kemukakan tadi, ja'ni harus   

   

    

   

      

   

  

   

  

   

# 

bi — PERUNDINGAN RUSIA - JUGOSLAVIA — 
Presiden Tito dari Jugoslavia kelihatan sedang berdjalan-djalan 
bersama2 pemimpin2 Sovjet disebuah taman didekat Yalta. Dari 
dis : tampak: Nikita Khrushchev, Presiden Tito, P.M, 
Bulganin dan Kirichenko. Perundingan? diantara Tito dan pemim- 

selama 12 hari, delapan hari di 
|antaranja di Jugoslavia, dimana Khrushchev sedang berlibur seba- 

Usman Balo »Mangkel" 
Thd Utjapan' Harsono 

Antjam Tidak Mau Lagi Menerima 
Utusan2 Dari Pusat 

N BALO komandan Brigade I ex TKR jang pada 
waktu berita ini ditulis bersama2 anak buahnja berada dikota 

Antara” bahwa banjak penin- 
djau2 dari pusat jang datang di Sulawesi hanja untuk menam 

japan Harsono Tjokroaminoto 
jang dimuat dalam sebuah ha 

atau badan internasional, maka rian di Makasar dengan tadjam dirasakan sebagai suatu utja- 
pan jang memperuntjing suasana. 

10 Wanita Indo 

  

nesia Ke Rusia 
ATAS undangan Sovjet Wo- 

men Committee pada tgi. 12/19 
jang akan datang akan bertolak 
ke Uni Sovjet 10 wanita dari ber 
bagai organisasi jang telah dipi- 
tih oleh Kongres Wanita Indone 
sia. Mereka akan berkundjung di 
negeri tsb. 3 minggu Jamanija. 
Karena ketua Kongres Wanita 

Indonesia, Mr. Maria Ulfah San- 

toso, tidak dapat pergi, maka se 

bagai pemimpin rombongan tsb. | 
adalah nj. Maruto  Nitimihardjo | 
dari Jajasan Sri Derma, sedang 

' Dulles Tipis Ha- . 
. rapan Fte.f | Suez 
Panja Harapan Kerjil Bahwa Suez 
Dapat Diselesaikan Dengan Djalan 

Perundingan 
MENYERI LUAR negeri 

nasional” oleh sesuatu negara. 
Dulles mengulangi sokongan 

penuh “dari Amerika terhadap 
resolusi Inggris-Perantjis di De- 
wan Keamanan jang menghenda 

|ki pengawasan internasional atas 
terusan Suez dan mendesak Me 
sir, agar mau bekerdja sama de 
ngan ,.perhimpunan pemakai2 te 
rusan Suez” jang telah dibentuk 
loleh negara2 Barat, djika meng 
hendaki penjelesaian dengan dja 
lan perundingan dengan Barat. 

Dulles, pembitjara terachir di 
dalam Dewan Keamanan, jang 
telah mendengarkan pidato dari 
enam orang menteri luar negeri 
menghendaki penjelesaian masa- 
alah terusan Suez  ,.dengan dja 
lan damai — sesuai dengan azas 
azas keadilan dan hukum interna 
sional.” 5 

.Masaalah jang kita hadapi”, 
demikian kata Dulles, ,.bukan- 
nja untuk menahan negara2 jang 
suka berperang atau jang meng 
hendaki perang, djuga bukan ma 
saalah untuk membentuk badan 
hukum internasional baru guna 
melaksanakan keadilan, dimana 
keadilan tsb. dikatjaukan.” 

»Kita semua mentjari perda- 
majan dan azas2 keadilan dan 
hukum internasional, inj djelas”. 
. Masaalah jang kita hadapi 
ialah masaalah jang menghenda 
ki penjelesaian setjara damai dan 
adil seperti jang dikehendaki 
oleh piagam (PBB) kita. Djika 
Dewan Keamanan kit, ini mera 
sa dirinja tidak mampu untuk 
mendjamin penjelesaian setjara 
damai sesuai dengan azas? ke- 
adilan dan hukum internasional 
maka kegagalan kita ini dapat 
mengakibatkan bentjana jang sa 
ngat besar”, per 

s2 

»Terusan Suez bukan ma 
saalah dalam neseri Me 
sir”, kata Dulles. 

Dulles katakan, bahwa terusan 
Suez itu adalah terusan Mesir, |hanja dalam arti, bahwa terusar 
tersebut melalui ,,apa jang seka 
rang dinamakan Mesir”, akan 
tetapi terusan itu bukan dan tidak   peserta2 lainnja ialah nj. Suma- 

negara (Perkiwa), n.  Mudijah 

PPD, nj. Abdulgani Surjokusu- 
no (Wanita Demokrat Indone- 

sia), ni. Kusmiati (Gerwani), nj. 
Lutan Madjid (Perwari), nj. Ma- 
jutin (Persit), nj. Djuarsa (Budi 

Isteri), nj. Abdul Rachman (jang 
sudah berusia 62 tahun, dari Wa 

nita Indonesia) dan nj. Wahid Su 

tan (Wanita Nasional). 

YUGO BELI 6 PESAWAT 
SOVJET   merupakan kombinasi jang serasi 

antara kepentingan2 Mesir dan 
pemakai2 terusan Suez.  Hanja 

lari kembali kehutan, atau dgn 
kata lain lebih sukakah Harso- 
no djika keadaan bertambah ka ta idjin mengadakan rapat umum 

tertutup dalam gedung. Djuga ra 
pat umum tertutup itu dilarang. 
dgn alasan2 jg tidak bisa diterima 
oleh pemuda. 

Berhubung dengan larangan itu 
mereka telah mengadiukan pro-| 
tes dan pada hari Rebo siang| 
mereka akan memperdjuangkan- 
2 aa Perdana Menteri dan 

versif. « p 

Setelah menjatakan penjesalan| 

larangan polisi itu, ' pembitjara 
katakan, bahwa sasaran dari 
aksi2 pemuda? itu adalah gera- 
kan gp anti RI, hingga 
setjara objektif semua golongan 
pemuda bisa mendukung aksi itu, 
atau sedikitnja tidak menghala- 
ngi. Mereka ingin . mengadakan 
kerdjasama dengan semua golo- 
ngan, termasuk alat? negara da- 
lam melaksanakan tudjuan itu. 
Bahtan alat2 negara itu mestinja 
bersedia membantu, karena ter-| 
masuk traas mereka untuk mem- 
berantas gerakan2 subversif. 

Kami tidak ingin bentrokan de- 
ngan polisi atau Kepala | Polisi 
setemzat, tapi “kamipun . pasti 
akan meng-elakkan adanja pro- 
vokasi jang bisa ' menimbulkan 
adanja bentrokan itu, karena ben 

  

  

  
  

      

   

      

» "'Imonopoli garam “oleh pemerin- ngandjurkan kepada Pemerintah 
Se NN Ba aan Menara pel KK sapaja dilaksanakan, politik 
hari Selasa sore jang |: sahaan garam pe transmigrasi setjara besar2an ber 

besi Haa penangkap ikan Sar. (UM dapat memenuhi kebutuhan2 dasarkan sistim transmigrasi-pio 
midi lah mengipaskan diala. Catam bagi masjarakat, maka) cer jg. bedrijfs-ekonomis dapat midi setelah djala- Irak m oleh peme-| 35 Pin ang 

nja disungai Tuiri » ketja |rintah hendaknja diperlonggar. IperieOgPnng Ohaan : 
matan Merak-U (Tuban), 
da suatu ketika merasa diala 
berat ditariknja. Ia girang, karena 
menduga ikan besarlah jang ter 
kena djala itu. Tetapi setelah 
djala diangkat, ternjata jang ma 
suk bukan ikan, melainkan se- 
orang anak baji jang telah mati. 

Kedjadian tersebut oleh Sar- 
midi segera dilaporkan kepada jg | 
berwadjib jang segera | 
peristiwa tersebut. “Tidak” Jamu 
kemudian seorang ibu jang di 

“ketentuan tidak mengurangi 

   
"ta : 

8 2 jang telah diambil 

“hbaru2 ini.  Diantaranja Menteri 
“betudju  menge nai penghapusan 

fan demikian 

"| pengnasi,aN rRAK DARI 
MINJA 

Kabar jang menjusul menjata|buat2 alat itu mengharap agar 
kan bahwa anak buah DI/Tlljalat2 pembantunja itu bukan ha- 
jang dipimpin Agus Tobing itulnja akan dapat memberi suatu 
telah mentjulik. seorang mandorjukuran jang dapat dipertjaja ig. 
dialan bernam. Abdulkarim (50 njata, tapi djuga agar pada waktu 
tahun) beserta anaknja Oman GH ..pula dadar monberkta 
tahun). didesa Pangradjin itu pu Pa 3 
la. Kedua orang jang ditjulik -itu 
hingga kini masih belum diketa 
hui nasibnja. (Antara) 

NU Minta Penghema- 

/tan Angs. Belandja 

bagi para pemakainja didaerah2 
tropis. 

  

standard” reproduksi jang sehat! 

“Pegadaian Negeri 

badan jang didasarkan atas azas 

tif,” demikian Shepilov. 
# (Antara-Reuter) 

  

KAAN KURSUS PENILIK 
PEGADAIAN NEGERI. 

Sedjumlah 

sus tersebut jang diselenggarakan '   Tapi..Djangan” Mengurang! Biaja Pemba- 
 ngunan— Statement Politik N.U. 
PENGURUS BESAR Partai Nahdlatul-Ulama dalam sta 

tementnja jang dikeluarkan hari Selasa berseru kepada Peme 
rintah R. IL. untuk segera menetapkan Anggaran Belandja pada 
waktunja dan mengadakan penekanan pengeluaran dalam Ang: 
garan Belandja didalam semua sektor dengan sebaik2nja, dgn 

pembiajaan pembangunan. 
Djuga diserukan dalam state- 

ment itu supaja Pemerintah dan 
Parlemen RI menindjau Undang 
Undang Fiscaal jang sekarang 
ini dan menjusun konsepsi Un- 
dang2 Fiscaal pengganti jang me 
mungkinkan perkembangan jang 
legaal dari usaha2 dalam nege- 
ri. 

Selandjutnja Pemerintah dan 
Parlemen RI didesak untuk men 
tjabut monopoli pembikinan gu 
ram oleh Pemerintah, agar pro 
an garam rakjat dapat diper 
esar. i 

Menteri Pereko- 
nomian Setudju 

Hapusnja MonopoliGa- 
mag Oleh Pemerintah 
MENTERI Perekonomian Mr. 

ddin, atas pertanjaan pers 
Selasa menerangkan, bahwa 

akan memperdjuangkan kepu 
€ oleh 

konperensi perekonomian N.U. 

      

   

gari 
5 

Mengenai transmigrasi NU me 

Guna mengurangi kehebohan2 
dalam lapangan perburuhan, NU 
mendesak kepada Pemerintah .R. 
IL, supaja soal ,,sosialevoorzie- 
ningen” bagi.buruh selekasnja di 
tampung dalam Peraturan2 Pe- 
merintah. 
Tambang Minjak Sumatera 

Utara supaja segera dinasionali 
sir oleh Negara. - 
Pampapsan perang dengan Dje 

pang didesakkan kepada Peme- 
rintah supaja diselesaikan selekas 

, mungkin. 

Na - 
mbuat garam sendiri dan dim 

khai Ini sebalknja pemerintah sen 
diri jang membeli dan membagi- 
kan/mendjual hasil garam rakjat 
tadi. (Antara).   : INJAK. : 
Irak telah menerima 878.750 di 

har (samadengan pound sterling) 
dari pen ilan PARIS ih da- 

am kwartal ketiga tahun jg 
aa . Dept. demikian   

    

     
   

DN 0d berachir pada 30 He dakwa melakukan perbuatan itu Pair Pa resmi di Bagdad| Dan achirnja didesak pula su diketemukan, tapi a keada- hari Minggu. 1... |paja Pemerintah RI mengemba 
annja pajah b “ber Sehingga penghasilan minjaknja |likan soal2 hubungan ekonomi      salin, ibu ita dikirim ke 
sakit Tuban untuk dir 
pemeriksaan, ibu itu 
perbuatamnja. Sa 

h 

y 

  

— Biro Perantjang Neg. kini : 
dang menguakan “PUMUIi . 
dengan  Kementerian2 Pertani: 
Perhubungan dan PP& 
perobahan2 ketjil jang 
lakukan ter! Ap be 
biasa jang telah ditet 
Plan 5 TN bagi bean nterian2 
itu masing2. — Menurut  tjata- 
tan Insp. Djwt. Koperasi Prop 
Djawa Barat, sampai kwartal pe 
tama tahun ini ada 2.620 kopera 
si primer dan pusat koperasi, jg 
mempunjai djumlah  anggauta 
622.000 orang dengan uang sim- 
panan sedjumlah Rp. 80.500.000,— 
— Gubernur Milono tgl. 10 Okt. 
menghadliri upatjara pentaatan 
resmi Ibnu Hadjar dan me 

Sungai, Upatjara 
akan 

dliri KSAD, tapi sampai berita 
ini ditulis Me ada ke 
astian. rbup 3 1 

Djampaikan desakan pt 
Ka men 
kembali keputusan 'n 
ri P4 Pusat mengenai 

“3
 

   

    

     

      

    

    

   

  

      

  

   

     
Li 

: ih ' « 

Boom Sosial Bekas Pedjoang 

 Bersendjata Djawa Timur 

- minta uang sedjumlah 

'dalam 9 bulan tahun 1956 ini men | 

oleh Pusat Djawatan Pegadaian 
Negeri di Djakarta. 

Bertempat dikantor Pusat Dja 
watan Pegadaian Negeri hari Se 
lasa telah dilangsungkan upatjara 
penutupan babak ke-III dan pem 
bukaan babak ke-II dari Kursus 
Penilik Pegadaian Negeri itu di 
zedliri al. oleh Kepala Pusat 
Pegadaian Negeri Ahmad. Kursus 
tersebut berdjalan selama 1!4 ta 
hun dan peserta2nja terdiri dari 
pegawai2  djawatan2 pegadaian 
lari seluruh Indonesia. 

Wk.Ketua DPRD 
Buta Huruf? 

MENURUT berita ig diterima 
di Bandung, dalam DPRD Pera- 
lihan kabupaten Tanggerang ada 
2 orang anggota jang buta-huruf 
(latin) dan diantaranja seorang 
terpilih mendjadi wakil ketua 
DPRD Peralihan. 

Pihak jang berwadjib sekarang 
sedang menunggu laporan resmi 
dari Tanggerang mengenai benar 
tidaknja berita tsb. Diterangkan, 
bahwa menurut Undang2 Pokok 
No. 22/1948 pasal 4, orang jg 
dipilih ita harus tjakap menulis 
dan membatja bahasa Indonesia 
dalam huruf latin, 
Selandjutnja dalam Peraturan 

Menteri No. 4/1946 pasal 11 di 
tegaskan, bahwa sjarat2nja ialah 
djuga harus mempunjai surat ke- 
nal, surat keterangan tentang ke 

sediaan utk melepaskan djabatan 
jg tak boleh merangkap dgn ke- 
anggotaan, dan surat pernjataan 
kesediaan utk djadi anggota 
DPRD Peralihan. 

  

  1 tah ir luar negeri dan -soal2  devisen @jadi en dinar. Pada ehp | perdagangan kedalam kekuasaan 
akan mentjapai 80.000.000 di- | Kementerian Perekonomin., 

ak | Demikian isi statement itu. 

Panitia Persiapan Pembentukan 
DPRD Peralihan didaerah harus 
meneliti hal2 itu semua (Antara). 

  

     

    

ANE OA LA BANK BAND, 

mendapat keterangan, bahwa 
merintah daerah tjondong kepada 
terbentuknja 3 DPRD Peralihan 
propinsi Kalimantan dari pada 1 
DPRD Peralihan propinsi. - 
Pengeliling Indonesia dengan dja 
lan kaki M. J. Effendi dan MM. 
Basri kini berada di Bandjarma- 
sin, untuk mengadakan perdjala 
nan selandjutnja ke Hulu Sungai 

2 l Ff 

san Mah 
- perkebunan. 

pada — 

awal th. 1957 akan mengusahakan 
embikinan garam didaerah Sura 

Baja dan Pasuruan jang meliputi 
areal 1000 ha, dan pada perte- 
ngahan 1957 sebagai produksi per 
tam itjapai hasil 50.000 dan kedaerah Kalimantan lainnja. 

Nate On an Nat rentjana, Mereka berasal dari Medan dan 
berangkat tgl. 5 Djuni j.l. — Ber 
tepatan dengan Hari Angkatan 
'Perang j.l. pelukis Z. Trisno tlh 
menjampaikan sebuah lukisan da 
ri almarhum Djendral Sudirman 
kepada pd. Panglima TT II se- 
bagai kenang2an peringatan hari 
Angkatan Perang ke XI. — Neng 
Jotje, nama samaran dari seorang 
wanita umur 32 tahun telah di 
ajatuhi hukuman 1 bulan pendja 
ra oleh Pengadilan Bandung, ka 
rena dipersalahkan telah .mela- 
tjurkan diri dalam rumahnja sen 
diri dengan seorang prija berna 

Djuga prija ini dapat hu 

“mulai tgl. 20 Okt. j.a.d. di Sura 
Daja ukan terbit sebuah surat ka 
bar harian baru "Warta Masjara 

“kat”. Dalam redaksi surat kabar 
baru itu kabarnja akan duduk 
djuga seorang tokoh wartawan 
tua Saruhum. — Pengadilan Ne 
geri Surabaja telah mendjatuh- 
Ban hukuman pendjara 2 tahun 4 

lan pada terdakwa O.T.K. ka 
rena ja dipersalahkan telah me- 

1 Ten 

rupiah dengan antjaman. — Da- 
Naa pembitjaraannja dengan Gu- 
bernur Kalima antan Milono dan 
“Res esiden A. P. Aflus, Antara” ma M, 

     
Pe-kuman denda Rp. 100,— Kini beri 

  

ta sajang dari luar negeri. Dalam 
pertemuannja dengan Konsul 
Djendral di Tokyo, pedagang2 In 
donesia di Osaka telah memadju 
kan sebuah resolusi mengenai 
perdagangan surplus kapas Ame- 
rika, untuk diteruskan kepada pe 
merintah Indonesia — PM India 
Jawaharlal Nehru mengatakan, 
bahwa tudjuan2 Partai Konggres 
dan Partai Komunis India mung 
kin adalah sama, tapi djalan jang 
mereka tempuh adalah berlainan, 
— Sedjumlah 50.000 buruh gala 
ngan kapal Djepang Senin siang 
jl. mulai mengadakan aksi mogok 
selama 19 djam, untuk memper- 
kuat tuntutan kenaikan upah se 
besar 1075 sebulan. — Listrik da 
ri tenaga atom telah memberikan 
penerangan kepada kantor2 utk 
pertama kalinja di Inggeris. Pe 
nerangan tsb, adalah masih per- 
tjobaan, dan stasiun listrik tena 
ga atom itu akan diresmikan tgl. 

. tjau kembali 
azas itulah dapat adil dan effek- beber 

PAN Usman Balo mengakui, bahwa PENUTUPAN DAN PEMBU- dalam usaha penjelesaian 
buahnja, tidak. kurang 

19 tjalon penilik JS berusaha utk mengeruhkan 
telah selesai Suasana kembali dan orang2 se- 

mengikuti Kursus Penilik Pega- atjam inilah jang sesungguhnja daian Negeri babak ke-llll dan mendjadi biang keladi dari keka 22 pemuda mulai mengikuti kur- Yauan jang berlarut2. Demikian 
Usman Balo. 

nindjau2 dari pusat jang datang 
menindjau keadaan2 
Sulawesi Selatan, dan chusus jg 
menindjau perkembangan penje- 
lesaian anak buahnja, 
datang menambah katjau 
an. Kalau penindjau2 hanja sela- 
lu berbuat demikian, maka mulai 
sekarang Usman Balo memutus- 
kan untuk tidak menerima penin- 
djau2 serupa itu lagi. 

memang tidak setudju dgn “usaha 

Jiang belum selesai di suatu tem 

jIkian menurut Reuter dari Singa- 

seperti semendjak 

tin 

anak 
orang2 

Djangan datang menam 
bah kekatjauan. 

Ia mengharapkan supaja  pe- 

keamanan 

djangan 
keada- 

Ia berpendapat, bahwa kalau 

usaha pemulihan keamanan dgn 
tjara seperti sekarang ini, lebih 
baik dibom habis sadja Sulawesi 
Selatan supaja hantjur. 

Demikian antara . lain Usman 
Balo. 

Perlu diketahui, bahwa Usman 
Balo dan pasukannja adalah utk 
pertama  kalinja ' mengundjungi 
kota Makasar. Menurut ketera- 
ngan jang diperoleh "Antara” se 
ama kira-kira seminggu berada 
dikota Makasar, ia akan mene- 
mui beberapa pedjabat penting di 
kota Makasar, antaranja Guber- 
nur Sulawesi, dan sebagainja. 
T.K.R. datang dengan pasukan- 
nja jang hampir seluruhnja masih 
berambut pandjang sampai ke 
punggung. (Antara) 

Gara? Gadis E- 
moh PakaiJBH 
Location ,Gadis!8or- 

neo” Gagal 
“PENGUSAHA2 film Malaja 

jang sedang membuat film ,,Ga 
dis Borneo” terpaksa kembali 
pulang dari location- (pengambi- 
lan scene film diluar studio) nja 

  

pat di Borneo, karena gadis2 di 
tempat tsb. tidak mau mengena- 
kan ,brassieres” (B. H.),  demi- 

puta. 

| Pengusahanja, Ho Ah Lake, 
mengatakan bhw kepada gadis2 
dari anggauta2 suku Kayan telah 
diberinja ,,B. H.2” (brassieres) 
dan kemudian dimintanja untuk 
memakainja selama pengambilan 
scene2 film tsb. 

didapati salah seorang daripada 
gadis2 tsb. 
"Ba. Aja 

Setelah kedjadian tsb., 

pala suku Kayan tadi 

gadis2 dari suku Kayan 
menutupi bagian dada 
karena menurut kebiasaan 
suku itu mereka selalu 

apa tahun jang lalu? Dite ber, demikian didapat kabar ma 
gaskannja, bhw djika menindjau 
so”I2 keamanan, benar2lah 
djau objek itu. 

Yetapi setiap kali kamera mu- 
lai dengan pengambilannja, maka 

telah melepaskan 

maka 
diterangkanlah oleh seorang ke- 

bahwa 
sungguhlah sukar untuk menjuruh 

untuk 
mereka, 

dari 
harus 

membiarkan bagian dada mereka 
terbuka selama mereka itu masih 

Kongsi Penerbangan Yugosla- 

:via telah beli 6 pesawat penum- 

pang 11-14, dua diantaranja akan 
digunakan pada achir  Septem- 

$ 

lam Selasa. 4 Pesawat - lainnja 
akan dilever tahun jad. i 

Dalam waktu. singkat serom 
$ 

bongan penerbangan Yugo akan| 
ke Soviet Uni untuk beladjar men selandjutnja, ,.tidak h 
dialankan nesawat2 baru itu. 

nja di Polandia sampai lebih 

kata harian tersebut. 

Artikel jg ditulis oleh David 
Floyd, koresponden istimewa ha 
rian tsb. untuk masalah2 komu 
nis, menjatakan, bahwa laporan2 

»Perawan Dji. 
sak” Disita 
154Matjam Buku Tja- 
bul Di Medan Dibes- 

lah Polisi 
MENGENAI masih beredarnja 

lektur2 tjabul dikota Medan, 
Kep. Polisi kota Medan dan Be 
lawan menerangkan, bahwa dari 
Kedjaksaan Agung telah diterima 
instruksi untuk menjita sedjumlah 
15 matjam buku jang terbit di 
kota Medan. Menurut pihak ke- 
polisian, penerbitnja akan ditun- 
tut dan apabila nanti ia masih 
djuga menerbitkan buku2 sedemi 
kian akan diambil tindakan jang 
lebih.djauh. Ke-15 buah buku jg 
disita itu dianggap telah melang 
gar rasa kesopanan kesusilaan 
dan membangkitkan nafsu berahi 
untuk orang2. muda jang belum 
dewasa. a i3 

Diterangkan oleh Kep. Polisi 
kota Medan selandjutnja, bahwa 
selain buku2 berbahasa Indonesia 
kepada sebuah penerbit asing 
telah pula dilarang untuk meng- 
edarkannja sebuah buku jang di 
terbitkan di Swiss berbahasa Be-' 
landa dan Inggris dengan nama 
"Met de kost op de kop” atau 
“Indonesia adventure”. Penga- 
rangnja mentjeritakan tentang pe 
ngalaman2-nja dinegeri Indonesia 
jang dianggap ada isinja “jang 
melanggar rasa kesopanan kesu- 
silaan. Selain dari 15 buah buku 
diatas kini sedang dalam' peme- 
riksaan pula 5 buah buku lain- 
nja. Nama2 dari ke-15 buku itu 
ialah "Buaja Lorong Belakang", 
"Mira. Harimau Malam”, "Lupa 

   

Daratan”, “Tjium dalam Gelap,” 
"Perawan Djinak,” "Gadis Solo”, 
“Lazat dalam pelukan” dan "Sor 
ga Perkawinan”. Ke-8 buah buku 
buku itu dianggap melanggar rasa 
kesopanan kesusilaan. Adapun 7 
buah buku lainnja jang dianggap 
membangkitkan nafsu berahi 

lah: "Rahasia 
"Seluk Beluk 
"Tjinta”, "Nafsu Berahi”, 
ngaruh hawa nafsu”, 
Muda-mudi” dan 

Sorga Dunia,” 
orang2 muda (belum dewasa) ia- 

Berumahtangga”, 
"Pes 

"Gelora 
“Gelora Naf- 

su”. Buku2 ini rata-rata diterbit- 

pernah merupakan masaalah da 
lam negeri Mesir jang dapat me 
reka pergunakan sekehendaknja”. 
.Sedjak permulaan terusan itu 
dibuka selalu merupakan djalan 
pelajaran internasional untuk ke 
bebasan lalu lintas basi kapal2 
dari semua negeri. Sifatnja se- 
bagai djalan internasional didja- 
min oleh konvensi Istambn! 1828 
sepandjang masa. Mesir tidak da 
pai mempunjai hak penuh untuk 
mentjegah kapal ataupun harane? 
muatan apapun jang akan me- 
lalui terusan itu dan untuk me- 
reka jang mempergunakan hak- 
nja atas dialan pelajaran itu, di 
sertai dengan maksud utk meng- 
awasi hak2 mereka itu bukannja 
melanggar kedaulatan Mesir. 
akan tetapi semata-mata melak- 
sanakan hak2 mereka sesuai den 
hukum internasional ja'ni kon- 
vensi Istambul 1988”. 

»Mesir,' demikian kata Dulles 
anja mene- 

rima baik pendapat sematjam ini 

Rusia Perkuat Pasukan- 
Pasukannja Di Polan 
Regime Komunis Disana/Sudah'Tidak 

Popiler Lagi ? 
RUSIA TELAH memperlipatgandakan djumlah pasukan2 

dari dua kali selama waktu 3 
bulan j.L, demikian hari Senin menurut harian »Daily Tele- 
graph” di London. ,,Pengawasan militer Rusia atas Polandia 
itu dimaksudkan untuk mempertahankan tetap berkuasanja 
regime komunis jang sudah tidak populer lagi di Polandia”, 

ig dapat dipertjaja jg telah sam 
pai di ndon 
bahwa djumlah divisi2 Sovjet di 
Polandia telah diperbanjak dari 
3 mendjadi 7 divisi atau Ik. 80. 
000 orang serdadu. Divisi2 tsb. 
semuanja mempunjai persendja 
taan lengkap dan didatangkan 
dari Djerman Timur, 
Wartawan Floyd  selandjutnja 

menulis, bahwa semua laporan2 
tentang kegiatan2 militer Rusia 
ig makin bertambah di Polandia, 
telah diterim. sedjak terdjadinja 
peristiwa keributan2 di Poznan 
pada tgl. 28 Djuni jl. 

Ia katakan, bahwa divisi? baru 
Sovjet itu sekarang ditempatkan 
di Siubice, terletak didaerah per 
batasan  Djerman-Polandia lang 
sung berhadapan dengan Boles- 
lawiez disebelah timur Berlin. 
kira2 30 mil djauhnja dari tapal 

batas, “di Nysa kira2 30 mil 
djauhnja dari tapal batas, Polan 
dia-Tjeko dan terletak dalam wi 
lajah Polandia, 

Marsekal Grachko, komandan 
pasukan2 Sovjet di Djerman Ti- 
mur, dalam pertengahan bulan 
jl. telah mengumumkan, bahwa 
33.500 orang dari anak buahnja 
akan dipulangka, ke Rusia da 
lam beberapa bulan j.a.d, Ini. 

Selandjutnja Floyd menulis, 
tanda2 jg ada  menundjukkan, 
bahwa Rusia kini sedang mem 
bangun kekuatan2 militer dise 
buah negara pengikutnja. telah 
datang ketika lebih banjak lagi 
perpetjahan2 mulai nampak ter 
djadi dibelakang "Tirai Besi”, 

Amerika Serikat, John Foster 
Dulles, mengatakan, bahwa masalah Terusan Suez hanja mem 

punjai harapan ketjil untuk dapdt diselesaikan dengan djalan 
perundingan, kefjaali djika Mesir dapat 

terusan tersebut tidak akan dipergunakan sebagai ,,alat politik 
menjetudjui, bahwa 

dalam masa jang lampau, akan 
tetapi djuga mendjelaskan hal ini 
didepan Dewan Keamanan dim 
perdebatan2 jang terdahulu dim 
tahun 1947 dan 1954. Djika dja- 
lan pelajaran sematjam itu akan 
dipergunakan sebagai alat poli- 
tik nasional oleh sesuatu peme- 
rintah jang mengawasi terfisan- 
nja itu, maka hal itu akan. meru- 
pakan masalah sengketa interna- 
sional. Lalu tiap negeri jang ter 
gantwng daripada terusan tsb. 
tidak dapat merasa - terdjamin. 
Semua ketjuali negara jang me- 
ngawasinja akan menderita  ke- 
hantjuran ekonomi.” i 

»Kewadjiban kita ialah mentji 
ri penjelesaian setjara damai dan 
adil.” Demikian kata Dulles." 

(Antara-UP) 

bernama Haderi. 
Ia adalah putera « Kalimantan 

dan mempunjai darah tjampuran 
dengan suku Dajak. Pada waktu 
masih ketjil dikampung, dia ter 
kenal sebagai .,anak  djagoan”, 
pendeknja suka berkelahi. 
Kemudia, pada waktu gerilja, 

Haderj jang ketika itu turut me 
manggul sendjata, berganti nama 
dengan Ibnu Hadjar. Nama 
tsb. dipakainja hingg. sekarang 
ini. 5 

Pada djaman gerilja itu, Ibnu 
Hadjar djuga duduk dalam pim 
pinan bersama-sama dengan H. 
Aberani, Martinus, H. Damanhu 
ri, C. Aman, Danuseputro dil. 
dibawah pimpinan Panglim, AL 
RI Div. IV Kalimantan overste 
Hasan Basry. 2 

Ketika penjerahan daerah tsb. 
kepada TNI, Ibnu Hadjar keluar 
dari hutan dengan pangkat Let- 
nan Dua. 

Mulai masuk hutan lagi. 
Dalam permulaan tahun 1950, 

Ibnu Hadjar bersama dengan 60 
orang  anggautanja melarikan 
diri. Pada mulanja hanja karena 
.ketjewa” sadja. Tetapi kemudian 
ternjata bahwa larinja Ibnu Ha 
diar bersama dengan anak buah 
nja telah menjebabkan keamanan 
di Kalimantan terganggu. 

Pada ketika itu, jang mendjadi 
Panglima TT VI adalah overste 
Sukanda Bratamenggala sedang- 
kan selaku kepala stafnja overste 
Eddy Sukardi. 

Gangguan keamanan mendja- 
lar sampai kedaerah kabupaten 
Bandjar, Kotabaru, malahan per 
nah djuga mendjalar sampai dae 
rah Kalimantan Timur. Daripada 
69 orang pengikutnja itu, rupanja 
makin hari pasukan tersebut bisa 
menarik pengikut2 lagi. Sehingga 
pernah diduga bahwa kekuatan 
ibnu Hadjar ada 200 orang dan 
jang bersendjata ada 50. $ 

Tidak lama dari peristiwa lari 
nja Ibnu Hadjar kedalam hutan 
itu, didalam salah satu konperen 
sinja jang mereka adakan didae- 
rah pegunungan Rantau, Ibnu Ha 
djar memproklamasikan pasukan 
nja bernama ,,Kesatuan Rakjat 
Jang Tertindas” atau disingkat 
NK 
Dalam bulan Oktober 1950, ko   

menundjukkan, | 

  

mando Penjelesaian  Hulusungai 
dibawah pimpinan overste Has- 
san Basry diberi tugas melaku 
kan kebidjaksanaan dalam usaha 
nja. Djalan itu ditempuh dengan 
mengadakan perundingan dgn 

pemimpin gerombolan. Pada ke 
tika itu bisa berhasil dgn menje- 
rahnja 700 orang anggauta ge- 

rombol!an bersama dgn pengikut2 

nja dan lebih kurang 50 orang ig 
bersendjata. Malahan Ibnu Ha- 
djar sendiri djuga turut menjerah 

serta memasuki kota Kandangan. 
Tetapi, dengan tidak diketahui 
apa sebabnja, Ibnu Hadjar dgn 
pengikut2nja jang masih meme- 
gang sendjata itu melarikan diri 
lagi. 

Usaha selandjutnja dilakukan 
oleh overste Sukanda, jakni dgn 
mengeluarkan seruan  menjerah 
antara tanggal 5 sampai dengan 
15 Djuni 1951, dgn tjatatan bah 
wa barang siapa menjerah dalam 
waktu tersebut akan dibebaskan 
dari tuntutan. 
Maklumat tersebut mengakibat 

kn banjak orang menjerah, teta 
pi tiada bersendjata. Sedangkan 
Ibnu Hadjar cs tetap berada di 
dalam persembunjiannja dgn pa- 
sukan2nja jang bersendjata. 

Operasi Merdeka jang dilakukan 
dalam pertengahan Djuni 1951 

dibawah pimpinan majoor Sitom 
pul dari brigade ,,F”, ada djuga 

  
Mama maka nang 

(UP). 

air kalengan.  Tjara demikian 

   

2 Gadja!! 
IR. 

BAHWA BANJAK bunia2 dikota Semarang boleh dikata 
»kering” sama sekali akan aliran air minum dari Kota Pradja, 
itu pun sudah bukan merupakan rahasia lagi. Menjandarkan ke- 
butuhan tersebut kepada bagian air. minum Kota Pradja, terang| 
tidak akan bisa” membawa penjelesaian akan kesulitan air ini, 
Maklumlah, memang selain keuangan fihak Kota Pradja belum 
mentjukupi untuk membangunkan instalasi2 air minum baru guna 
mengimbangi meningkatnja djumlah penduduk kota, pun pelaksa- 
naan projek tersebut akan memakan waktu jang lama. Pada hal 
kebutuhan air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan kitaj 
kebutuhan jang tak bisa ditunda2. Bagi mereka jang ,,matjet” air 
leidingnja, lazimnya lalu berlangganan membeli air dari pendjual2 

ini memang benar2 merupakan 
beban pengeluaran rumah tangga jang “tak ringan, Maka saja 
sungugh memudji inisiatief beberapa rukun kampung dalam' kota 

lebih Rp. 400,—. Djumlah biaja       '17 Oktober oleh Ratu Inggeris, perawan. (Antara-Reuter) 

      

kan di Medan dan Tebingtinggi. 

(Antara) 
air untuk kepentingan bersama. 

Semarang ini, jang setjara gotong-rojong membuat sendiri pompa2 
air. Biaja satu pompa air dengan pemasangannja sekaligus kurang 

jang mudah terpikul oleh: sesuatu 
kampung setjara bersama, Kalau kampung2 setjara gotong-rojong 
bisa membangunkan gapura2 peringatan 17 “Agustus,:'1 Mei dls, 
kiranja djuga tak akan sulit ber-gotong-rojang membuat. pompa2 

maa 1Sudah 
Tjukup - 

Mesir Tak Terima 
Lagi“Pandu? Pela: 

jaran Suez 

  

PERWIRA2 kapal Singapura 
jang telah menawarkan — dirinja 
untuk membantu pandu2 pelaja- 
ran Mesir diterusan Syuez telah 

menerima pemberitahuan dari 
dadan Kekuasaan Yerusan Suez 

Mesir, bahwa kini Mesir sudah 

tidak memerlukan pandu2 pelaja 
ran lagi, demikian didapat kabar 
hari Selasa di Singapura. 

Seorang pembesar dari Badan 
Kekuasaan Mesir tsb. dalam su- 
ratnja kepada Ikatan  Perwira2 

Kapal Malaja mengatakan, bhw 
tawaran bantuan Ikatan Perwira? 

IKapal tsb. sangat dihargai. Te- 
tapi. demikian bunji surat itu ke 
mudian, kekurangan akan pandu? 
pelaiaran untuk terusan  Suez 

kini telah hampir terpenuhi se- 
muanja dan Mesir kini telah 

dapat mengatasi ,,krisis kekura- 

ngan pandu2 pelajaran tsb.” 

(Antara)   
Ibnu Hadjar Ketjilnja 

,Anak Djagoan” 
— Oleh: Agus Sujudi — ee 

NAMA IBNU HADJAR pada hari2 belakangan ini ba- 

njak disebut2, hal mana bertalian dengan usaha pengembalian 

keamanan di Kalimantan, dimana Ibnu Hadjarejang disebut se 

bagai ,,Panglima” K.RJ.T, (Kesatuan Rakjat Jang Tertindas) 

menjerah diri. Ibnu Hadjar, adalah nama jang dipakai sed jak 

zaman gerilja. Pada sebelum itu, djadi berarti nama aselinja, ia 

memberikan hasil dan selain itu 
banjak djuga orang2 jang menje 
rah. 3 

Melihat apa jang saja uraikan 
diatas itu, maka mudahlah dime 
ngerti bahwa grafiek daripada ke 

adaan keamanan di Hulusungai 
naik turun. Sedangkan  usaha2 
pemulihan keamanan baik jang 

dgn djalan perundingan maupun 

dgn operasi, terus didjalankan. 

Mungkin kali ini paling 
baik, 

Penjerahan komandan K.R.J.Tg 
Ibnu Hadjar sekarang ini mung- 
kin akan merupakan hasil jang 
paling baik di Kalimantan. Sebab, 
melihat perundingan jang dilaku 
kan oleh “wakil Panglima” dan 
“Djaksa. Agung” K.RJ.T, di 
Djakarta, paling sedikit bisa mem 
berikan kesan kepada mereka, 
bahwa didalam masjarakat masih 
ada tempat untuk mereka guna 
berbakti kepada negara.  Djika 
Kalimantan bisa memberikan ha- 
sil jang baik, agaknja dilain-lain 
daerah akan bisa menjonto Kali- 
mantan djuga. 

Rakjat Rindu 

Keamanan 
Kesan'H. MuslichMe- 
ngenai Keadaan Su-. 
matre,"Sulawesi Don 

Dja-Teng 
K. H. MUSLICH, anggota 

parlemen seksi H (Kehakiman 
dan Dalam Negeri) setelah me- 
nindjau Sumatra Utara, Sulawe- 
si dan Djawa Tengah mengenai 
soal pemulihan keamanan mene- 
rangkan kepada ,,Antara,” bah- 
ma pada umumnja seluruh rak- 
jaft didaerah2 tsb. sudah sangat 
merindukan datangnja zaman jg 
aman. 

Oleh karena itu maka bagi 
pemerintah usaha pemulihan ke 
amanan adalah merupakan peker 
djaan jang paling urgen dan ha- 
rus diberi prioriteit pertama. Me 
ngenai semangat gerombolan 
Muslich merasa optimistis, bah- 
wa mereka sudah ingin sekali 
kembali kemasjarakat js normal 
dan hidup dalam suasana jang 
tenteram. " 

Dalam pada itu Muslich ber- 
pendapat, bahwa tjepat atau lam 
bat pemulihan keamanan didalam 
negeri ini djuga banjak tergan- 
tung dari sikap pemerintah dan 
rakjat kita sendiri, jaitu mereka 
harus tegas dan tidak boleh ra- 
gu2 bersikap masa bodo. 

Selandjutnja diterangkan, bah- 
wa untuk memulihkan keama- 
nan dengan sempurna tidak sa- 
dja harus diadakan operasi mili- 
ter jang hebat, melainkan djuga 
harus diadakan pembangunan Ia- 
hir-bathin, terutama harus ada 
beaja tjukup untuk menampung 
gerombolan2 jang sudah menje- 
rah. Demikian K.H. Muslich. 

Pendjual2 Minu- 
man Keras Akan 

Diperiksa 
SEBAGAI landjutan razia ter   

gerobak2 roti jang 

  
Ki Bloko Suto, 

hadap kendaraan2 tak bermotor, 
Selasa pagi Polisi Bagian Padjak 
Kotapradja Djakarta Raya de- 
ngan bantuan Polisi Lalulintas, 
Perintis dan CPM melakukan 
aksi dimuka Gedung Kesenian 
Pasar Baru. Dalam razzia itu ter 
njata, bahwa masih sadja banjak 
pengendara sepeda jang belum 
membeli pening sepeda. Djuga ba 
njak terdapat gerobak2 kuda dan 

g belum mema 
kai pening. i 
Kendaraan2 tsb.“demikian pula 

sepeda2 jang pemiliknja tak - da- 
pat membeli penning - ditempat 
pemeriksaan, diangkut ke Balai 
Kota... "3 

“Menurut keterangan jang di- 

'peroleh selandjutnja dari Abuja- 
di, Kepala Urusan Padjak Kota- 
pradja Djakarta Raya, djuga ter 
hadap pendjual2 minuman2 ke- 
ras, baik berupa perusahaan? 
P & D, maupun restaurant2, su 
dah mulai diadakan pemeriksa- 
an, Terhadap beberapa orang jg. 
melanggar peraturan  Kotapra- 
dja itu telah dibuat berita atjara. 

Dju3a sebagaimana pernah “di 
kabarkan, terhadap penning an- 
djing sudah mulai diadakan pe- 
meriksaan. 

Razzia sematjam itu akan di- 
landjutkan terus, demikian Abu- 
jadi. (Antara), 
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   Im v-0-s P.S.SI, ( (Djawa-Barat) 

sa 10- .“581 P.s.S.L. 
(Djawa-Barat) 

Pss. 
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Harga Tempat: 
2 Tribune Besar Li... Rp Tae 

| Tribune Ketjil ...... ,, 10.— 
th) Pn Gam— 
3.00) | Anggota AP /polisi dya ber- 

seragam Anggota 
Sah s. melalui Nekat Aan 

masing2 l4 harga untuk 
Tribune “ Ketit   tg BEBERAPA ANAK ANDJING 

(J HERDER dalan keadaan sehat. 
1 125 bulan 
: V.S.H. Stamboom 
: At NAN Sch. 

Pemenang UH dim. ten 
teonstelling di Sema- 
naa bag. import 

- an klass 
HABIS: Dapat dilihat di Dialan Argopuro 

1G : ye No. 16 — Semarang. She 

  

KE DJURUSAN 

memperindah diri Njonja 

memakailah 

I Djamu Sorga 
Djamu ini membawa kebahagiaan, 
karena ketjantikan badan Njonja 

  

KETJANTIKAN.......!| 

Disataping usaha2 lain antuk | | 

di STADION era diam 16.00 

(Djawa-Tengah) 

|. Pemain2 Kesebelasan Nasional tang Idari Luar Negeri, seperti: WITARSA, ADE, RUKMA, PA LIE KIAN AN, SIDHI, PAIDJO, “dlk.mja, 

IL. A. Gaos, Tenan, 135 S5 | 

2. Juwelier "Tio", Bodjong, 

3. American Salon, Pekodjan, 
Sema 

4 Sdr. Giran, d/a J.U.B.M., 

  GRES : Ki 17 th)/selalu tinggal muda, seger, “dan 
: Bea Tana ba menarik, berkat tjampuran bahan? 

Jabcen "LOOTERA ipilihan jang terkandung didalam- 
jak Film India Tekst Indon. 

INI MALAM PENGHABISAN : 
1 doos Rp. 17,50 

  

  

  

. ROYAL” 4.-6.3049.- (17th) , 
ba. 10k A” .430-7.9.30 -PABRIK DJAMU TJAP PONTRET 

. Kumar “DA 2 3 i Sini DANG MU 
Film India Tekst Ind. LN 

BOKEP TI Oo A7 eh) DSEMARANG: 
Ray Corrigan . W. Desmond 

| "PAINYED STALLION” Dapat beli di: 
Seri 1 (Tammat) Pedamaran 90 — Semarang 

Telp. 900 ALAN” 5.7. 
ng Li Mei - Ma Na Tn |dan AGEN-AGEN diseluruh 

"Ku" 'ERL YIH, KE AN" | tempat. 
SAHAM TTL KKN MNKK ALARM 
“Raba DARI SEMUA OBAT KUAT 

E ESN g ANOL 
VIRANOL EXTRA STRONG tanggung 
sembuhkan segala matjam penjakit era 

fun urat sjaraf, o pinggang, djantung, 

z2 

' njakit: badan lekas tjapai, makanan tidak 
| bantjur, sering marah2, kepala pusing, 

entjok, linu-linu, muka putjet, kaki tangan 
dingin, sering sesemutan, mata kurang te- 
rang, penjakit pikiran (zeouw), tidak bisa 
tidur (dalam tidur sering takut2), sakit 
pinggang, djantung berdebar2, buat itu kita 
bikis PE VIRANOL jang tanggung 1007, 

5 berhasil. 
: an Harga satu botol ............ Rp. 20,— 
000 KASMIR HAIR TONIC OIL en 

| Rambut banjak dan Pandjang sebagai satu 
| Ketjantikan buat kaum Wanita. Kasmir 

Hair Tonic Oil bikin pandjang rambut, 
Ta kuatkan urat2 rambut supaja djangan ran- 

5. tuk. Bikin tumbuh rambut djadi banjak dan 

    
   

M
A
 2 

N
o
r
a
 

   

    
     

  

    

     
    

    

     

       

og Aa | sama dalan basmi- 
n in tambah hitam, harap 

| kaum Wanita selalu Ne Naga Hair 
- Tonic Oil: | 
Harga satu botol Soya on nata Rp. 20,— 

    
    

      

    

  

    

   

Tae POMADE SUPER 
OUALITY 

Y rambut putih tahan run- 
tuk dan aa benlia akar2 rambut. Guna- 

5 Mes selamanja Kasmir Pomade supaja 
2 putih djadi hitam perlahan? dan 

( merusakkan pakaian, tidak luntur. 

    

Kasmir Face Cena # 
OBAT2 dapat 2 Kaban 

dibeli Han 'Toko2 (Obat diseluruh Indonesia. 
versal Stores, Bodjong 6Bj Eng Tay Ho, 

Obat "Shanghai dan Toko Singapore, Pasar 
Dien Ha, ekodjan 85, Ngo Hok Tong, Gg. Ping 

ad | ban 77, Solo: Toko Obat A.A. 

  

£ 

?LU Ke 
Extra: 'SABAN Hen ah 

SORE dam S0 uan da tak berlaku) 

SEANTERONIA DIBUAT DALAM: "SUPERSCOP E? 

.noraka di Ti- 

..mur-tengah, 

“dimana ke- 

| matian dan ke- 

runituhan me- 

radja-lela ! 

  

  
MUS 

REX” 

pss. 
| (Djawa-Tengah) 

Pss. 
(Djawa-Timur) 

: P 8.5 NP 

(Djawa-Timur) 
SAKSIKANLAH!!! 

Kita, jang baru sadja da 

Pendjualan dimuka: 

arang. | 

emarang. 

"ena $ 118, Ta: 

Sen MX MA Ia Pn l 

&   
BEDAK HALUS KULIT 

Gari Nj. GOUW 
Paras Njonja tetap tiada ter- | 
tjela, bebas dari kerutan. 

Depok 29 — Tiip. 791. 

: Toko 

kawinnja putera kami: 

"Turut menjatakan terima kasih. 

-. GO TONG KIEN 
basir Sala.   

     

  

   
   

  

     
        

   

SURAKARTA 

Teli: 295 

  

DJL. MANAHAN No. 9 

  

   

Telf.: 
MULAI TGL. 1 OCTOBER 1956 TELAH PINDAH DARI TAMBAK SEGARAN 86 

(MUKA GEREDJA). j 
DIHARAP PARA LANGGANAN MAKLUM. 

EA IN KJ 

ANAK Tuan AN MERASA BAHAGIA 

  

Mesin2 Diesel 
JOGJAKARTA SURABAIA 

1 TPA ahh 

Hormat, 
WILIS.   

BILA DIBELIKAN SEPA ru MODEL BARU INI 

Brosett e 
Portable Typewr iter 

Made in Germany 

Huruf terang — dapat meng- 

kopy sampai 5 helai. 

Mesin tulis enteng tapi con- 

struktie kuat jang ' TEKNIS    
dapat dipertanggung djawabkan 

Distributors : NV. JOEWANA TRASING COY 
Bodjong 99 — Semarang 

Mintalah demonstrasi. 
PA 2 LS TS Tn LL RE SL LL 2 ae   

2
 

  

GOLONGAN: 3 Haa 

” 

” 

« 
a 

| | Djangan Lupa . KI 

Datanglah Lebih Dahulu Ke 

—- BANTING HARGA”: 
KARENA, NJONJAH AKAN DAPATKAN APA2 JANG 
HARGANJA TERLALU MURAH! Hah 
B. H. STREPLESS luar Negeri KORTING 5076 
KINDERJURKJE dan - PAKJE 
DAMES BLOUSE matjam2 

40 To 
3070 

| SILAHKAN PELAHAN-LAHAN MEMILIH, SARAN GO... ! 

sSEUROP As 
BODJONG 17-19 SEMARANG. 

Pusaka Tunggsi Isa 

Dr.A. Foerster- Wiemn 

Bisa dapat pada: 

: VAN GORKOM — BAVOSTA — 
'..GUNTZEL & SCHUMACHER 

    

Pernjataam Terima Kasih 
a kasih Kami utjapkan kepada segenap pamili dan handai taulan, jang telah 
3 bingkisan dll. serta memerlukan datang untuk turut merajahkan hari 

Go Tong Kien dengan The Soe Lan 
Bila ada kelalaian? dsb. jang kami tidak sengadja hendaknja supaja dimaafkan. 

        

N.V. 

  Hormat kami, 

      
Pi NN 

£ 5 SSS Tag: 
   

IN RI 

PE MELIH ARAAN K ULIT 
Untuk : 

MIKALIN 
Bedok “3. Zalf 

Dipudjikan oleh dokter? jang kenamaan, 
antaranja: 

Dr. R. 

| Dr. R. 

Dr. R. 

Dr. R, 

IT, 

Dr. 

Dr. R, 

Dr. 
Ie. 

Prof, 

  

Djundjunan Setiakusuma (Kepala 
Djawatan Kesehatan Rakjat Kabu- 
paten Bandung/April 1950), 
S. Purwodihardjo (Kepala Djawa- 
tan Kesehatan Rakjat Daerah Ba- 
njumas/Juli — 1948), 
Suprapto (Kepala Rumah-Sakit 
Umum di Purwokerto/Juli — 1950) 
Soedarsono (Kepala Rumah-Sakit- 
Umum di Pasuruan/Maret - 1953), 
Canter Vischer (Maha-guru T.H.S, 
di Bandung/Maret — 1949), 

nga M. Achja, Djakarta/Aug. — 

Fe ga Chirurg,  Purwokerto/ 

Lie Pok King, Bogor/Juni - 1952, 
N. D.R. Schaafsma (Kepala Labo- 
ratory of Technical Hygiene, Ban- 
dung/Juni — 1943). 
Dr. R. Gispen (wd, Directeur dari 
Eijkman  Instituut — Laboratorium 
Djakarta/Aug. — 1948). 

  

Opar Anri Penyakit KuLit 

TPP Getas Mas 
Sangat Wandjur untuk 
mwenjembuhkan Segala 
penjakit kulit dl. 

Perbotol 

IT MALAM D. 
Ss 5 

Tenchok Teodust one 
C Mempersembahkan : 

HASIRKHAN, JABEEN, 
BEGUM PARA, DAVID, 
HAZIR HUSSAIN dan 
OMPARAKSH 
dalan 

    

   

   

  

Pp 

  

  

  
Bisa beli di tokoz dtarterotempat 

  

  

  

Baru Terim : 

 PIRINGAN HITAM 
2 POPULAIR terbaru 

»PARADISE" 
55. IMAMBONDJOL — SEMARANG. Lgi 

Kasal 
Aa       

| Manusia punja rentjana....... & 
(Allah punja kuasa.... 

Ma an JAZZ, an dan SEMI CLASIC "Film India jang terhebat ! 

GRAM. GARRARD” matjam' model dan onderdeelnja. 

record stores | 

   

  

4.45 7.09 9.15 (17 th. ) 

! 

  

  
PENTING!!! PENTING!!! 

' 

PARA PEMESAN 

H.M.W.SUPER.COMFORT 
(CHAMPION) 

Dari: N. V. KRANGGAN MOTOR COY 
Diharap suka datang pada hari DJUMAHAT tg. 12-10 

1956 djam 9— 10 pagi, untuk mengambil barangnja de-   
ngan djalan undian. 

Harga Kumi TETAPKAN: Bp. 5.250, —   - . 

“0 Ta TE LN AL LE Ta ai 

  

INI MALAM PREMIERE BESAR 
(a. 17 th) 

“Grand” 11.- —12.- / 

”"GRAND” 
2.90 5.09 7.00 9.00 

(Pesan tempat : 

"ORION? 
3.00 5.00 7.99 9.99 

”Orion” 9.-— 12.5) 

Dealer : 

Radio SUCCESS 
DJi. GADJAH MADA 1A — TILP, 1995 — SEMARANG. 

  

Mintalah d demonstratie Brosette pada: 

Fa. H. Abdalkadir 
DjL. GADJAH MADA 10 — TILP. 1954. — SEMARANG 

ne TS SL Me LL ET 2 

HEALTH IS BEAUTY 
A MODERN GOCELSE FORMULS 
RATUNJA SEGALA OBAT KUAT. 

IALAH: 
ALLAHOO RADIUM TONIC PIL 

Extra Strong. — Tanggung sera- 

buhkan segala penjakit seperti: Buah 
Pmygang, Djantung, Urat-sjaraf otak 
(Brain), Lemah-badan. Ini pil menam- 

bah darah, sumsum dan manik, baik 
buat orang jang bekerdja dikantor. 
Alasan penjakit: Badan lekas tjapai, 

makan tak hantjur, sering marah2, 
Kepala pusing, Entjok, Linu2, muka 
putjat, Kaki-tangan dingin sering semut- 
semutan, Mata kurang terang, penjakit 
pikiran (senewen), sakit pinggang, djan- 

tung berdebar2. 
Buat itu kita bikin ALLAHOO RADIUM TONIC PikL, Tanggung 
100 pCt. berhasil. 
HATgn por botol 4.iocooenunn una awan an ta Rp. 30,— 

sPOWDER ADJAIB 
Eczeem, kadas, kudis adalah 
penjakit kulit jang berbahaja 
dan dapat merusak seluruh 
badan kita. Pakailah selalu 
»Powder Adjaib”. Obat ini 
luar biasa mandjurnja. ba 
lam tempo jang sesingkat2- 
nja segala matjam penjakit 
Eczeem, Kadas, Kudis jang 

berbahaja dapat disapu bersih 
sampai seakar-akarnja. Sega- 
la matjam Eczeem, Kadas, 
Panu, Kudis dll. jg telah lama 
tidak bisa sembuh dengan 
matjam2 obat jang lain. Insja 
Allah dgn Powder Adjaib 
akan baik kembali seperti 

biasa. Powder Adjaib adalah saein-an obat Eczeem, Kadas. Kudis 
jang terbaik. Tidak ada bandingannja diseluruh dunia. Tanggung 
garansi 100 pCt. Harga 1 botol Rp. 25.-— Bisa kirim selurun 
fndonesik tumbah ongkos kirim 10 pCt. 

segala Semir Rambut Hitam 

ad 

  

tut 

Ala Ate 
SN ea HN 

  

  
SEA 

Ong" wim Tori Thatcher ' COLOR by De LUXE 
"TE BUDDY ADLER - “Te HENRY KING - St JOHN PATRICK 

  

2“TJINTA NAN INDAH” 
Drama pertjintaan jg sangat mengharukan benar-benar kedjadian! | 
Suatu kisah pertjintaan dan kesetiaan jang setulusnja.. dari dua 
crang muda dari dua matjam kebangsaan ! 
Tjerita tentang seorang wanita EURASIAN (Han Su-Yin) dan 
Sa wartawan Amerika, jang melawan adat-istiadat dari 5000 
ahun 
Suatu gambaran gilang-gemilang dari pertjintaan dan kesetiaan 
jang asli! 

| | 
| 

  

ALAM HONGKONG JANG SEWADJARNJA DENGAN 
TELUK DAN BUKIT-BUKITNJA 

DI-FILM-KAN DI HONGKONG DENGAN SESUNGGUH- 
SUNGGUHNJA !!! 
  

?2INDRA” BESOK MALAM PREMIERE "ROYAL 5.15 7.15 9.15 BERBARENG (Segala umur) 4,45 6.45 8.45 

Ml KULI Par ea 
ROOMAI NOOR 

NURSIAH ISMADI 

“Sebuah film Tiongkok jang paling adjaib tentang se-ekor andjing     

| 
SAKSIKANLAH KEINDAHAN DAN SET BAN | 

| 
| 
|   

  

   

    

   .SHARIFF MEDAN 
galom 

        

LEBIH INDAH j 

DARI .BELAL 

    Gengan 

UMMI KALTHOUM -SALLEH GHANI 
Pengorah L KRISHHAN-pengetuor HO AH LOKE oredortan oteh: PERSARI FM 

INSYAF kedjalan TAUBAT, Film Malaya jang mendapat sam- 
butan harga di ASIA TENGGARA ! 5 
Satu film jang harus ditonton oleh segala lapisan Masjarakat ! 

”DJAGALAN” INI MALAM PREMIERE 5.- 7.- 9.- (Seg. umur) 
Li Mei - Wang Hao ,, YIE 3 Setia) 
Wang Yaan Long KU ERL I KEAN Atidjitip 

   

  

jang setia pada madjikan-nja !   
. 

  

DIAMOND HAIRDYE. 
Harga per botol besar Rp. 15.— 
Harga per botol ketfjil Rp. 10.— 

Semir ini adalah pendapatan baru isti- 
mewa, ini semir jalah tidak panas. Dan 

tidak luntur. Garansi 100 pCt. 
Tidak eda bandingan diseluruh Dunia. 

    
  

  

  

DIAMOND HAIRDYE 
Harga per botol 

Rp355 
Harga per botol ketjil 

Rp: 10,— 

besar 
Kpn SEGALA 

P Afamajast     

  

SEMIR RAMBUT HITAM 
Harga perpak Rp. 7,50 

SEKALI MU. 
Kaca Sion ve matah PLATEAN DA AWET 
  

Pil kuat isti- 
mewa untuk 
orang laki2 

jang kurang 
tenaga. Ba- 
dan lemah. 

Lemah sjah- 
wat  (impo- 
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agand: 

Dyi, Tu Umar 159 ) 

5 J 

OBAT KEP ING Rambut i - Harga 1 botol Rp. 15.— NN an Oari itu kira sedia Obat (Sexuai Wecakneas, Lost M: y. hood, Nervousnezs, Build Blood, Bone, Energy). Penjakit JIRIAN adalah penjakit jang sangat berbahaja, seperti Api dalam Se- kam. Penjakit ini timbu! karenarusaknja achl3k (moreel) diwak- tu mudanja. 

an PIL KERAS 

E 3     

Harga per doos Rp. 3 
MANUFACTURED BY: wa loan 

PROF. M.S. COLLER SOLE AGENTS: MOHAMED SA Dji. Teuka Umar 15/D BA ak (Keprabon Kulon) — Solo. 
Bisa kirim seluruh Ind tamb: 
lebih dulu. oneala, tambah ongkos 1096. Kirim uang 
Semua Agen” harga sama, 
Depot Ohat AA, Gang Pinggir 9, Semarang: Toko Ob: - pore” dan Toko Obat »Sbanghai”, Pasar dota Same An versal Stores, Bodjong 6 B, Semarang, Toko Obat »HOK 'AN”, Djll. Raja 114 Magelang: K. A. Mohamed Yasin, Djl. Kepati- han 23, Pekalongans Pooran Sporting Coy, Djl. Pontjol 40, Se- marangs Toko Jilani, Dil. Nusantara 112, Makasar: Salon de Beaute ,,Ladis”, Djl. Srambatan 20, Solo: Toko Minang, Padang- pandjang, Sumatra-Tengah: Toko Obat ELGECO, djl. Slamet Rijadi 73e, Solos Muh. Bin Abdullah Rumah Makan Asia India Karanggetas, Tjirebony Toko Obat ABDULRACHMAN, Dil Slamet Rijadi 25 Solo (muka pendjara): Rumah Obat TEK AN TONG, Petjinan 81 Jogjas Toko Obat ENG NJAN HO, Petji- pan 75 Jogja, Toko SINAR BARU, (Djl. Station 5) Purwodadi: Toke HIEN, Bodjong 25 Smg4 , Toko MINAH, Dil. Raya 65 Magetan: "Foko MURNI, Slamet Riadi 54 — Muh. Amin, Tjo- kronegaran 93, Solo: B. PIAR, Pasar Tundjungan, Stand no. 81 

" 82, Surabaja. 

TA AO Ta 0 0 Ta 0 8 Ta. ON Ia 0 Ra Ta IL AAL Nan 

  

  

MINGGU KE: 2 Exira: SABAN SORE djam 3.60 
ENAM AN MEME ee. 

IK2, . TARR2AN 

INT MALAM D.M,B. 5.90 7.00 9.09 (u. 17 th.) 

  

Mn RU JANG MENGGEMPARKAN 
DUNIA La aa Pn 

Roy Rogers 
No: 44 

  

  

   
    

  

Sebuah film 

jg penuh kete- 
gangan' dari 

“bermula sam- ja 

  

  5 ag achir ! — -. 

  

   
   

     

  
  

Tn REMIERE Ho oo d0 A7 ih) 

  

Maa nara Haa EN PEP EN, NN 

Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No. 3498/111/A/171 

Tanggal 10 dan 11 OKTOBER 1956 

PEMBUNUHAN 

PERAMPOKAN 

HOT ICE" 
JOHN JUSTIN   

     

   
    

— Dor! 
— Saja hera, mengapa orang-or ang itu menghendaki untuk mem 
bunuh lembu pilihan kepunjaan saja ini 
fikir Cactus). 

  
  

Po as 

  

  
(demikian 

  

ILL SHOW 'EM THEY'RE 1 BROKE MY 
TANGLIN' WITH TH? BEST SHOT, MCLEAN! ) GLASSES--- 
PISTOL SHOT IN TH? LET'S SCRAM « THAT'S WHY 1 
STATE! BEFORE THAT N CAN'T HIT THAT 

itu, 

bertanding 
bak jang terulung Widuerah 
ini! (demikian fiker Cactus) 

    
    
    

  

PYOwREA Bum     
    

   

  

       
      SHARPSHOOTIN' / BLASTEV STEER! 

     
  

— Saja akan mempertun: — Engkau tidak pandai me 
djukkan kepada orang-orang nembak, MeLean!  Murilah 

bahwa mereka sedang kita pergi dari sini sebelum 
dengan  penam penembak ulung itu menem 

bak kitat 
— Katjamat,, saja petjah — 
makanja saja tidak dapa: 
menembak lembu itu! 
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