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telah mengusulkan lagi 

ulasi Beras 

N.V, »Suara Merdeka” 
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Imen Tana, Diuditprban —Tapi T 
(Dibawa Kedepan Hakim 

AN kalinja Gubernur Djawa Barat 
kepada Pemerintah Pusat supaja se- 

Di Djawa Barat Dimusim P 

gera mengadakan peraturan jang menetapkan dengan tegas 
harga maximum dari beras jang diperedarkan oleh kaum gros 
sier dan detaillisten dengan disertai sanctie berupa antjaman 
hukuman tertentu bagi pelanggar2 dan mengadakan peraturan 
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mi, dalam menghadapi musim patjeklik sekarang 
| fempak tendens naiknja harga beras, bukan sadja dalam kota | 

Can daerah Bandung, Tasikmalaja, Tjiamis, tapi 
rah Sukabumi, bahkan didaerah beras seperti T 
Indramaju. Umumnja harga beras per-kilo 

djuga didae- 

      

       

(produsen) djangan dirugikan, Menurut keterangan pihak res-| 

    

rangkan kepada pers, bahwa 

Menteri, apakah tidak akan 

akan terdjadi karena semua 

Menteri sedikit 
hal itu adalah konsekwensi 

sulit 

ada ketentuan kepada siapa 
demikian Menteri.   

ini rentjana undang2 mengenai pemberantasan korupsi sudah 
akan selesai dibitjarakan Kabinet. Tapi kapan hal itu bisa - 
diselesaikan dalam Parlemen saja tidak bisa mengatakan, 
demikian Muljatno. Atas pertanjaan, kalau jang mendjadi 
Ketua Badan Koordinasi Pemberantasan Korupsi itu seorang 

menangkapi lawan2 politik, ia katakan, bahwa hal itu“tidak 

tentuan2 dalam undang2 itu. 
banjaknja bisa dipengaruhi partainja, tapi 

|” Atas pertanjaan mengapa djabatan ketua-itu tidak diserah- 
“kan sadja kepada Djaksaa Agung dikatakan, bahwa hal itu 

karena dalam keadaan sekarang ini 'Djaksa Agung 
tidak bertanggung-djawab kepada siapa2, djuga tidak ke- 
pada Menteri Kehakiman. Dikatakan, bahwa dulu ketika 
djaman pendjadjahan, Djaksa Agung bertanggung-djawab 
langsung pada Gubernur Djenderal, 

Seperti diketahui, oleh Dewan Keamanan 
Menteri Kehakiman telah ditundjuk sebagai Ketua Badan 
Koordinasi Pemberantasan Korupsi, sedang undang2 anti- 
korupsi kini masih dalam taraf pembitjafaan Kabinet. 

dalam seminggu atau 2 minggu 

timbul pensalah-gunaan untuk 

tindakannja dibatasi. oleh. ke- 
Memang .tindakan seorang 

dan 'stelsel kepartaian kita. 

tapi sekarang belum 
ia harus bertanggung-djawab, 

    
mana, artinja melebihi Rp. 150,— per-kwintal. 

Pengawasan hania me- 
ngenai beras JUBM. — |kan 

Ditegaskan lebih landjut, bhw.|per kg. sadja, 
peraturan2 jg sekarang ada hanja 

|| mengawasi harga beras jang di- 
keluarkan oleh JUBM sadja dan 
djumlah ini adalah djauh diba- 
wah 105 dari djumlah seluruh | 
persediaan makanan (beras). di 
Djawa Barat. 

Semua instansi2 jang bersang- 
kutan dgn soal beras itu selalu 
menjatakan, bahwa naiknja harga 
beras dimusim patjeklik antara 
lain ialah karena ada manipulasi2 
oleh para spekulan, tapi ternjata 

berarti merogoh 

di Djawa Barat sebesar Rp. 6,25 

waktu satu hari. 33 
Kalau musim patjeklik itu di 

hitung selama 3 bulan, maka 
kaum konsumen dirugikan seku- 
rang-kurangnja 
diatas harga lazim. Ini hanja utk 
daerah Djawa Barat sadja. 

Perhitungan “itu didasarkan ke 
pada konsumpsi 350 gram untuk 
seorang sehari dan kepada ba- 

jang. ea nan Gari padi supaja para peta Kp. 3:28, Harpa' gadi. bolak: dikgtnkan: bukak, apik Tea: 

V. U. Ani: Korupsi | 
Akan Lekas Selesai 
Mungkin Selesai Dibitjorakan Kabinet 

. Dalom Seminggu Ini 
MENTERI KEHAKIMAN Prof. Mr. Muljatno mene- 

kan, bahwa manipulasi menaik-| 
harga beras dgn Rp. 1.—F' 

kantong ' kaum konsumen beras| 

|djuta diatas harga biasa dalam| 

Rp.562,5 djutal 

   
  

  

  

  

3 — SUJONO & BALBED DI AMERIKA — 
Pengeliling2 dunia Sujono (kiri) dan Mohamad Balbed (kanan) 
jang dewasa ini sedang berada di Amerika Serikat, tampak ketika 
mereka sampai, dikota Monroe, Michigan. Ditengah-tengah adalah   njaknja penduduk Djawa Barat 

15 djuta djiwa. 
pula bahwa djarang sekali ada 
spekulan jang terhukum karena 
kedjahatannja itu. 

Besarnja kedjahatan jg 
tak dituntut. 

Perhitungan global menundjuk- 

Hakim Ma- 
kan Suap” 
Dihadapkan Didepan 
Pengadilan Djakarta 
HAKIM Mr. Lim Wan To 

dari Pengadilan Negeri Djakarta 
Kemis pagi kemarin dihadapkan 

| didepan sidang Pengadilan Ne- 

Perlu ditegaskan, bahwa menu 
rut pengalaman jg sudah2, harga 
beras dimusim  patjeklik itu se- 
ring2 ada Rp. 2,— diatas harga 
ig lazim (Rp. 3,— per kilo), se 
hingga dengan demikian bisa di 
katakan -keuntungan — manipulasi 
beras dalam satu musim  patije- 
klik itu meliputi Rp. 1 miljard. 

Sebagaimana - pernah diumum 
kan dam djuga diketahui oleh ig 
berwadjib untuk  kedjahrwan pe 
merasan  masjarakat kaum kon- 
sumen beras sebesar Rp. 1 mil- 
iard itu dalam “waktu 3 bulan. 
tidak pernah ada perkara ig ber 
arti ig dikemukakan kepada Pe- 
ngadilan Negeri. 

Selandjutnja diperoleh ketera 

  

    

Tiap' Menteri Harus,,Di- 
kontrol" 

Stelsel Kepartoian Memang Bawa Konse- 
Seperti Tersebut Dafi 3 

  

WAKIL KETUA PNI, $ Ea      

sing2, 

wadjiban untak 

nja kepada partainja. 
maka iga Me ME TA 
Keterangan ini diberikan da 

lam hubungan dengan interview 
salah seorang tokoh politik dar: 
N-U., Mr. Inron Rosjadi, jg. ba- 
. ea aa Indonesia 
ari luar negeri. dan jg menjata 

kan, bahwa Hasta tebing ter 
lalu banjak mentjampuri peker 
djaan2 pemerintah. Ah 
Menurut Mangunsarkoro, stel- 

sel kepartaian memang seharus 
nja membawa konsekwensi se) 
perti diatas. Sebab, kalau tidak. 
akan putuslah hubungan sese- 
orang Menteri dengan partainja. 
sehingga tiap2 Menteri nantinja 
dapat berdjalan sendiri2 dengan 
tidak memperhatikan pokok2 per 
djuangan partainja. 

Tentang hubungan diantara 'se 
sama partai2 pemerintah, waki! 
ketus PNI itu menjatakan, bah! 
wa djuga pertemuan2 diantara 
partai2 pemerintah jg sering 
adakan untuk membitjarakan m2 
tiam2 -masalah penting dianggap 
perlu untuk mempertemukan ti- 
tik2 pertemuan guna memetjah- 
kan sesuatu masalah. 
Mangunsarkoro  diu meng 

anggap hubungan ig baik dianta 
ra Parlemen dan Pemerintah pen 
ting artinja guna melantiarkan 
pelaksanaan sesuatu pekerdjaan. 

: Dec Wntara) 

  

.2- Mangunsarkoro, menerangksn 

tugas »dikontro?” 
serta berkewadjiban untuk memperdjuangkan pelaksa- 

salah jang prinsipiil dengan terikat pada ke- 
mempertanggung djawabkan segala tindakan- 

dilbukti dalami sesuatu hal sehing- 

Partainja 

tap2 Menteri dalam 
“oleh partainja ma- 

Dituduh Bikin 
Surat2 Palsu! 

Perkara Arsjad Astra- 
juda Diperiksa Lagi 
SIDANG " Pengadilan Neger 

| Djakarta dibawah pimpinan Mr 
G. K. Lim Kemis pagi kemarer 
dalam sidangnjia melandjutka: 
pemeriksaan perkara terdakw: 
M. Arsiad Astrajuda. Seperti € 
kabarkan "terdakwa dituduh ber 
sekutu dgn firma -,,Tong Yick' 
di Singapura pada waktu jan: 
tidak dapaftv!diterangkan lebih 
'djelas akan tetapi -setidak-tidak- 
Inja didalamsth.:1954 sampai 20 
kali telah membuat surat2 palsu, 

jaitu surat2 tanda penerimaan ig 
diperuntukkan: mendjadi tanda 

ga mengakibatkan kerugian ne 
gara R.I. sampai djutaan rupiah 

Dalam sidang pemeriksaan hari 
itu dibatjakan pleidooi2 dari ter 
dakwa sendiri dan kedua pembela 
nia mr. Malikus S. Parto dar 
Mr. Jusuf. jang semuanja menjata 
kan, bahwa perbuatan terdakwe 
seperti apa jg dituduhkan Djaksa 
|tidak membawa “akibat kerugian 

| menerima 

Kwek Tjin untuk berusaha me- 

ngan, bahwa dinegara-negara Ba 
rat kenoikan “ harga roti 10: sen 
pun sudah bisa menimbulkan ke 
gontjangan kabinet, karena bo 
han makanan dianggap sebagai 
kebutuhan pertam,, bagi manusia 

(Antara). 

geri Diakarta sebagai seorang 
terdakwa jang dalam hal ini po- 
koknia dituduh melanggar pasai 
"42 KUHP, jaitu sebagai pega- 
wai negeri antara bulan Djanua- 
ri, Pebruari dan Maret 1955     

Walter Pinkus, putera dari dr. Hermann Pinkus, jang berlaku 
bsebagai ,,tuan rumah” selama kedua tamu Indonesia ini berada 
dikota tersebui. Sebagaimana diketahui, Sujono dan Balbed telah 
meninggalkan Indonesia dalam bulan Oktober 1954 hanja dengan 
membekal uang beberapa rupiah sadja. Selama ini mereka telah 
menempuh djarak 18.009 mil dengan dijalan kaki, naik kapal ter- 
bang, kapal lautan, membontjeng truck, naik keledai dls. Ketika 
singgah di New York mereka telah mengadakan siaran televisi, 
dimana mereka mendapatkan uang bekal sebanjak 35 dollar dan 

2 buah sepeda untuk berkeliling di Amerika Serikat. 

R.I. Akan Hidup Untuk 
Selama-Lamanja 

Saja Temui Rakjat Tiongkok Jang Ber- 
simpati Kpd Indonesia—Kata Bung Karno 

PRESIDEN SUKARNO dihadapan 400 erapg terkemuka 
di Shanghai Rebo malam menerangkan, bahwa ,,kaum impe- 

riajis telah meramaikan Republik Indonesia (dak akan bisa 

hidup lebih dari 10 hari, tetapi kini Republik Indonesia telah 
hidup 11 tahun dan akan tetap hidup untuk selama-lamanja”.   emberian uang jang 

2luruhnja berdjumlah Rp. 390. 
299,— dari seorang bernama Liu 

  

Harga Beras 
JUBM Dinaikkan 

h2 DARI pihak 
   

  

»geluarkan seorang bernama Liu 
Ka. Khie dari dalam tahanan” 
          

    

  

  

                dan mengetahui, bahwa uan 
sebut diberikan kepadania berhu 
bung dengan djabatan dan ke- 
tuasaan jang ada padanja seba- 
gai seorang hakim. : 

Sidang dipimpin oleh Hakim 
mr. Sardjono. Penuntut umum 
Djaksa R. Moh. Djuaedi, sedang 

haru2 ini telah menaikkan harga 
berasnia, untuk beras kwahtet 
tinggi Rp. 315.— per kwintalnia 
sedang untuk kwalitet rendah 
Rp. 215,— per kwintalnia, - 

Harga tersebut ditetapkan oleh 
JUBM guna mengimbangi 

kasihnja atas: 
-bersangkut IFionekek torH. 

peroleh kabar, bahwa -J.U.B.M. | siden Sukarno. 

per- | me 

Presiden Sukarno menjatakan hal tersebut pada djamuan jg. 
diselenggarakan untuk kehormatannja oleh Tjen Ji, Wakil 
Perdana Menteri merangkap Walikota Shanghai Rabu malam. 

Tamu agung Indonesia itu me terhadapnja itu tidak spontan te 
njampaikan hormat dan terima-'tipi diorganisasi, dan udak ter- 

keramahan rakjat djawab. oieh pemerintah . Tiong 
@taputas Kata” Pre kok. "Tuduhan2 ini-adalah ketu 

"penjambut?n jg hongan jg paling besar dan bei 
begitu ramah dan penuh ketj'in- teniangan -dengan kenjataannya”, 
taan ig saja terima “dari rakjat Gemlkian- Presiden Sukarno- tan 
Tiongkok adalah suatu sambutan Gaskan. : 
ig penuh simpati terhadap per Kata Presilen Sukarno lebik 
djiuangan rakjat Indonesia mela. Gjauh, "setelah saja kembili di: 
wan “kolonialisme dan imperialis Indonesia dan orang menanja 

2 kan apa jg telah saja temui di 

CK   kembarvan harca beras dipasar 
bebas, dan dimaksudkan akan di! 
farunkan apah'la horsa. beras di' 
pasar bebas itu sudah menurun. 

dakwa dibela oleh Mr. Suprap 
'o.dan mr. Sumarto. Perhatian 
sada perkara itu sangat besar 
teristimewa dari kalangan: ,,juris- 

Presides Sukarno selandjutnja tiongkok, saja akan mendjawab 
menerantkan, bahwa da tudu apa jg teiah saja temui di Fiong 
han2 dinegeri2 luar bahwa-sam kok adalah suatu rakjat jg penuh 
butan meriah: rakjat Tiongkok bersimpati kepada rakjat Indone 

sia Gin menjokong Indonesia se 
  

en“ di Ibu Kota. Sidang peme- 
iksaan berikutnja akan  dilang- 

ungkan hari Kamis minggu de 
yan dengan alasan akan mempe 
ladjari lebih djauh tangkisan.pem 
sela Suprapto jang pada pokok- 
ia mengatakan, bahwa  berda- 
arkan pasal 14? Undang2 Da- 
ar Sementara R.I., seorang Ha- 
im ,jang tersangkut dalam ' se- 
uatu perkara tidak dapat diadili 
»leh Pengadilan Negeri biasa, me 
'ainkan oleh Mahkamah Agung. 
(Antara). : 

Indonesia Tak 
InginkankTi-: 
mur Portugis 
MENGENAI keterangan Suya 

kawesi Ketua — Gerakan Penen- 
tang Kolonialisme Indonesia 
(G.P.K.L) jg disiarkan pers bah- 
wa gerakannja akan  memper- 
djoangkan adanja plebisit di Ti- 

jalah mendengarkan apa jang 

Berita dalam ' ,,Washington 
Post” dari Markas Besar PBB 
mengatakan bahwa Inggris telah 
membuat ,,perubahan besar” de- 
ngan menjetudjui pengawasan 
dan bukannja penguasaan atas 
terusan Suez dan bahwa Inggris 

  
Politik Inggris Thd. 
Suez Tidak Berobah 

Menteri2 Luor?Negeri1Inggris-Perantjis & 
Mesir Adakan Pembitjaraan2 Rahasia 

| . Untuk Tjari Kompromi 
SEORANG DJURUBITJARA Inggris menerangkan hari 

Rabu bahwa tidak ada perubahan dalam politik Inggris ten- 
fang Suez. Bantahan ini dikeluarkan berhubung dgn. berita 
dalam harian ,,Washington Post” jang dengan huruf2 besar 
memuat: ,.Inggris menarik kembali turtutan pengakuan atas 

Suez”. Djurubitjara ita mengatakan ,,apa jang kami lakukan 

Spekulasi dalam pers mengenai perselisihan pendapat Inggris- 
Perantjis adalah tidak beralasan sama sekali, katanja. 

/negara. Mengenai peraturan tan- 
da bukti penerimaan dikatakan, 
bahwa itu adalah suatu tindakan 
"baru jg diadakan oleh terdakwa 

..£. sendiri selaku Kepala dari bagian 

il ? ad (barter “untuk melengkapi tata 

Menag at usahanja dan sebenarnja merupa 

Membentuk 'kan suatu tindakan administratie 

B ai Belanda jang berkelebihan. — Berdasarkan 

aru . 5 ini dituntut pembebasan terdakwa 

, . menurut hukum dari tuduhan2 

!Kabinet 

WARTAWAN Antara" di Am- | primair. 
sterdam mengabarkan hari Rabu “Mr. Jusuf bahkan, djika bhw kabinet Drees jang ke-4 pa-|,, M7: Jusuf menambahkan, dj 
da hakekat” aa berbonta lakim berpendapat, bahwa ter- dan akan terdiri dari 5 menteri |dakwa telah bersalah, maka pem 
Partij van de Arbeid, 5 menteri bela mintakan clementie bagi ter 

Drees Achirnja 
Berhasi 

    

   

    

me
li
a 

    

Bb ape NN ana dakwa dengan memberi hukuman 
tel. Hiztorische voorwaardelijk dan mengembali- 

| Ikan semua barang jang sudah di 

, sita kepada” terdakwa... Putusan 
H, J. Hotstra — M. Keuangasi. Hakim akan. ditetapkan dalam si 

J. G. Suurhoff — Sosial. - Idang pada. tgl. 15 Nopember jad 
S. L. Manshoit —  Pertanianf Ne AA (Antara). 

(mungkin sekali). : Pen Bi i 
Prof. Dr. IL Samkalden — Kehaj 

kiman: dulu ,,BB-ambtenaar” di 
»Nederlands Indis8”. j 
 Menteri2 tsb diatas 

nja dari P. v/d A. : £ 
A. M. Struycken — Dalam Ne-| 

geri, Pembina Milik dan ,,Pu 

nie, : 

Dan susunannja ialah: Gi 
Dr. Drees — PM. 2 

  

Madjelis Rendah Filipina hari 
Saptu telah “menjerukan — supaja 

diadakan penindjauan kembali me 

ngenai program .bantuan militer 

AS jg maksudnja menentukan me 

ini semua- 

mor Portugis sebagai langkah pe- 
laksanaan hak menentukan nasib 
sendiri bagi penduduk daerah 
tsb., — djurubitjara Kementerian 

Luar Negeri Arnold Mononutu 
menerangkan dengan tegas, bah 
wa Pemerintah Indonesia tidak 

mempunjai Jain claim daripada 
claim Irian Barat. Pemerintah 
Gan rakjat Indonesia berpenda- 
pat, bahwa seluruh wilajah Ne- 

derlandsch Indi& dahulu seperti 
tertjantum dalam UUD Belanda 

th. 1948 harus dimasukkan setia 

ra complete dan unconditional 
dalam wilajah R.I. Demikian ke- 

terangan djurubitjara Kemlu. 

Baru2 ini di Djakarta telah 

terbentuk suatu gerakan bernama 
Gerakan2 Penentang Kolonialis 
me Indonesia jg bertudjuan me 

lenjapkan sisa2 djadjahan asing 

terutama Timor Portugis disam- 

di claim nasional Indonesia. Me 
nurut pernjataan ketua G.P.K.I. 
Suyakawesi penduduk Timor Por 
tugis harus diberi kesempatan   Inerima bantuan AS itu atau tidak 

sama sekali, demikian dikabarkan 
Ine UP Suka 

bliek-rechtelijke Bedrijfsorganisa- 
tie”, wakil P.M. : Ha 
Joseph Luns — Luar Negeri. 
Cals — Pengadjaran. 
Witte — Pembangunan Kemba- 

li dan Perumahan Rakjat. ra, 
Nona M. A. M. Klompe — Pe-| 

kerdjaan Sosial. : 
Kelima menteri 

Zijlstra — Perekonomian. 
Algera —  Pekerdjaan Umum. 

Kedua2nja Anti-Revolutionnair. 
Ir. €. Staf — Pertahanan: Chris 

tel. Hist.j ad interim. 3 
Dari susunan ini terbajang bah 

wa P. v/d A.. mengadjukan “2 
orang Paru, jaitu Hofstra sebagai 
menteri keuangan jang tadinja 

HARI RABU kemaren dulu Pe 
Ingadilan Negeri Bandung tih mu 
'lai memeriksa ,,perkara pembunu 

han atas diri J. F. de Kort” aki- 
bat perbuatan homosexuil. Pembu 
nuhnja ialah Mohammad Harun 
selaku terdakwa telah dgn terus- 

terang mengakui perbuatannja di 

banjak dipersoalkan dan Samkal-| muka pengadilan, sesuai dgn ke- 

den, orang baru dalam gelang-jterangan jang diberikannja dalam 

gang politik Nederland: dulu ia pemeriksaan polisi. Sidang Penga 
,B.B.-ambteriaar" di ,,Hindia Be dilan Negeri jang hanja sebentar 
landa'', sekarang mahaguru seko sadja tertutup utk umum, achir- 
lah tinggi pertanian di Wage- nja mengundurkan pemeriksaan 

hingan. LN “karena masih ada 2 orang saksi 
Pada pihak KVP tampak orang2 jang harus didengar. Seperti di- 

baru Struysken, jang waktu men ketahui, tgl. 8 Djanuari jil. J. F. 
djadi gupernur Antila Belanda ti- de Kort, pemilik 'Toko Cine-radio 
dak terlalu besar suksesnja, 
nona Klompe, wanita Belanda jg kan mati terbunuh. Pada | tang 
pertama jang djadi menteri (Au- gal 16 Pebruari pembunuhnja jak 

tara), hi Muhammad Harun 

    larun Antjam Mau I 
ea ta "0 | Orang Jang Berbuat Homosexsueel 

dan di Djalan Braga, telah diketemu- | 

ig masih ada disekitar nusantara/ 

ping Irian Barat jg telah mendial 

telah meninggalkan rentjananja 
semula untuk mengadakan  pe- 
nguasaan internasional. Selandjut 
nja berita itu mengatakan bahwa 
Inggris bermaksud menawarkan 
pengawasan internasional atas 
terusan Suez dengan disertai apa, 
jang dilukiskan sebagai ,,suatu 
ketentuan penting baru” dengan 
disertai sanksi2. 

Washington Post” seterusnja 
menjatakan bahwa Amerika Se- 
rikat menjokong sikap baru Ing- 
gris ini dan bahwa Perantjis te- 
lah ditinggalkan: sama sekali. 
Djurubitjara Inggris djuga mem- 
bantah bahwa Inggris telah me- 
ngadjukan suatu  rentjana kom- 
promi baru. Ditegaskan bahwa 
Inggris dalam segala hal tidak 
berputar haluan. 

Pertemuan Lloyd — Pi- 
necay — Fawzi. 

Sementara itu - Menteri2 luar 
negeri Inggris, Perantiis dan Me- 
sir telah bertemu lagi di New 
York hari Rebo untuk pembi- 
fjaraan2 rahasia ketiga kalinja 
guna menemukan suatu penjele-   menentukan. nasib mereka sendi 

ri melalui referendum. 
(Antara) 

oleh Polisi Negara Bandung. Di- 
depan Hakim, Muhammad Harun 
itu mendjelaskan kisah sedjak ia 
mulai berkenalan dgn segala per 
buatan smesum homosexuil antara 
dirinja“dan de Kort sampai ter- 
djadinja pembunuhan dan penang 
kapan polisi, 

Harun menerangkan, bhw sikor 
ban pembunuhan itu suka berbuat 
mesum dgn orang sedjenis. Ter- 
dikwa sendiri termasuk mendja- 
di korban perbuatan itu. De Kort 
itulah jang menjebabkan pikiran 
terdakwa mendjadi tidak normal 
sehingga rumah tangga terdakwa 
mendjadi katjau. Karena itu ma- 
ka timbullah rasa djidjik terha- 
dap perbuatan2 demikian dan ter 

| dakwa membunuh de Kort itu, 
tertangkapAtas pertanjaan Hakim, terdakwa 

Bunuh Semua 

saian kompromi dari masalah 
Suez. Pertemuan itu dilangsung-   
Harun menerangkan tidak menje 
sal dgn pembunuhan jang dilaku 
kannja, bahkan kalau ia tidak se 
gera tertangkap. berniat membu- 
nuh orang2 homosexuil lainnja, 
Keterangan terdakwa itu tjotjok 
dgn hasil pemeriksaan polisi, bah 
kan mengenai tusukan? pisau be 
Jatinja..tjotjok dgn visum et re- 
pertum dokter jang memeriksa 
majat de Kort. 
Hanja mengenai tuduhan pen- 

tjurian barang berupa 1 arlodji 
Rolex, 2 tjelana dan 2 badju Ke- 
punjaan de Kort, terdakwa Ha- 
run menjangkal.  Ditegaskannja 
bhw ia mengambil barang? tsb. 
bukan dgn maksud utk mentjuri, 
karena kalau ia hendak mentjuri 
maka ia akan' membongkar  tem- 
pat uang de Kort itu j obb 
luhan ribu rupiah (An 

     

         

    

  

  

kali merdeka tetap merdeka”. 
Saja akan “mendjawab, bahwa 
"600 djuia rakjat Tiongkok. ber 
satu-padu sebagai satu benteng 
perkasa. tak . bertara”. Adalah 
oaik bagi bangsa Indonesia mem 
punjai sahabat rakjat jg tegas 
dan sbula-kuat seperti. rakjai 
Tiongkok ini” “demikian. Presi- 
den Sukarno. Walikota Shangha. 
Tjen Ji dalam pidato sambutan- 
nja menerangkan bahwa "djugs 
Shanghai adalah kota jg belum 
lama berselang” melepaskan dir: 
dari x'ntai kolonialisme untuk 
memulai hidup baru”. 

Seperti Presiden Sukarno djugz 
Tjen Ji mengatakan, bhw ,,kaun 
kolonialis telah pula meramalkan 
kami tidak akan mampu tingga! 
dalam kota ini lebih dari 3 bu- 
lan, akan tetapi kami telah ting 
gal disini 7 tahun lamanja dan 
akan tetap tinggal disini selama- 
lamanja”. ,,Kaum kolonialis mera 
malkan, bahwa kami tidak akan 
Pada mengurus kota ini dgn 
jada pantuan kaum kolonialis 

wyn Lloyd, menteri Iuar negeri tetapi bahkan tukang2 ramal itu 
Pen. Christian Heran yan Ae TP mengakui, 2 
menteri luar negeri Mesir Mah- Pe jaan kami mengurus kotz 
ag Na 29 Tenan a Mann A0 aa me 
onperensi2 ti resminja dgn. $ T au emikian Tjen Ji 

Hammarskjocld pada hari Selasa j9 selandjutnja mengatakan ,dgi 
malam. : melepaskan diri dari ikatan kolo 
: Lloyd Hari Ta Lg Ba - Pas Natok ke 
ersama an kemudian engan misSkinan an elapc 

menteri luar negri AS John Fos-|ran serta kemundurannja, dan 
ster Dulles sebelum pertemuan sebagai gantinja mereka menda- 
bari Rabu dengan Fawzi. Pata Nang Pa Na aa 

Lloyd dan Pineau setelah pe-| “dn Kekuatan . Kata Tjen Ji le 
rundingannja hari Rabu telah bih Tandjut, wpengalaman2 jang 
mengeluarkan sebuah  komuni-|Sama dari Tiongkok dan Indone 
ke dimana dinjatakan bahwa me 2 So. misal jang sama 
izka telah mentjapai persetudjuan Hawa an Tn jang T pula se- 
penuh dalam analisa2 mereka tan Mn ann a persaha- 
tentang situasi sekarang dan mem| dial saat Ba Ma ana n 2 
bantah spekulasi pers TT ya sama lebih rapat La ae na 

selisihan pendapat antara kedual membantu”. Demiki : 
negara itu. Komunike itu kata- emiktan antara lain | sambutan Tien Ji, Walikota! kan bahwa mereka akan terus bel Shanghai merangkap Wakil Per kerdja sama untuk mentjapai p€ldana Menteri RRT. 
nielesaian atas dasar prinsip2 ig. SIP Pada pertemuan djamuan it 
telah dibuat oleh 18 negara jang|hadlir pula -pedjabat? diplomatik! 
telah ditentukan dalam konperen dari berbagai negeri jang ada di 
si London. Shanghai. Semua anggota rombo 

Dilandjutkan lagi ngan Presiden dan Dutabesar In 
Kemis, donesia | untuk RRT  Sukardjo 

Pertemuan Lloyd-Pineau-Fawzi| Wirjopranoto hadlir djuga.. De- 
berlangsung selama 2, djam.| mikian UP mengutip radio Pe- 
Menteri luar negeri Perantjis : king. (Antara). 
Christian Pineau mengatakan ,,til - 

dak mungkin mengatakan apakah 
ada sesuatu kemadjuan jg. telah 
terttapai”. Ditambahkannja bhw. 
tidak tjukup kemadjuan untuk 
laporan ketiga menteri itu kepada 
sidang tertutup Dewan Keamanan 
hari Kemis. 

Menurut Pineau sidang Dewan 
Keamanan hari Djum'at ini akan 
dilangsungkan dengan terbuka. 
Menteri luar negeri Fawzi me- 
ninggalkan ruang sidang dengan 
tidak mengeluarkan sesuatu per- 
njataan ketjuali mengatakan  si- 
dang dilandjutkan — hari Kemis 
diam 14.00 GMT. Jang paling 
achir meninggalkan ruang sidang 
rahasia itu adalah menteri luar 
negeri $ . 

a suddowespi 

ea Uye , 
2 W etenechenpan putagtt 

akan dikatakan oleh Mesir”. 

kan dengan pengawasan Seker- 
taris Djenderal PBB Dag Ham- 
marskjocld bertempat ditingkat 
ke 38 jang didiaga keras, di 
markas besar PBB, 

Menteri luar negeri Inggris Sel   

hari 

PBB pada hari Selasa maka be- 
berapa menteri luarnegeri menja 
takan pendapatnja kepada pers. 
Menteri luarnegeri URSS, D. 
Shepilov, keluar dari sidang ter 
tutup tsb. dengan tersenjum le- 
bar dan menjatakan kepada para 
wartawan jg: menanti2kan ,,saja 
merasa optimistis”. Para menteri 
luarnegeri lainnja dan utusan2 
tidak mau memberikan komentar 

jang djuga 
an sesuatu 
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HARGA LENGGANAN: ' 

DLM. KOTA : , Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 13,— 
»Suara Merdeka”/,/Minggu Ini” Rp. 13,— 4 Rp. 3:— — 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 : ,,Suhra Merdeka” Rp.0,75. ,,/Minggu Ini” Rp. 1,—     

      

    
  

Let. Kol. Pirngadie sangat me 
njesali disiarkansja berita2 jg sa 
ma sekali tidak benar itu. "Saja 
sepatah-katapun tidak pernah 
membitjarakan soal penahanan 
sb. dengan siapapun, djuga tidak 
dengan orang2 pers asing”, demi 
kian dikatakannja. 
Sedjauh jg diketahui, tidak ada 

sk dalam-negeri jg menjiarkan 
itu, ketjuali sebuah ig mengutip 
Bari kantorberita2 asing isb. 

Let. Kol. Pirngadie membenar- 
kan, bahwa memang telah dilaku 
kan penahanan2 dikalangan Ang- 
katan Darat, akan tetapi pena- 
hanan ini dilakukan dlm rangka 
tindakan anti-korupsi dan hanja 
ditudjukan terhadap mereka jang 
dituduh mendapat/menerima so- 
gokan/suapan. Mengenai tinda- 
kan untuk menghadapi kegiatan? 
politik jang didesas-desuskan da- 
lam hubungannja dengan maksud 

Juntuk ,.merobah pemerintahan”, 
KSAD Djenderal Major Nasution 
memang telah mengadakan pani 
tia ad-hoc untuk melakukan ype- 
meriksaan terhadap beberapa per 
wira. Demikian Djurubitjara Ang 
katan Darat, jg untuk sementari 
waktu ini belum dapat meng 
umumkan nama2 perwira jang d 
maksudkan itu, atas dasar pertin 
bangan untuk kepentingan Angk 
Darat dan pihak2 jang bersang- 
kutan sendiri. 

  
Ada anasir2 iang ber- 
usaha petiah-belah A.D. 

Kolonel - Sukanda Bratameng 
gala, jang 'namanja disebut2 se- 
bagai salah seorang perwira-me- 
nengah jang ditangkap, hari Ke 
mis ragi kemaren dengan tegas 

menjatakan kepada pers di Dja 
karta, bahwa setelah membatja 
berita mengenai dirinja jang di- 
siarkan pers asing itu, ia meri- 
dapat kesimpulan dan kejakinan. 
bahwa ada. anasir2 didalam ne- 
Geri jg- memperguftrakan sanasir? 
diluar negeri untuk  memetjah- 
“belah, chususnja Angkatan Da- 
rat. 5 

Saja dalam functie saja. seka 
rang akan mentjari'anasir2 itu 
'dan- siapa sadja baik didalam 
maupun diluar Angkatan Darat 
jang mentjoba  memetjah-belah 
Angkatan Darat, akan saja ha- 
dapi”. Demikian Kolonel S. Bra 
tamenggala. 

Kolonel Sukanda jang mempu- 
njai kedudukan pula sebagai Ke 
tua . Panitya Penjambut. Miss 
Goodwill Militer Pakistan janc 
baru2 ini datang ' ke Indonesia 
Kemis kemarin terbang dari Bar 
dung ke Djakarta terutama sekal 
untuk membubarkan Panitya P: 
njambut itu Serta mentjari keter: 
ngan-sebenarnja dari Penerangan 

Angkatan Darat jang oleh bebe 
rapa pers asing itu disebut seba 
gai sumber berita jang diperolek 
nja tentang penangkapan2 tsb 
Dalam keterangannja selandjutnj: 
dikatakan, bahwa sebagai seoranc 
perwira jang mengikuti djerih p: 
jah TNI sedjak th. 1945 ia selal 
berusaha dengan djalan bagai 
manapun untuk Angkatan Darat 

Sementara itu djurubitjara Anc 
katan Darat Let. Kol. Pirngadie 

Belum Ada 
8 can 
“Reaksi. 

Thd Adjakan Nasser 
Untuk?9 Bentuk Front 

Ekonomi A.- A. 
DJURU-BITJARA Kementeri 

an Luar Negeri A. Mononutr 
hari Kemis atas pertanjaan ,,An 
tara” mengenai reaksi Kemente 
ran Luar Negeri terhadap an 
djuran Nasser untuk membentuk 
Front Ekonomi Asia-Afrika guna 
mengalahkan komplotan2 bara 
terhadap ekonomi  Asia-Afrika. 
menjatakan bahwa Kementeriar 
Luar Negeri belum dapat menee 
mukakan sesuatu reaksi atas 
andjuran Nasser itu. 
Dikatskannja bahwa andjuran 

Nasser itu jang dapat diketahui 
di Indonesia melalui berita2, ada 
lah terlalu summier, dan ” masih 

diperlukan keterangan mengenai 

usul itu dengan lebih lengkap 
lagi. 

Seperti diketahui pada tanggal 
8 bulan ini UP mewartakan dari 
Kairo, bahwa Presiden ' Mesir 
Diamal Abdel Nasser mengan- 
diurkan supaja dibentuk . Front 
Ekonomi . Asis-Afrika guna me- 

ngalahkan komplotan2 Barat ter 
badap ekonomi Asia-Afrika. 
(Antara). 

    
Shepilov Tetap Optimistis Tentang 
Penjelesaian Masalah Terusan Suez 
SETELAH dilangsungkan si- terhadap pembitjaraan2 dalam siFawzi dari Mesir diutjapkan ,,da 

dang tertutup Dewan Keamanan Gang tertutup itu. Seperti diketa-i lam nada jang lebih konstruktif", 
hui anggota2 D.K. ialah: Austral Kata Dulles bhw kemungkinan? 

jlia, AS, Belgia, Inggris, — Iran, 
jJugoslavia, Kuba, Perantjis, Tai- 
'wan-Tjiaug Kai Shek & URSS. 
' Menteri luarnegeri A.S., John Fos 
ter Dulles, dalam pada itu mem 
berikan pendapatnja tentang per 
debatan dalam sidang D.K. PBB 
Selasa pagi dan mengatakan ia 
mengetjam usul Sovjet utk men 
dirikan komite perundingan jang 
berimbang” dan ditambah selan 
djutnja bahwa  pidatonja Dr, 

berhubung dengan 

mn 

'ak Ada Pa ut 
Mu. 

nengah Jang Ditangkap 
“Djurubitjara Angkatan Daratf Bantah Berita': Pers 

| dAsing —JAda Anasir-Anasir Jang Berusaha Petjah 
: Belah Keutuhan Angkatan Darat i 

DJURUBITJARA Angk. Darat Let. Kol. Pirngadie hari Kemis kemaren membantah 

berita2 UP/AP/Reuter jang disiarkan setjara luas diluar negeri, bahwa di Indonesia telah 
dilakukan penangkapan2 terhadap diri 4 orang perwira menengah TNI, jang dikatakan dim. 

berta itu ,,telah tersangkut dalam gerakan2 untuk merobohkan pemerintah jang sekarang.” 
Menurut berita2 kantorberita2 asing jang dibantah itu, jang telah ditangkap ialah Kol. 
Sukanda Bratamenggala, Inspektur Djenderal Pendidikan dan Latihan A,D. jang berkedudu- 

kan di Bandung, Let. Kol. Kemal Idris, Komandan Resimen IX di Tjirebon, Let. Kol. 

Yaswin, fjaion Attase Militer, dan Major Djuhro, Komandan KMKB Djakarta Raya. 

disebut2nja harian ,,Merdeka” jang mengutip 
namanja sebagai orang jg mem- berita pers asing itu serta terha 
berikan keterangan2 jg disiarkan! dap lain2nja. dl 
pers asing itu tentang penangka-| wartawan , Antara 

Dalam pada itu 
dari lain 

pan2 terhadap diri 4 perwira me sumber dapat keterangan, bahwa 

hubung dengan 

tama 

gola, baru2 ini telah tertangk 

disuruh cleh Kahar Muzakar 

sendjataan jarg diterima dari 

jakan De 

Lindungi :Semua I 

, Antara” katakan, bahwa ma 

Gang2 biasa. 

undang2 
soalnja telah urgen sekali. Seper 
ti djuga telah tersiar dalam su 
rat2 kabar, maka 'kaedaan pen 
dudukan tanah di Sumatera Ut: 
Ta sekarang ini adalah membah: 
'akan keuangan negara, demik 
an Menteri. 

Sel:ndjutnja diterangkan, bah 
wa undang2 darurat itu tidak h 

nja dim:ksudkan untuk melindi 
ngi perusahaan2 di Sumatera itu 
melainkan semua- perusahaan d 
seluruh Indonesia jg menghasil. 
kan devisen bagi :negara, term: 
suk tanah2 perkebunan di Sum: 
tera Utara,, .tanaman2  kehuta 
nan2, perkebunan2. negara dar 
'ain2 lagi. : 

Atas pertanjaan “berapa djum 
lah uang jg'akan dihasilkan tias 
tahunnja dari perusahaan2 itu :» 
hanja mengatakari, bahwa dar 
perusahaan . :tembakau di De! 
(Sumatera Timur). sadja, peme 
tintah tiap tahunnja :akan men 
dapatkan 300 djuta rupiah devi 
sen dalam bentuk. alat2 pembz 
jaran luar negeri. 
Mengensi undang? darurat iti 

sendiri ia katakan. bahwa ha' 
itu termasuk politik hukum kec 
»idanaan. Karena undang2 -darv 
rat no. 8, belum tiukup kuat ur 
tuk melindungi keselamatan pe 
rusahaan2 tadi, maka dikeluar 
kan undang2 darurat no. 1 tahur 
1956 denga, antiaman hukumar 
'ig lebih berat. hingga memberi 
kemungkinan pada Hakim bertin 
d'k lebih tegas. 

Pendjelasan umum, 
Dalam memori pendjelasan pe 

merintah mengenai UUD no. 1/ 
56 ini dinjatakan antara lain, bhw 
pada waktu achir2 ini pemakaian 
tanah2 perkebunan oleh rakjat 
Cengan tidak seizin pengusahanja 
telah meningkat pada tingkatan 
iang membahajakan suatu tja- 
bang produksi jang penting bagi 
negara, dan sebagai akibatnja 
membahajakan perekonomian ne 
gara pada umumnja dan keuang- 
an negara chususnja. 

Dinjatakan sebagai misal ne- 
makaian tanah2 perkebunan tem 
bakau di. Sumatra Timur. ian: 
hingga beberapa bulan jang lah 
masih terbatas pada tanah jan»   

| bahan jg penting bagi keuangan 

Sab daa as AS ea Da WN ta Dibagi DN 

disediakan untuk tanaman tem 
bakau:  sedjak bulan Diuli il 
pemakaian tanah2. itu semakir 
meluas, bahkan ditudjukan vulz 
pada tanah2 persemaian bibit 
untuk tanaman tahun 1957. Me- 
nurut pendjelasan itu pemakaiar 
tanah2 persemaian itu berart' 
tikaman maut terhadap produks' 

untuk menjelesaikan sengketa te- 
rusan Suez itu 'setjara damai ia- 
lah baik. Amerika Serikat, kata 
Dulles, akan menjetudjui resolusi 
Inggris/Perantjis - jang menghen- 
daki pengawasan internasional 
atas terusan Suez itu sebagai 
dasar untuk melangsungkan pe- 
rundingan2: tapi Dewan Keama- 
nan harus djangan menutup pin 

nengah (jang dibantah itu) me-|pihak Angkatan Darat akan se- 

ngatakan merasa tersinggung. Ber| 
penjiaran berita| wab drai penanggung djawab per 

ju tidak henar menurut Pirngadi| wakilan2 pers asing di Djakarta 
ia akan minta pendjelasan2 per-!jang tefah menjiarkan berita2 se 

dari penanggung djawab kitar soal diatas. (Antara). 
ME AP na Ta 

D.I. Sulawesi Banjak 
Berasal Dari KNIL 

KURIR KAHAR MUZAKAR, jang bernama Sironi Mus- 

gera meminta. pertanggungan dja 

ap oleh pamongdesa dikampung 

Kebon-eurih, desa Bodjongrangkas (distrik Leuwiliang, kabu- 

paten Bogor) demikian berita jang diperoleh Antara. Dalam 

pemeriksaan. jang dilakukan oleh jang berwadjib, Sironi Mus- 
gola itu mengakui, bahwa ja adalah dari DI/TII Sulawesi dan 

untuk memberitahukan kepada 

teman2nja dari DI/TII bahwa pada achir tahun ini di Palopo 
(Gulawesi) akan dilangsungkan konperensi mereka. Sironi 1ne- ” 
perargkan pula, bahwa ia bersama2 seorang kawannja berna- 

ma Abdulwahab berangkat tg. 25 September 1955 dari Sula 
wesi dan fba 4 hari kemudian di Tg. Periuk. Ia telah berpisah 
fengan kawannj». Menurut Sironi, di Sulawesi banjak anggota 

DI/TII berssal dari KNIL dulu. Mereka djuga mendapat per 
kapal selam dan dari udara. . 

Bete beo ee ee 

Srobotan' Tanah Baha- 
visen Kita 

Undaeng2 Dasor No. 1/'56 Dimaksud Utk. 
eruschocn - Penghasil 

Devisen — Pendjelasan Menteri Agraria 
MENTERI AGRARIA Prof. Mr. Suhardi atas pertanjaan 

ksud daripada-undang2 darurat 
No. 1/tahun 1956 ialah untuk melindungi semua perusahaan 
jang menghasilkan devisen bagi negara. Dikatakan, bahwa 
undang2 darurat itu dalam waktu jang dekat akan diadjukan 
pada Parlemen untuk mendapatkan pengesahannja sebagai un- 

Dilakukannja al tsb. dengamnegara, apabila hal itu tidak da- 
darurat ialah. karena» "iberantas dan ditjegah dgn 

segera. 25. 

djaksana. Eee 
Mr. Subagjo, ketua Seksi Per- 

tanian dan Agraria Parlemen atas 
pertanjaan mengenai hal itu, ka 
takan, bahwa soalnja undang?- 
darurat itu telah mendjadi kenja 
taan. Jang penting ialah hendak- 
aja dalam pelaksanaannja peme- 
untah bertindak bidjaksana. Dju 
ga. Mr. Subagjo mengharap agar 
undang2 darurat itu segera di- 
idjukan pada Parlemen untuk di 

oitjarakan dan didjadikan undang 
undang biasa. - Dapat ditambah- 
xan, bahwa dalam hubungan ini 
BTI telah mengeluarkan pernja- 

gera ditjabut. (Antara). 

Geger Hari 
Wuchang: 

i 3 Orang Tewas 
Kowloon 

SEDIKITNJA 3 orang tewas 
dan 90 luka2 dalam kerusuhan 
sepandjang malam Kemis jang 
terdjadi di Kowloon. Lebih dari 
100 orang ditangkap ketika po- 
lisi membubarkan demonstran 
dengas gas2 air-mata, 

Kerusuhan terdjadi hari Rebo 
setelah terdjadi persengketaan ka 
rena pengibaran bendera Kuo- 
mintang sewaktu perajaan hari 
Wuchang (,,Double Ten”). Polisi 
mengatakan bahwa kerusuhan 
ini merupakan kerusuhan paling 
besar sedjak perang. 

Pada hari Kemis pagi kerusu- 
han sudah agak reda tetapi sua- 
ra sendjata dan granat masih ter 
dengar. Beberapa orang Eropa 
termasuk serdadu2 Inggris dipu 
kuli oleh demonstran2. Barang? 
pakaian dari toko2 jang diram- 
pok bertjetjeran didjalan2. 

Perlu diwartakan bahwa menu- 
rut Reuter korban kerusuhan ini 
adalah 6 orang tewas dan 60 
crang luka2. (Antara-AFP). 

5 Peladjar La- 
gi Ditangkap 

eh Pem. Singapura 
3 ORANG peladjar sekolah 

menengah. Tionghoa, diantaranja 

seorang peladjar putri sekolah 
menengah Chung Hwa, hari Re- 
bo. ditangkap oleh pemerintah 
Singapura, demikian dikabarkan 

oieh UP, Dalam pada itu kemen 
terian pendidikan Singapura telah 
pula memerintahkan untuk me- 
ngusir sedjumlah kira2 150 orang 

peladjar dan ' memetjat 2 orang 
guru sekolah" menengah, sedang 

7 orang guru lainnja mendapat 
peringatan. Menurut pemerintah 

Singapura, penangkapan tsb. di- 
lakukan dalam rangka move pe- 
merintah — terhadap front komu- 

mis. Dikabarkan selandjutnja, 

bahwa ketiga orang peladjar jang 
ditangkap hari Rebo itu adalah 
angganta2 Panitia Eksekutip da 

ri organisasi jang kini dilarang   tunja untuk membitjarakan setiap 
saran lain, 

  Pa dak Ka Gan BAN 

oleh pemerintah Singapura. (An- 
tara-Reuter). , 

Mr. Subagjo: harus bi- 

taan, agar undang2 darurat sex, 

   

ba: 

, , 

k 
Si
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'OKTOBER "1956 akan 'diid Pada hari RA ka 
jelang Beasr un Tn 

Lelang dimulai 

Gedui 
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Pengumuman. 
Berhubung” dengan. keadi ar tempat, makiLmalii tanggal 

13-10-1956, FAKULTAS KEDOKTERAN dan KEDOKTERAN 
GIGI Universitas Gadjah Mada 

“.» Tidak Menerima Pendaftaran Lagi 
: “SEKRETARIS 

FAKULTAS KEDOKTERAN dan 
La KEDOKTERAN GIGI 

UNIVERSITAS GADJAH MADA. 
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Sa g x ja Ka 3 s. 5 

Atau perobahan hawa ada sebab utama dari berdjangkitnja 

Penjakit ini dapat diderita 2 sampai 3 minggu dan ini betul 
pajah. Kuman? influenza sangat djahat, dan mudah menular 
dari hidung atau mulut. . E 

    

   

  

   

     
      

  

   

   

    

      

   

    

    

   
    

    

    

     
      

       

          

   

   
   

    

    

  

    

  

   

    
     
    
     

    
    

  

    
   

    

   

    

   
    
   

   
     

  

   

   

    

   
       

    

      

   

  

   

    

    

       

     
    

   
   

    
   

        

   

    

     

     

    

   

  

   
    

  

   
   
    

  

    

JENZA TABLET 
al ini dengan djitu dalam be- 

obat sungguh mengherankan, 
t sempurna, Orang dewasa 
dengan tidak ada bahajanja. 

ZA TABLET 
: au waktu bepergian. 

isatu tube 20 tablet “1... 00: 

ING & IND. COY. LTD. 
No. 1, Tilp. Kota 64. 

Ro: 63, Tilp. SM. 379. 
ra 5, Tips U..2754. 

"Tilp: 3989. 

   

   

  

     

PENG AN SAN tjap 
influenza, badan pan 
sakit gigi, sakit k 
(menstruatie). 

kepala, masuk angin,: 
1 (zenuwpijnen), rheumatisme, 

1 waktu datang bulan 

aupun dalam bepergian ber 

Yap KA ikan | ijakit-penjakit seperti 
batuk, kepala penin inggang, pegal linu. Amat berguna £ 5 

berguna “sekali untuk 

menjembuhkan mata 
mata bergetah, air mata merem- 

ta bengkak, mata berasa 
ling djur akan menjembuh- 

1 kepanasan, mata merah berasa 
kena terpukul, kulit mata me- 

Taka ts | 

bes, mata berasa bei 
pedih. MUCHN 
kan mata trachoo 
pedih, ngeri melihat 
rah dan sakit, kulit 
OBAT-OBAT tsb. ak Mali aman 
PERUSAHAAN ANI bea Len gann ANA 

DJAT AJA. 
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edembiraan Beberdia 
Rentjana pembangunan lima tahun jang telah disetudjui 

         

    

   
   
   

sehingga ingga Indonesia h 
nan daripada negara-ne: 

Benar djuga   Pn 

'an 

| karena -mendjadi itulah kita bisa mengerti tjara-tjara jg 

     

Ha ph melompat berlomba-lomba dalam pembangunan. 
Maen Sa Teori tsb. kita terima dengan sjarat, bahwa 

| dj sekian tahun, kita telah matang 
gunan. Dan pembangunan dalam taraf 

se telah kita an ja jang kita terima tsb. 
wadjib mendjadi kenjataan dengan bukti. Bukti untuk menundjuk- 
kan kepada dunia luar, bahwa Indonesia djuga pandai  memba- 

    

  

sekarang is 

  

      

   

  

erintah wadjib mendapat perhatian dan bantuan uenak anna | 

  

    

   

  

  

'Afjara' Jang Penting 
Jg:Dihadapi Parlemen 
Terutama Soal Otonomi Propinsi Dan U.V. 

'Okupasi jTaoah Liar — Sikap Oposisi P.R.I. 
| Menarik Perhatian 

HARI SENIN Parlemen sudah mulai lagi bersidang se- 
telah mengadakan resesnja dan sidang ini merupakan sidang 

jang ketiga dari Parlemen jang dipilih oleh rakjat. Pada per- 
mulaan sidang ini banjak kursi jang masih kosong disebabkan 
anggota2 banjak jang sedang berada diluar negeri, jaitu satu 

rombongan ke RRT dan jang satu lagi ke Sovjet Unie, 

Salah satu atjara penting jg di | 
aadapi “oleh “Parlemen dalam 
nermulaan sidang2nja ini ialah 

  

     
aman” Sa 

AP AA EA MNC L     

  

      

PAMERAN 

Bung Abd. Rochim dari djl. 
Pelabuhan  Djepara kirim saran 
sama Sir-pong, 

Di Gedung Pertemuan Umum 
Djakarta ada diperlihatkan  Pa- 
meran Gelung Konde, disaksikan 
oleh Njonjah2 Besar, 

Haaaaah. Untuk mengimbangi 
itu, maka baiknja saja usulkan 
sadja sama Oom Sir-pong, apa- 
kah Oom suka lekas-lekas djuga 
(sekedar untuk imbangan sadja 
lhoooo), ngadakan "Pameran 
Djambul Onta”, Seperti djambul- 
nja burung ketilang. Itu kiranja 

  

(--i— Dalam mengikuti rentjana pembangunan jang pertima | 
— ini, walaupun ita telah mempunjai dasar teori tsb,, njatanja sam- 

— Ibutan terhadap pembangunan masih kelihatan sepi. Rupanja orang 
'Imasih belum mempunjai keifisjafan mengabdi untuk - kemadjuan 

upun kita telah merdeka 11 ta BMP 2 
mengabdi jang merupakan dasar daripada tjara kita bekerdja untuk 
pembangunan wadjib kita perhatikan. Dimana letak kekurangan 
dan kesalahan, sehingga masjarakat masih kurang keinsjafan me- 

negara, wale 

  

hun lamanja. Keinsjafar 

Upatjara pemakaman djenazah Presiden Anastio Somoza dari Ni- 
caragua, jang meninggal dunia akibat luka2-nja kena tembakan 
pistol jang dilepaskan seorang pembunuh pada tgl. 21 September 
ibl. Nomor 3 dari kiri adalah nj. Julia Garcia Somoza, ibu. Presi- 
den Somoza. Berdiri dibelakangnja adalah putera Presiden Somoza 
jang kini dipilih oleh Kongres Nicaragua untuk menggantikan 

| kedudukan ajahnja. 

Isoal RUU pembentukan daerah2 
otonomi tingkat propinsi Atjeh 
Jan Kalimantan jg semula hen 
dak didaruratkan, tetapi berhu 
bung tidak adanja kebulatan pen 
dapat dikalangan partai2, maka) 
pembentukan  propinsi2 itu di 
djalankan dengan undang? bia 
sa. Pada umumnja partai2 jg ber 

akan lebih serem, Terlebih-lebih 
kalau para pesertanja berpakaian 

aan 
Komentar Sir-pong: Setudju 

bung, setudju, Tapi kalau sudah 
ada jang berpakaian model Tar- 
zan "The Ape-Man”, mudah2-an 

  

TOURNAMENT TENNIS GURU 
DJATENG. 

Dalam liburan tgl. 15 s/d 17 Ok 
tober j.a.d.. akan diselenggarakan 
Tournament Tennis. chusus untuk 
Guru2 seluruh Djawa - Tengah. 
Pertandingan tersebut dilangsung & — —,. Menurut paham kita, kekurangan keinsjafan mengabdi 

tsb. terletak pada kurangnja kegembiraan orang mendjalankan 
tugasnja sehari-hari, Djika kegembiraan bekerdja sehari-harinja itu 

  

(tudjui p 
“hotonomi itu, melainkan jo tidak 

keberatan bukannja tidak menje 
pembentukan propinsi2 kan pada pagi dan sore hari, ber 

tempat di baan2 S.T.C, Djl. Mu 
gas, Semarang. Diantara pengikut 

disetudjui ialah: tjara2nja, terdapat pemain2 dari Solo, Jogja 

djangan lalu ada jang minta di- 
kompliti jang berpakaian model 
"Laila, The Jungle-Gir?”. 

   

    Kegembiraan bekerdja pama menata 

sehari-hari ? | 
I—- — — Pjawaban daripada pertanjaan itu tjukup dengan pen- 
|djelasan serta tjontoh jang kita sebutkan dibawah ini. 
—'— — Orang tidak akan bisa 

Itugasnja, djika tahu, bahwa orang atasannja mendjalankan kewa- 
 Idjibannja semau-maunja sendiri dengan selalu kasip datangnja 

atau main serampangan dalam mempergunakan keuangan, sehingga 

pekerdjaan sehari-harinja memungkinkan orang bergembira. D 
1 inkah orang bisa bergembira dalam menunaikan tugasnja 

itu bisa tertjipta, djika keadaan 

Penipu Wanita Ulung 'Ibisa tertjipta, kiranja keinsjafan mengabdi pada masjarakat dengan | 
sendirinja bisa tertjipta pula. 

“w|Beraksi'Di Jogjakarta 
Rp '» Djuta Amblas —,,Keraton Siluman”   

bergembira dalam mendjalankan 
Bongkar Rahasia 

DLM MINGGU ini Pengadilan Negeri di Jogjakarta akan 
(mulai memeriksa satu perkara penipuan besar jg. dilakukan oleh 
Iseorang wanita dengan tjara jg. sangat litjin sekali. Bok H. Sp. 
demikian nama potongan terdakwa itu, telah datang dirumah 

Isehingga diduga dalam 

Untuk menjelesaikan soal ini, 
Parlemen akan memberikan prio 
riteit terhadap pembitjaraan me 
ngenai RUU. pembentukan dae- 
rah2 otonom tingkat propinsi ini, 

bulan 
Oktober ini djuga sudah bisa di 
undangkan. 

Djuga soal' Undang2 Darurat 
mengenai 'Okupasi Tanah? Liar 
diduga akan- merupakan masalah 
jang akan mendapat - perhatian 

Semarang, Kudus, Pekalongan 
dll. Pada tahun 1955 kedjuaraan 
dipegang oleh : Single prija A: 
Thio Goan. Hing (Semg.) B: Su- 
haemi (Ungaran). Single wanita: 4 
Coppy Harsrini ' (Solo). Double 

Uahhhh, itu namania lalu lain 

jg dipamerkan. ....   DUNIA OLAHRAGA SINGKAT. 
SEPAKBOLA. Tgl. 8 Okt. dgn 

diantar “oleh Wali. Kota "Medan, 
kes. PSMS bertolak ke Birma te 
tapi Ramli, Ramlan dan RaSjid 
tidak ikut. “Di Birma ia akan me 

  

pe 

'|bisa mentjiptakan pula keinsjafan 

Kabar Kota 

  

bisa menimbulkan ketjurangan dsb.-nja. 
Suasana sematjam itulah sebetulnja jang menghilangkan 

kegembiraan bekerdja sehari-harinja. Dan suasana itu harus lenjap, 
djika masjarakat menginginkan hasilnja pembangunan. 

| melenjapkan suasana itu perlu tindakan tegas 
dari pihak pemerintah. Djika kalangan Angkatan Darat telah miilai 
mendjalankan tindakan tegas mengenai anggautanja jang bertindak 
korup, maka sudah sepantasnja, djika tiap kementerian memberi- 
kan instruksi tegas mengenai tenaga-tenaga jang mendjadi peng- 
balang daripada pembangunan. Djanganlah istilah onmisbaar di 
lapangan pekerdjaan jang kerapkali kita dengar mendjadi peng- 
halang untuk mentjiptakan kegembiraan bekerdja jang achirnja 

  

seorang biasa menjewakan barang2 perhiasan, mengaku disuruh 

jaan besar jg. akan diadakan di 
Joich seorang bangsawan jg. akan menjewa perhiasan, utk pera 

Keraton. Dengan tidak banjak 
bitjara, semua barang2 jg. ditundjuk diberikan kepadanja. 

z5 Iseorang 

'Imengabarkan bahwa di Gedung   mengabdi pada masjarakat dsb.- 
nja. Aoa an | 

PERPELONTJOAN UNIVERSI- 
TAS SAWERIGADING. 2 

Rabu malam tg. 10 Okt. j.l. di 
gedung C.K.C. Stadion Selatan   

1 2 Io (Semarang, telah dimulai masa per 
v ekerdjaaa Semas pelontjoan “Universitas Saweriga- 

| le s1 «3, |Ging. Ikut dalam Lena an 
/ N ini 28 prija dan 4 wanita, sedang 

rang Veem N.V. disamping itu masih terdapat ber 
pwluh tjalon anggauta jang dibe 

SIARAN RADIO R. LL. - 
SEMARANG, 13 Oktober '56: 
Djam 06.25 Genderan dan Tjlem 

pungan. 07,10 Genderan dan Tjlem 
pungan (landjutan). 12,00 Suara | 
Nina dll. 12,20 Lagu2 tak Bersjair. 
12,45 Rajuan Nina Shore. 13,15 
Dendang . Malaya. 13,30. “Lagu2 
Gembira. 14,10 Tembang Sunda. 
17,00 Taman kanak2. 17,30 Dunia 
anak2, 18,15 Irama Sendja.. 18,30 
Obrolan Pak Besut... 18,45 Irama 
Sendja (landjutan). 19,396 Mendje- 

Selang beberapa hari daripada 
kedjadian itu, ia datang kepada 

pedagang .emas-intan, 

Negara ada tamu2 “dari Djakar- 
ta, diantaranja para Menteri2 dan 
Njonjah2nja. Mereka sama men 
tjari barang2 perhiasan jg. kwali 
tet tinggi. Mula? ia membudjuk 
supaja pemilik barang2 perhiasan 
itu datang sendiri ke Gedung Ne 
gara, sedang ia bersedia sebagai 
pengantar. Tetapi pemilik barang 
itu rupanja tjukup pertjaja kepa 
da makelar itu, hingga barang? 

itu semuanja diserahkan kepada 

lakukan 5 kali pertandingan jang 
dimulai tgl. 10 Oktober 1956, istimewa para. “anggota  Parle 

Y Dalam pertandingan “persahaha men. Meskipun dalam hal ini su   
ya terhadap Undang? Darurat angka 8—10, 8—6, -6—2, 16— 
itu, baik terhadap materi maupun 7 (2) Dengan kemenangan itu, pa 
terhadap prosedur . perundang2- sangan Amerika leading 2-1 alm 

annja, terdapat banjak — reaksi (furnament aman Aga 
: : Pa b "san kutan Ini sedang " ang$ung 5 1 

Jari pihak2 jang bersang : Stockholm Royal “ Tennis 
5: Stockholm. 

Pada pokoknja keberatan2 jg ATLETIK. Pelari 

—h 

Hall" 

dah dikeluarkan undang2 darurat Ia Na SA Kain aBlahhaN Ega 
Jan sudah "pula berlaku, namun 'dari kapal pendjeladjah “Italia jg 
bukan tidak bisa terdjadi, bahwa (kini berada di Djakarta. : 
akan dikemukakan usul2 interpe Peaa? e Una na Pn 

lasi Tenan soal okupasi tanah mengaiakan Dakdngan “Australia 
liar. Ini terutama mengingat, bah R. “Hartwig/F- Sedgman” dengan 

jang 
she 

djarak djauh 

prija: Suwanto/Singgih (Solo). 

aa sa mma at AL 

Mixed Double: Coppy/Hadi Sepoe 
tro (Solo). 

23 ORANG PENDUDUK TJITi- 
KUR DIBEBASKAN. 

Dalam minggu jl. sebanjak 23 
orang penduduk desa Tjitikur ke 
tjamatan Tjiwaru Kuningan, jang 
ditahan oleh jang berwadjih ka- 
rena dituduh memberikan sumba 
ngan tetap kepada fihak gerom- 
bolan, telah dibebaskan kembali 
dan kini telah berkumpul dengan 
sanak keluarganja. Mereka dibe- 
baskan setelah diberi penerangan 
setjukupnja sehingga mendjadi in 
sjaf utk tidak lagi melakukan per 
buatan2 jg melanggar peraturan. 

  

! 

: . 

    

ditudjukan terhadap undang2 da Tjekoslowakia Bmil' Zatopek jang 

rurat itu, ialah bahwa undangz menangkan » 3.medali emas di 
: Hg 5 Olympiade Helsinki jl. . menjata- 
1g dahulu sudah ada oleh kaum kan di Praha: bahwa 'ia akan per 
tani dirasakan berat dan e Ul gi djuga ke, Melbourne, meskipun 
Gdang2 darurat jg sekarang dike mungkin tidak akan turut berlom 
luarkan ialah untuk memberi TN Aa Pena pe mpiade 
kan kekuasaan kepada Pemerin Melbourne j.a:d. ini ia masi 
Da untuk ana an labih berat berlatih, tetapi apabila ia harus 

Sementara itu dari Kuningan di 
kabarkan pula bhw belum lama 
berselang sepasukan tentara telah 2 
berhasil menjergap sarang2 ge- » 
Irombolan digunung Panjeuseupan | 
|desa Gn. Atji Tjiwaru. Akibat 
penjergapan ini gerombolan lari 
kutjar-katjir kehutan, sedang dua 

: £ : “? mengalami operasi. ke II, mak 
lagi melindungi sumber2 .devie- 2 PA Sa buah gubugnja dibakar habis, 15 La. k Na 

Berdjalan Lantjar 
MULAL tgl. 13 Agustus 1356 se 

mua saham? dari N.V. Het Sema 
rang Veem jang berada pada NY 
Stroohoeden Veem di Surabaja tih 
dibeli oleh perusahaan? nasional 

rang dan mengganti - perusahaan 
itu dengan nama Semarang Veem 
N.V. Sebagai direksi adalah sdr. 
Abidin jang dalam keterangannja 
kepada pers di Semarang 
Rebo  jbl. a.l. 

    | Ibahwa pekerdjaan? tetap berlang | butannja, 
: ysung sebagaimana mestinja dan ti 

| dak ada perubahan? apa? dan pe 
ngoperan tadi sesuai pula dengan 
bunji PP/61l 1954. ' 

“hari:pada sdr. 
menerangkan, iperpelontjoan. Dalam kata sam- 

ri dispensasi, karena mereka tih 
berusia lebih dari 27 tahun, telah 
berkeluarga atau telah bekerdja. 
Kepada mereka ini diberikan pita 
hitam. 

Atjara malam pertama jalah 
@oopjool dan udjian djasmani. 

jang terdiri a.l. dari NY. INSEL 'Para pelintjo telah “dimandikan 
Djakarta, Fa. Lily “Trading Coy!dalam tadjin dan ditjelup dalam 
Semarang dan N.V. Jupiter Semajbak berair. Sebelum itu sdr. 

Wahjudi Hs, selaku ketua Dewan 
Mahasiswa UNSA menjampaikan 
sepatah dua kata, dan. kemudian 
dilakukan penjerahan mandat ke 

Yitno, ketua panitya 

sdr. Yitno mendjandji 
kan akan menunaikan tugasnja 
dengan bidjaksana dan mengha- 
rapkan agar para tjalon anggau 
ta tetap sabar, tenang, dan ta- 

Didalam Semarang Veem N-V. han udji, agar kelak dapat didja 
tidak dipekerdjakan orang2 asing, Jdikan potensi untuk memadjukan 
karena ia jakin kalau benar2 kita Jkeluarga UNSA. Achirnja, | para 
suka bekerdja, orang asing tidak Jijalon anggauta diberi attributen 

Ireng Semarang nunti pada : 

akan dibutuhkan lagi, 
: “Abidin jang selandjutnja menu- 

turkan tentang soal sekitar “Stu 
wardoring dan pekerdja in- .en 
uitklaring Het Semarang . Veem 
N.V. jang ditjabut oleh Pemerin 
tah masing2 pada tgl. 16 April 
dan 'bulan Maret 1956. Tetapi 
dalam pada itu pada minggu jang 
lalu Semarang Veem N.V. telah 
diberi idzin oleh Panitia Ahli Pu 
sat untuk dapat mengerdjakan pe 
kerdjaan2 jang bertalian dengan 
Veem dan semua pekerdjaan2 jg 
bersangkutan di Pelabuhan Sema 
rang. Pegawai2 tetap seperti bia 

demikian Kdasi, topi hidjau dll) untuk di 
pakai selama masa perpelontjoan. 

PAMERAN GAMBAR R.R.T. 
Selasa tgl. 10 s/d 14 Oktober di 

Ieedung Sin You She Gang Tengah 
73 Semg. diadakan pameran gam 
bar2 dari RRT mengenai usaha 
pembangunan perdamaian. Pame- 
ran dibuka untuk umum sampai 

Pultgl. 13 Okt. djam 16.00 — 21.06, 
dan tgl. 14 Okt. djam 9. — 11 dan 
djam 14.00 — 21,00. 

KE pie. BERDIRI. 
Dalam minggu j.l. di Sema- 

sa dan dari fihak buruh diharap rang telah “dibentuk "Ikatan Iste 
kan pula dapat melakukan kewa 
@jibannja seperti jang pernah di 
undjukkan kepada Het Semarang 
Veem N.V. ! 
Dituturkan -seterusnja, bahwa 

Semarang Veem N.V. memiliki 2 
buah diepzee gudang jaitu &i 
Pan E seluas 9500 m2 dan Pan H 
seluas 2500 m2 jang dapat diper 
gunakan untuk menimbun barang 
barang import, interinsuler seper 
ti gula, karet dil. dan mempu- 
njai pula penggilingan gaplek jg 
tiap djamnja dapat menggiling 
Lk. 4,5 ton gaplek. Di Pan E ki 
ni tertimbun Ik. 2000 ton beras, 
Ik. 2000 .ton gula dan 500 ton 
tjengkeh dan di Pan H semen dll. 
barang lagi. Atas pertanjaan di 
terangkan, bahwa pengoperan 
Het Semarang Veem N.V. itu se 
harga Rp. 3 djuta rupiah jang 
dapat dibajar “dengan  djalan 
mengangsur. Oleh Abidin disang 
kalnja, bahwa Semarang Veem N. 
V. mendjalankan pekerdjaan mo 
nopol. Soal pekerdjaan Veem di 
katakan bahwa..hal itu  tergan- 
tung kepada fihak pedagang seh 

,diri dan service jang diberikan- 
nja.. Selandjutnja mengenai DE 
VI dikatakan, bahwa Semarang 
Veem NV hendak  menggabung- 
kan diri. Achirnja dituturkan, 
bahwa komisariat Semarang Veem 
NV terdiri dari Suroto (NV. Lily 
Trading Coy), Sanusi (NV. Insel), 
Parsid (NV- Jupiter), Wororuntu 
dan Chafas Djakarta. Kemudian 

Ipara “wartawan. diberi kesempa- 
tan untuk mengadakan penindjau 
an, Gdipelhagai gudang milik Se- 
marang Veem 

REORGANISASI GRT KE- 
LURAHAN PANGGUNG. 

Pada tgl. 7 Okt. telah diadakan 
reorganisasi G.R.T, Kelurahan 
Panggung. Adapun susunan pe- 
ngurus baru diketuai sdr. Raki- 
iman, -penulis sdr. Sutjipto,  ben- 
dahri sdr. Suroredjo -dengan di- 
bantu beberapa orang lain. Seba 
gai ketua RT I sdr. Sadimin, RT 
II sdr. Achmat dan RT III sdr, 
Suwadi. Seksi wanita diketuai 
nj. Rakiman. 1 , 

PAMERAN INDONESIA 
BANGUN. 

Bertepatan dengan Peringatan 
"Pertempuran Lima Hari” di Se 
marang, dimana seluruh  Rakjat 
dibawah Komando para Pemuda- 
nja. bertempur mati2an melawan 
fascisme Djepang  Kidobutai —ma- 
ka Djawatan . Penerangan Kota 
Besar Semarang akan menjeleng 
garakan Pameran Indonesia Ba- 
ngun”, bersama2 dengan Djawa- 

rang mennjelenggarakan ' exposisi 
tan Kesehatan Kota Besar Sema | 

ri Pegawai Kementerian Penera- 
ngan” jang diketuai Nj. G. Su- 
Iratmo, nj. Sudargo dan nj. Mas 
pan masing2 sebagai penulis dan 
bendahari. IIPKP meliputi Dja- 
pen Kota, Djapen Kabuparen, — ju 
pen Propinsi dan RRI jang terdi 
ri dari peberapa ratuS urung pe 
gawai. 

ALAP? SEPEDA JG PERLENTE, 
Dengan tidak terduga Rebo 

pagi kemarin seorang jang berpa 
kaian perlente telah masuk @1 
ruwang Kas Negeri Semg. Sesu- 
dah melihat2 seperti seorang pem 
besar, kemudian orang itu jali 
meninggalkan ruangan tsb. dan 
menudju ke tempat dimana sepe 
da para .pegawai disimpan. Dgn 
menggunakan kuntji palsu, achir 
hja orang itu berhasil membawa 
sebuah sepeda. Tetapi perbuatan 
tsb. diketahui oleh beberapa 
prang jang achirnja dapat mem 
bekuk batang lehernja orang itu 
dan kemudian diserankan kepauu 
Kantor Polisi Lalu Lintas jang 
selandjutnja berhubungan pula 
dengan Polisi Seksi I. Ternjata 
orang tersebut bernama S. jang 
katanja baru sadja. berhenti be- 
kerdja pada sebuah firma di Dja 
Ikarta. Ia menginap di penginapan 
Kudus di Pontjol. Dalam pengu 
sutan kenjataan pula, bhw orang 
tersebut membawa 3 buah kuntji 
palsu jang maksudnja untuk men 
tjuri sepeda jang ditinggalkan. 

PERKARA GADAI GELAP 
Sidang Pengadilan Negeri Semg 

pada Selasa jbl. dengan Hakim 
R. Sunartv dan Djaksa R.- Ach- 
mad telah memeriksa perkara 
praktek gadai gelap jang diseleng 
garakan oleh dakwa. P.A: dari 
isterinja penduduk Kp. Bedagan 
Semarang. Menurut tuduhan, ke- 
dua terdakwa itu telah menje- 
lenggarakan gadai gelap  sedjak 
15 tahun jl. dengar memungut 
bunga Rp. 4,— setiap pindjaman 
dengan menggadaikan barang se 
harga Rp. 10,— dalam waktu 1 
bulan. Djumlah saksi jg didengar 
dalam perkara ini ada 8380 orang, 
dan sedjumlah barang2 -didjadi- 
kan barang bukti. Mengenai per- 
kara ini Djaksa menuntut huku- 
man denda sebanjak Rp. 2.500,— 
atau 2 bulan kurungan pada ter- 
dakwa P.A. dan denda Rp. 1.500 
atau 1 bulan kurungan pada Njo- 
nja P.A. Karena kedua terdakwa 
akan mengadjukan pembela, ma- 
ka keputusan mengenai perkara 
ini diundur sampai tgl. 18 Oktos 
ber j.a.d. 
Sementara 'itu terdakwa D. M. 

idari Kp. Karanggeneng jg djuga 
telah menjelenggarakan gadai ge 

  

  nja. Bila akan melihat betapa 
'serempaknja “Kebangunan di In- 
donesia dapat dilihat di Panti 
Sari, Kebun binatang 'Tegalwa- 
1 Tgl. 
19 Okt. sore djam 17,00 — 21,00: 

120. Okt, sore djam 19,00 — 21,00: 
21 Okt. pagi djam 8.00 — 10,00. 
Disampingnja djuga diputarkan | 
Ibioscoop tentang: Pelawatan Pre 
siden kita Sukarno ke Amerika | 
Serikat ! : e 
AA TA TIA TN 2 M4 Ta TA AL 

HARGA EMAS. 
Chnens ntk Suara Merdeka", 
SEMARANG, 1l Oktober '56: 

   

24 karat: djual Lo. Rp. 46, 
eli Rp. 45,50 ' 

22 karat: djual « Rp. 43,50 
beli: - Rp. 41,50   

Utk harga emas Djakarta, Me- 
Idan dan Luar Negeri hari ini ka 
mi tidak menerima tjatatannja. 

MAA aa 19      aa P 

ep 3 Pa LOL NAN, 
etik 

ITT. IV. Sebelum 

| Menurut keterangan 

lap, “dalam sidang Pengadilan 
pada hari tsb. telah didjatuhi 
hukuman denda Rp. 5.000,—, se- 
suai dengan permintaan ' Djaksa. 
Dalam perkara terdakwa D.M. ini 
didengar keterangan2-nja 9 orang 
saksi, dan barang2 bukti a.l. be- 
rupa mesin djahit dan sepeda. 
PANITYA KONGGRES VETE- 

RAN  DILANTIK, 
Dalam rangka pelaksanaan lang 

sungnja  konggres Nasional Pe- 
djuang Kemerdekaan Indonesia 
(VETERAN) jg akan diadakan di 
Djakarta pada tg. 22 s/d 30 Des. 

5011956, pada tg. 9 Okt. oleh utusan 
Panitya Kongres Pusat jang ter 
diri Mustaman, Bahnan dan Wa 
silsimo telah melantik Pengurus 
Panitya Kongres Veteran daerah 
Propinsi Djawa Tengah di Se- 
marang jang diketuai oleh Let- 
nan I Mu'in Perwira Penerangan 

di Semarang, 
para utusan diatas telah melantik 
Panitya Kongres Veteran daerah 
Djawa Timur di Surabaja, dan 
pada tgl. 11 Okt. akan melantik 
pengurus Panitya Kongres Vete 
ran daerah Istimewa Jogjakarta. 

pelantikan 
SM pelantikan sematjam diadakan se 

  

rentak dibeberapa daerah Propin 
si diseluruh Indonesia, 

lang Malam. 20,30 Hidangan. Pe- 
riang Sukma. 21.00 Tjeramah. 21,15 
Gending2 Beksan. 22,15 Gendmg2 
Beksan (landjutan). 23.00 Penutup. 

SURAKARTA, 13 Oktober '56: 
Djam 06.10 Njanjian Gembira. 

06,30 Hidangan ORS. 07,20. Dari 
Periangan. 07,30- Ratna Meraju. 3 . 
07,45 Instrumentalia ringan: 12,03|akan membeli lain2 barang per 

aan Gadon. 13,40 Kleneng (hiasan, -dan semuanja akan diba 
an Gadon (landjutan). 14,10 O. K.f. kali idak mera 
Irama Gembira. 17,00 Bu Nies|Jar sama sekali. Dane barang? 
dengan anak2nja. 17,40 Varia Djalsa apa djuga, pemilik . 2 
wa Tengah. 17,50 Seni Karawitan. | perhiasan itu lalu menjerahkan 
18,15 Ruangan Wanita. 19,30 Im- 
bauan malam. 19,45 Kontak dgn 
pendengar. 20,36 Lagu? Tionghoa. 
21,20 Bisikan Malam. 22,15 Senan X 
dung hidup. 23,00 Penutup. menghilang dan tidak pernah ke 

3g 443 - H Is - £ Aa 

JOGJAKARTA, 13 Oktober "56: | lihatan batang hidungnja, hingg 
Djam 06.190 O. M. Bukit Sigun- karenavini dua orang jg. merasa 

. tang, 2 Njanjian Bersama. ditipunja itu lalu meminta ban 

Pa Sekte denga Gangga. 0720 ian Polisi. Demikianlah js. "ter Sedjenak. 07,20 5 
Teruna 12,00 Gadon Siang. beberapa tahun jang 

nja. 

Pada esuk harinya, Bok. H. Sp. 

datang lagi, memberikan kabar 

bahwa barang2 jg. dibawanja .,la 

ku semua' , malahan masih bebe 

rapa orang Njonjah2 Menteri jg 

kan oleh makelar itu. 

Setelah itu, Bok. H. Sp. terus   
13,10. djadi pada Hi . A5 2 5 S tas "udara pada hari tersebut: (14 kusnnja ditempeli merk djenang- Ba BN Pn an lalu. P Na lum dielas  partai2 mana io-se Oktober 1956) ditutup dari djam Sina 83 dangan demikian Tan 

Sore. 17,40 Rajuan Minang, 18,15 “ Menurut taksiran, djum sungguhnia « merupakan partai 07,00 Shingga @jam, 11,00, "meliputi Hoen Hwie mendapat keuntu- 
Dari dan untuk Pendengar. 19,40 rang2 jg. digelapkan oleh terdak Joposisi, ketiuali PRT. Pan aa Ae An En Hg tg: og 0 Oa Saju meraju. 20,15 O. K.. Mekar wa itu Ik. satu setengah djuta ru k - Da mil dari-P.YU. Adisu- ini berlawanan dengan kehendak Sari. 21,15 Wajang Kulit-semalam sak demikian — Wartawan Menteri Keuangan sudah me YP. : pembeli. $ 4: 

ajutang Ta Enarab — aa SUARA MERDEKA mengabar Ne apaan Rentjana Anggaran ' Parade-udara “tersebut akan, di- ditauka Pance lan 1 . a Benua ag 1956 an nak di ' PU. Adisutjipto, ngakui bahwa djenang kwaliteit DJAKARTA, 13 O: Hng- - PN : : nen, Eskipun nota keua Jogjakarta, “pada hari Ahad 4&l. rendah tsb. harganja tiap 10 bi - Jktober "56 Selandjutnja dikabarkan djuga, Jngannja belum disampai 14 Oktober 1956-dan dimulai pada dji Rp. 1.20 sedang MBA merk jam 06.10 Rajuan pagi. 07,10 Na Ana h ja paikag. 1 OK ji Rp g dj E 
Orkes Rajuan Angkasa. 12,00 Lem bahwa polisi di Surakarta telah|Pembitjaraan tentang anggaran ap 3 Is : ,Sinar 39” tiap 10 bidji harganja baran Wanita. 18,30 Genderan dan berhasil membekuk seorang .Pejbelandja ini oleh kalangan Par seesan Puademdara itu adalah Rp. 3,50. : tjlempungan. 14,30 Trio George. nipu halus”, jang sedjak lamaflemen dianggap djuga penting ena Te La enak Tan Hoen Hwie sekarang akan 
17,20 Bunga rampai. 18,30 O. K. ditjarinja dan menurut kabar. nota keua F 2 Hp 2 pangan "mengadjukan. grasi. Rame Dendang, 19.30 Corps. Mu : e a keua Formasi, Aerobatik, Fly-pass 
sik. Kepolisi | Ia ada bekas Pegamai Pamong 
ds Pen 21,15 Naa Ta Pradja Daerah Istimewa Jogjakar 
malam suntuk. 2215 Wajang Golta, dengan tjaranja jang sangai 

“litjin, ia beruntung bisa ,.melom 

lain2 barang sebagai js. “dikata 

zen. Djelasnja tindakan tegas 
untuk melindungi sumber2 de- 
viezen jg sebahagian . besar ma 
sih dimiliki oleh 'bangsa asing, 

» Satu hal jg djuga menarik per 
hatian ialah adanja statement 
dari Partai Rakjat Indonesia 

dari Bung Tomo jg setjara res 
mi telah menjatakan tidak dapat 
menjetudjui beleid politik Peme 

men sudah melandjutkan sidang2 
nja, mungkin dapatlah diketahui 
bagaimana “efek. pernjataan ini 
terhadap partai? lain dan. bagai 

“lalam Parlemen sekarang ini be 

'agannja baru akan disampaikan 
opabila sudah ada ketentuan jang 
pasti bilamana Rentjana Angga 

ja tidak mungkin turut berlomba kg beras dan 18 ptg pakaian di 
di Melbourne. rampas. 

  

en UP DEA NAN 
A10 Ia RA Ii 

  

JOGJA KUDUS 

tan Perang R.I. jang sedang ber € Oktober 1956 jl. telah mendja- 
langsung “di Jogjakarta, guna Ic tuhkan hukuman pendjara 2 bu 
bih meriahkan perajaan wang Jan, terhadap pendjual. djenang 
tahun ke-200 dari kota jang telah di Aloon2 Kudus Tan Hoen Hwie 
banjak berdjasa semasa berkobar jang dipersalahkan karena berbu mana. perimbangan politik jo Ma api revolusi itu, AURI akan at kedjahatan “menurut “pasal 256 Meta Metenalkan. oleh — sikap” Berhunaak mean Manna ana Pdt mer MEN aa : 2 £ Pa 7 ernubung dengan adanja para 1.5 jaitu telah mendjual djenang PRI, itu. Sediauh jo diketahni. de-udara tersebut, maka lalu-lin k : : £ kwaliteit rendah jang pada bung 

dengan “pesawat2 “pantjargas, Pe 
nerdjunan Pasukan Pajung, Pe 
nerbangan dengan Pesawat-lajang 
dan Penerbangan keliling, terisi 

PEMALANG 
  

  

lek (landjutan). 05.58 Penutup. un eruDtur ag elom jran Belandja itu mulai dibitjara mewa bagi "para pemenang sajem KURSUS KADER Beban ed oki BE pat' Pep Hana! 2g kan. , bara. Dari Pemalang dikabarkan, bah 
Djam 0610 Seni Sunda Studio di Makasar. ..FYetapi | bag his li: Disampsikan soal2 tsb. diatas Djuga akan diadakan pameran wa baru? ini di Pemalang dilang 

Djakarta. 06.35 Irama. Bolero. djuga mketjerdikannja s1 ACDII- tig akan mendjadi atjara2 ig ter Statis dari bermatjam2 pesawat sungkan upatjara penutupan kur 
07.10 O. K. Puspa Kemala. Oza0|achirnja ,,kebak  sundukannja” penting dalam masa sidang Par terbang AURI, diantara lain ..Si sus Kader Buta, jang diikuti rn Ka 1:00” Varia (terlalu “banjak i esalahannja) dan Hlemen sekarano ini, djuga sal kumbang », Pesawat  huatan AU oleh 30 orang dari berbagai dae 
Rytimmica. 1230 Pilihan Disco Ti |karenanja ia ,,dipersilahkan pu- |Joint-Statement Indonesia Sovjet KUR iklan Biro Penerangan Ba en 
an Aa Te ban bentangan lang ke Jogjakarta”, dgn menanti |Unie sangat menarik perhatian 3 Ban hasi Tea Sanga AUUP 

Orkes Radio “Jogjakarta. 17,00 kan proses perkaranja jang ber-Jpara politisi. Bagaimana kelan dapat meluluskan 101 kader, jang Peladjaran Gending Djawa, 1730| matjam2 bentuknja, diantaranjafdjutan perkembangan mengenai MAGELANG dengan "hasil latihannja tersebut Siaran A.P. 18/15 Irama Lama, termasuk perkara prioriteit ken-J$soal ini belum lagi dielas tapi TT dapat untuk menolong dirinja sen 
18,35 Trio Panti Pemuda,  19,30| daraan bermotor. : '£ sudeh diketahui Talah bahwa : Bea Lagu2 Melaju. ' 20,15  Njanjian| Setibanja ia di Jogjakarta, isfdikalangan partai? Pemerintah DAGING KATAK, HIDJAU DA- Pn ana i j Nien. 20,30 Pilihan - Pendengar. | merubah - hidupnja, - mendjadi Isendiri ada io ti 3 PAT MENJEMBUHKAN Dena an Ken ng 21,15 Kontak dengan Pendengar “8 7 :I1 ada jg tidak sepenuhnja| LUKA PARAH bersamaan waktu tersebut: “telah 21,30 Seriosa Indonesia 29,15 Or Orang alim 1 « menietudjui Toint-Statement itu | | Ban ee Gan 

122, Bagaimana asal mulanja, orang Apakah ini akan mendiadi mer! Oleh Dinas” Perikanan Darat Pembimbing Penderita buta jang kes Sapta N : 1 | l 
Pan "2 2500 Bentak 4 idak mengetalsg. tetapi tahu2 ia 

bisa mendapat kepertjajaan dari 
salih seorang Bangsawan, untuk 
menguruskan barang miliknja ig 
ditipu orang dikot. Surakarta. 
Dar dengan mempergunakan hak 
itu, ia telah berhasil mengambil 
barang2 tsb. jang didjadikan buk 
ti dalam perkara penipuan itu. 

MUTASI DIKALANGAN 
KEPOLISIAN. 

Sedjak beberapa hari ini Kepa 
la DPKN Kares. Semarang telah 
diserahkan kepada ' Kom. Muda 
Rooslan jang sebagaimana diketa 
hui sebelum itu beliau mendjabat 
kepala DPKN Solo. Kepala DPK 
N Kares. Semarang jang lama| Diduga barang2 itu nilainja tidak 
ea Kom, ur Singgih| kurang dari Rp. 400.000. Barang 
otohadinegoro tela: dipindah | barang i ic € ali 

mendjadi Kepala bag. Reskrim 8 itu tidak dikembalikan kepada pemiliknia. 
Belakangan 'ia turut mengam 

bil bagian dalam usaha mendiri 
kan stand ,,Kerator Siluman” di 
Pekan-raya Yogjakarta. Ternjata 
urusannja dengan Panitija  ten- 
tang sewaan. tanahpun tidak be- 

Kantor Polisi Propinsi Djateng. 
PERTEMPURAN DENGAN ) 

GEROMBOLAN. 
Menurut berita" terlambat jang 

disampaikan kepada "Antara” ha 
ri Sabtu jl.. disuatu tempat “4 km 
luar kota Pemalang telah terdja 
di tembak-menembak antara se- 
orang Tentara dari ''Banteng Rai res. Tetapi djustru is ad di 
ders” dibantu “oleh 3 orang OPR Si Pas Pa 
dan 20 orang gerombolan «Keraton Siluman”, maka polisi jan : , . “ 

bersendjata “lengkap. Kisahnjs K di Surakarta .mendiadi .tahu .silu 
sbb.: Pada hari tengah malam itu' Man siapa jg bersarang di ,,ke 
geromoblan itu sedang mengada- raton” itu. , 
P. Per aon Sanaka Mesih helum diketahui djelas, 
pendudu isitu. nggauta en ja a| ituntu: $ 2 
tara dan OPR tersebut jang telah 1 akan dituntut berapa matjam penkara. karena perkaranja sa- 

  
mengetahuinja.. bermaksud mau 
hantam begitu sadja tetapi sete ngat berliku2. 
lah dipikir bahwa tembak-menem 
aa Pa Pas padat 
akan membawa akibat2 pula jang & KIAN 
tidak enak bagi penduduk maka Selasa ia NN ai deeh 
Pe itu lalu Ne Maka bertempat di R- M. "Mirasa” ab 
setelah penggarongan selesai dan gi Pa pas aa 
gerombolan meninggalkan .desa, diadakan malam perpisahan oleh 
ditempat Ik. 4 km diperbatasan 
desa itu mereka lalu disergap 
dan dengan demikian lalu terdja 
Gi pertempuran untuk beberapa 
saat lamanja. Seorang gerombo 
lan jang rupanja sudah kehabis- 
bia aa N akan memukul da 
ribelakang kepada. seorang anggo j : 
ta B.R. tsb. telah terdahulu kena “Dalam Kata Pata er pa g aan." 
pukul dan kemudian terdjadi per kan, bahwa Kian Aa kah 3 
Tn antara seorang lawan se tidak akan ikut 'main Kedtat "pak 
Oren 1.1 tandingan segi tiga “PSSI | Pada achirnja diketahui bahwa 3 $ yulaa 2 Eg 
2 orang gerombolan telah mendja SA Mean enu: Ani 
di majat dg 2 putjuk sendjatanja 
L.B. terampas. Pihak. TNI dan 

MALAM PERPISAHAN DGN | 

perkuat sisan UMS. Djakarta. 
Berkenaan: Sea |diasa2 Kian 
An dalam S, maka kepada 
nja pada malam 'itu telah diberi 

  

dan mem | 

oalan Parlemen' ataukah kelak hania diselesaikan dalam kala- ngan kabinet sendiri dan. baesi mana ' bentuk penielesaian itu an sa Sapna, demikian 
IS wartawan. Parle | Merdeka” dari Diakaaa Sa 

  

PERINGATAN HARI KOK 
KHING DJIET. 

Rebo pagi kemarin di gedung 
Kuo Min Tang Djl. Mataram Se 
marang telah diadakan peringa- 
tan Hari Kok Khing Djiet atau 
petjahnja revolusi di Wuchang 
oleh Kuo Min Tang jang dimulai   
tan tadi tidak sampai terlihat oleh 
umum belum dapat dipenuhi, kare 
na kesulitan? jang dihadapi oleh 
Panitia - Penjelenggara, 'jaitu a.l. 
mengaling-alingi dua pintu. depan ' 
untuk masuk. Setelah hal itu di 
lakukan, kemudian peringatan tsb 
dapat dimulai dengan "pengibaran 
bendera Sang Dwiwarna dan me 
meriksa ' barisan murid? dari 3 
buah sekolahan “Tionghoa, Bende 
ya. KMT tidak dikibarkan. Pada 
malam harinja diadakan  peringa- 
:tan 10 Oktober dan pertundjukan 
pertundjukan .tari?2an oleh “murid? 
sekolah. 
. Patut ditambahkan, bahwa per 
ingatan petjahnja revolusi di 
Wuchang itu pun diadakan oleh 
perkumpulan  Kwong Shew Hui 
Kwan di Karanganjar. 

S. R. MARHAENIS BERDIRI. 
Bertempat dirumah sar. Supar 

man Kp. Kanalsari Bugangan Se 
marang baru2 ini telah diresmi- 
kan “berdirinja Sekolah Rakjat 
gan Taman Kanak2.- Sekolah itu 
diberi nama S.R. Marhaenis, dan 

daerah Kedu sedjak beberapa hu ikuti oleh beberapa orang jang lan jl. telah diadakan pertjobaan dikirim oleh Inspeksi2 Sosial dari memperbanjak produksi katak seluruh Indonesia. Berapa djum 
ihidjau. Dari 2 pasang kini telah 'ahnja mereka jang megikuti la Imendjadi 12 dan sudah bertelur tihan Pembimbing Penderita Buta 'sebanjak 300 butir Sebagian besar Hu tidak dikabarkan. (Antara) 
'sudah menetas. Pertjobaan tsb 

SRAGEN . idalam kolam perikanan di Merto 
Ijudan Magelang. Baik '“ sekarang 

Mei baSaN 
BERAMAI-RAMAI BIKIN 

WADUK 

imaupun sebelum perang, daging 
ikatak hidjau "mempunjai pasar 
liang gai dirumah2 makan di Dja 

rta, Semarang dan Surabaja. Dengan bergoton " rojon ini Masjarakat Tionghoa daging ka- sedang dikerdnlaan Sebuah aa tak hidjau sangat digemari, ka- duk tandon air jang terletak di lau dimakan menimbulkan ,,rasa KI. Sidodadi Masaran, Sragen kuat badan”, ditempelkan sebagai Adapun biajanja kurang lebih se kompres pada bagian tubuh jang banjak Rp. e x 90.000,— 4 agak terlambat, berhubung sja- Juka parah, Jlukanja mendjadi|Rp: 69.000 Sean “Ser Pane rat2 dari DPKN supaja peringa- Sembuh. (wintah dan jang lain dipikul oleh Harga. daging katak hidjau jg 
sudah dibersihkan dikota Mage- 
lang “kini “tiap kg Rp. 6.— 

para petani di sekitar waduk se 
banjak Rp.. 21.000,—. Luas waduk 
mi ada 80 x'15 meter dan dalam 
nja 1”4 Meter: Direntjanakan wa 
duk tandon “air 'ini akan selesai 
dalam djangka 3 bulan. Sudah 
barang tentu apabila ini telah se 
lesai akan dapat menambah ke- 
makmuran, rakjat  disekitarnja. 
Maka rakjat disekitar itu djuga 
dengan “suka rela .menjumbang- 
kan -tenaganja. t 

REMBANG 
DIBATASI SAMPAI 1 OKT. '56. 

Berita terlambat jang diterima 
Antara” mengabarkan, bahwa 

oleh Menteri Keuangan dalam su 
ratnja tertanggal 5 September 
1956: telah dikeluarkan suatu kete 
tapan, tentang pembatasan tempo 
pembikinan garam 'rakjat serta 
batas waktu pendjualan hasilnja. 
Dalam 'surat tersebut diterang- 
kan, bahwa membikinan garam rakjat dibatasi sampai pada tgh 1 

TIMBANG TERIMA KEPALA 
DJAPEN «KOTA, -- 

Dengan disaksikan “oleh , wakil 
kepala ' 'Djapen  prop. Djateng, 
walikota "Magelang “Wibowo " Hel: 
He dan. Sukandar “kepala Djapen 
kabupaten. Magelang dan - lain?- 
nja undangan, Senen jang lalu 
'bertempat. diruang kantor" Djapen'! 
kota. Magelang telah Gilangsung- 
Ikan .timbang terima djabatan ke-' 
pala Djapen kota Magelang anta- 
ra Ramelan “dengan " Rusman 
penggantinja. : SATA 
Ramelan dipindahkan mendja- 

bat kepala Djapen , kabupaten 
Demak, sedang Rusman dijabatan 
terachir pada Djapen Prop Dja- 
teng di Semarang, 
Dengan kepindahannja Ramelan 

dari kota Magelang tsb. PNI ber 
arti kehilangan tenaga. jg. pen- ting. Seperti diketahui bahwa 
Ramelan selain 'mendjabat kepala Haa : 5 P 5 : J 'Oktober: 1956, d £ penjelenggardannja “diserahkan pa Djapen “kota, sebelum“ DPRDS sin oo dan pendjualan ha da Jajasan Pendidikan Marhaenis, Peralihan terbentuk, ia Hoa ra Agar tempo sampai pada Pendirian: S.R. dan Taman Ka- E: Januari th. 1063: Dapat nak-kanak itu adalah atas usaha 

penduduk setjara gotong -rojong. P 

Maen Sa aa DPRDS kota ditambahkan, - bahwa didaerah 
Djawa Tengah terdapat pergara- 
man usaha rakjat jang luasnja 
Lk. 809 ha, jang sebagian besar 

duduknja mewakili 

  OPR dalam pada itu kembali ke- 
posnja dengan selamat. i 
PERLOMBAAN — MENGARANG 

SJAIR. 
| Perlombaan mengarang sjair ' 
jang diselenggarakan oleh Staf 
Penerangan Sub Territorium XIV 
dalam memperingati Hari Ulang 
Tahun ke-XI 4Angkatan- Perang 
J-.b.l. ternjata dapat sambutan hei 
bat dari masjarakat. Karangan? 
jang masuk tidak kurang dari 150 
buah, sehingga bagi panitya ti- 
dak mudah untuk menentukan pa 
menang-pemenangnja. Achirnja 
kepada 6 orang diberikan hadiah, 
ja'ni jang berkepala Inti Priba- 
di-45 hadiah no. 1 untuk Abdi Se 
tia dari Staf T.P.P. 402 Salatiga: 
no, 2 Istarias dari kompi II Bn. 
448 Balapusuh dengan berkepala 
"Tempaan': no, 3 Soekardo dari 
Sipil C.P.M. Det. Reg. IV/4 Solo 
dengan berkepala "'Tameng . Nega 
ra”, no. 4 Dientjen. Turusan Lor 
Salatiga, berkepala "Renungan 
Pahlawanku'"- 

sDALAM waktu ..tidak . lama 
lagi, saja akan mulai mengadakan 
experimen baru bagi orang-orang 
hukuman di pendjara Mlaten Se- 
marang, jaitu memberikan peker- 
djaan sesuatu vak, dimana orang 
orang hukuntan tsb. dapat beker- 
dja leluasa seperti bekerdja .pada 
perusahaan diluar, tanpa diada- 
kan pendjagaan. 

Experimen ini, adalah menurut 
pendapat saja, satu2-nja jang di 
berikan kepada orang2 hukuman 
dipendjara di Indonesia dan mu- 
dah-mudahan experimen jg -akan 
saja djalankan itu akan berhasil,” 
demikian “keterangan “Soemarman 
direktur pendjara Mlaten,    

'Experimen Baru Dalam Pendjara | 
Mlaten 

Lebih Jandjut diterangkan, bah 
wa dalam  experimen tersebut 
akan diberikan peladjaran  vak, 
agar mereka itu kemudian bila 
keluar dari hukumannja akan da- 
pat berdiri sendiri. 

Pada siang hari orang2 huku- 
man 'jg akan didjadikan “bahan” 
experimen itu, akan masuk be. 
kerdja seperti biasa dan malam 
harinja harus kembali ketempat- 
nja masing2 dalam pendjara Mla- 

terletak didaerah "pantai Karesi- 
denan 'Pati. (Antara). 

TJILATJAP 
el 

PABRIK BENANG DJARING 
"PENANGKAP IKAN. 

Dari Tjilatjap diperoleh berita, 
bhw didaerah tsb tidak lama lagi 
akan dibuka dan mulai bekerdja 
nja Suatu pabrik pemintalan be- 
nang djaring utk alat penangkap 
ikan. Pabrik tsb akan bekerdja 
dgn 6 buah mesin, dan setiap ta- 
hunnja dapat menghasilkan be- 
nang djaring sebanjak 300 ton, 
Dan usaha tsb adalah initiatif da 
ri N.Y. Pabrik Pemintalan Kapas 
Tjilatjap jang untuk perusahaan 
jang baru itu pula akan ditem- 
patkan didalam halaman paherik 
pemintalan kapas Tjilatjap.  Me- 
sin2 tsb didatangkan dari Dje- 
pang jang dengan beaja pemasa- 
ngannja akan menelan keuangan 

  
Bila. "hasil ini » mmemuaskaa,| 

maka 'experimen ita akan diada. 
kan “pula “pada pendjara2 lainnja 
didalam karesidenan Semarang 
dan hasil buah tangan mereka itu 
akan didjual kepada umum utk 
didjadikan pula modal bagi usa- 
ha-usahanja, demikian ' “Socmar: 
man, 

Vak 'apa jang akan diberikan 
kepada mereka itu, kini masih di 
dalam  penjelidikan jang teliti, 
sedangkan tenaga2 pengadjarnja 
akan dimintakan bantuan pula 
dari djawatan2 jang bersangku:, 

    ten, , tan, Ane sebesar Rp, 1,500.000,— (Antara), 

  

  

rintah sekarang. Artinja setjara | 
resmi pula dinjatakan. bahwa 

f PRI beroposisi dalam Parlemen “PARADE-UDARA DI JOGJA. | DJENANG ,,SINAR 33” JANG P 
terhadap kabinet — Ali-Rum- Ts DIPALSUKAN. 
Idham sekarang ini. Djika Parle Dalam rangka Pameran Angka Pengadilan Negeri Kudus tgl. 
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legaal dan organisatoris. 

    

  

gerak bebas di 
mendapat temp 
besar2 jg : 
dibawah 
nakotta di 
tempat ba 
tempat 1, 
Irian Barat. 

periikal » 

landa. 
Bantuan 

berikan “padi 
sebanjak 56: 
menamakan 
telah diterba 

udara m 

      

     

     
     

    

Basegg. Selain Ki 1 Kain didalam synod Pertemuan jang mengharukan ini turut. memberi. nasional di San Francisco (Amerika) 
RMS, djuga t 
Belanda jang” 
dalam angkatan 
antaranja dis 
Van Rijckevo 
sahakan sup       

   

    

   
   
   

  

Bag tahun 1952 mr. dan mrs Banathy   
   

  

satu alasan 
menduduki 

12 tahun 
Keenan o 
a iketerr 'ukan 
sebagia,, bes 
kaia akan 1 1 1 ahli Uni, n jang Per. ngadakan pemboran2 « 2 kok, terletak diwilaiah 
Demikian harian tsb. 

| FAO 
DALAM 

Bitjarakan Soal 
Djawatan2 

  

   

  

      

  

       

   

   

  

   

      

       

    

   

    

» pembangunan masjarakat desa 

sk.» Tuerupakan dasar ekonomi bagi 
masjarakat desa. 

'K- Dalam hubungan ini sebuah 
working paper“ jg disusun oleh 

Isekretariat mriergadjukan dua per 
soalan jakni: 1. Matjam organi- 
sasr administratif jang mendjadi 

koordinasi antar. kementerian? 
dalam usaha mentjapai tudjuan2 
pembangunan masjarakat desa de 

pi. ngan memperhitungkan -kemung 
kinan2 tehnik, sumber2 keuangan 

  

tjak dalam dan personil jg tersedia dan ting 
surat? kepei | lone- kat perkembangan pertanian dan 
sia tadi di Manila. Demiki: i-masjarakat desa waktu ini. 2. Ba 
kabarkan "UP dari ibu-kota gaimanakah Kementerian? Perta- 

93 “ 
  

Gerakan ,Sidhi Bu- 
dhi“/Di' Kebakkramat. 
Berfilsafat ,,Pontjo Margo” —iToto - Titi- 

Di KEBAKKRAMAT, Kab. geng Enggak - 
lah berdiri Perkumpulan Kebatinan ,,Sidhi Budhi”. Anggau 
nja tertjatat ratusan tersebar didaerah Kab. Karanganjar, Solo, : 
Sragen, Bojolali, Semarang dan Ambon. ,,Sidhi Budhi” berazas 
Ketuhanan dan berpegangan kepada filsafat ,,Pontjo Margo”, 
jaitu: toto, fifi, tatag, fitis dan tatas. : 

m interview chas dengan|bung disuatu tempat dibentuk 

Sea ag AN aa Sa Kelompok. Tiap 5 Kelompok di 

    

   

   
    
     
   

(Bela dan Laszlo Banathy dapat berdjumpa kembali dengan or Pln Seno nat Dikade 3) 
|tua mereka setelah berpisah 9 tahun lamanja, Bela dan Laszlo tama &d . Hana Se aa 5 | masing2 berumur 13 dan 12 tahun ini telah terpisah dengan orang |“ Ha 3 Na Setan RAN tuanja, ketika orang tua mereka didjebloskan dalam pendj Ding jeS tagn JA 

£ SIDANGNJA Rabo sore Konperensi Regional 
t aa FAO Asia dan Timur Djauh di Bandung membitjarakan soal 

peranan Kementerian2 Pertanian dalam hubungan dengan ma 
sjarakat desa. Jang mendjadi inti persoalan dalam pembitjara 
an2 mengenai soal ini jakni soal koordinasi diantara kegiatan2 

| (jang dilakukan berbagai Djawatan Pemerintah dalam rangka 

"|Asia dan Timur Djauh pertanian merupakan struktur terpen- 

|tng didalam tiap2 program “pembangunan masjarakat “desa, 
mengingat bahwa. .dibagian besar dari negara2 ini pertanian 

“fdapat diambil didalam admini- 

  dhi manto menerangk: is (bentuk satu Ranting dan tiap 10 

menevetanue MAKAN 7 gain Ranting dibentuk satu Tjabang. 

dirikan perkumpulan itu” jalah|. Susunan pengurus pusat Sidhi 
: sure dapa ngisi. pe Budhi jang sekarang terdiri: ke 

PANTIASILA terutama sila Ke-| Us Remanto, wakil ketua D,og0 

bebsgihat Jang Maha Esa. Sidhi Na, ana Dana, Sasa, 
$ Na 2 st nemelihara . Isutardjo, a. 2 an. 

sa Ma “jang 6 Haa Pembantu2: Kertopawiro,  Har- 

aa akjat daan » ku- | Siosuwarno, Sutowiredjo, Tiokro 
pendapalpia Tn Fa ma pawiro, Wongso Sur, dan Wignjo 

7 23 0 
rut serta pula m n: 
yang mendapat perhatian, |snwarno. xi 

. menjumban L Bagia gian Kerochanfafi Hakiki : dan mendorong kearah IKi Tjokrosudarma,..Ki Kartopa- 
roda Pemerintahan Iwiro, Ki Sutowiredjo, dan Ki Tjo 
donesia dari segi K Ikropawiro. 0 oi djeiaskan pula, bah 2 i pendidikan: Tjantrik dhi adalah bukan organisasi mi » Tjantrik Djenar, Tjartrik tiek semata-mata: Dalam gerak- angking. Ki Djogosuwirjo, Ki nja keluar dan kedalam adalah" lamet. Ki Darmo -dan Ki Lug 

: 'hmanhadi. . : 

Sidhi Budhi berazas 1 tetu xa-| Gerakan semedi dan 
nan Jang Maha Esa dan Kebang| puasa. 2 

saan dgn tudjuan mentjapai ke-f Dewasa ini par, anggauta Si 
bahagiaan lahir & bathin bagi |dhi Budhi puasa mutih (tidak 
Tanah Air dan' bangsa Indone-| Makan segala makanan jang me 

HN dan dana umum (ngandung gar lama 40 ha 
sia chususnja dan dunia umum- Ba ed mo- 
nja. Disamping  melaksanakan|hon kehadlirat Tuhan agar Ke- 
tjinta dan kasih sajang Sidhi Bu merdekaan Negara dan bangsa 
dhi berpegangan kepada filsaf: t|Indonesi. .tetap abadi terhindar 
..Pontjo Margo“ jalah: toto (ter|dari segala rintangan, aman pa 
atur), titi. (teliti), tatag (berani), du- 
titis (tepat) dan tatas (sempui 

Setjara singkat ,,PontjoN 
go“ bisa diterangkan. bhw 

        

   

      

  

    

  

   

   
   
   

    

makmur: serta perdamaian 

  

“Dalam pada itu baru2 ini Si- 
hi,Budi mengadaka, djuga gera 
an memberantas ham. Pn 3 

abu 
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| djuangan Masjumi jg ditetapkan 

            

   

     

   

   

   

   

| otonomi penuh. 
tucati kdi 

djclmakan Senat disamping ui 

jumi 

. 

sj 
   

   

terdiadi dilapangan terbang Inter | 4 belum lama berselang, ketika | imbut Pres. 

  

   telah menjingkir ke Amerika Seri Sukarno ketika ia ( 

anak tersebut, Baru beberapa Sekaran disambut oleh 

pat. Kota terbesar di Tiongkok ' 
Jitu dihiasi dengan meriah, 
Ipinggir dialan antara setasiun 
gedung penginapan. tamu, 

penuh sesak dengan orang jang 
berpekik "Hidup Sukarno” 

Koordinasi Diantara | Hidup Perdamaian”. 
Pemerintah Sukarno--telah mengundjungi Se 

kolah “Tinggi Militer di Nanking 

riam2 artileri dan tank. Kepada 
Inja dipersembahkan: model2 tank 

dan kenjataan bahwa untuk (Tan Yen Hien. Demikian Hsin 
hua. . 

16.000 PEGAWAI  PEMERIN- 
TAH SINGAPURA MENUN- 
TUT PERBAIKAN NASIB. 

, Lebih 6.000 pegawai pemerin- 
nian dapat paling effektif menltah Singapura hari Senen menja 
djamin pelaksanaan politik per-|takan akan melakukan aksi, bila 
tanian nasional jang tjukup ter|tuntutan2 mereka. mengenai “ke- 
djamin didalam program2 nasio-|naikan upah sebanjak 50 dollar 
nal utk pembangunan masjarakat/Malaia sebulan: serta perbaikan desa dan melindungi tanggung kedudukan mereka tak dipenuhi 
djawabnja sendiri bagi pengawas aa 10 Tn : : 
an tehnik atas pekerdjaan2 mul- 6 Maa G Te sei 
tipurpose didalam kegiatan2 me-| 0 D2: jang tergabung dalam 'Ga 
reka terutama dimana - tenaga2 Pena — an Singa 
sematjam itu dipekerdjakan oleh| Pura Jang seluruhnja mempunjai 2g San 12 ribu anggota. ebuah badan administratif jang , berdiri sendiri utk memberikan| MARGASATWA BALURAN 5 : Pe OBJEK FILM P.E.N. engiwasan jg paling effisien. kDalash — ehgkaianpembiktnan 

Dimana bagi pembangunan film tentang kehutanan ada dua masjarakat desa itu terdapat ke- objek didaerah Besuki jang akan 

satuan2 organisasi atau admini- Pre dalam film kehutanan 'itu Strasi jang berdiri sendiri jang 5 
tidak meadjamin dapat ikut-serta | 
nja Kementerian2 Pertanian se- 
tjara effektif, langkah2 apakah jg) 

usaha melajani kepentingan2 . 

wa Baluran. Pembuatan film dari 
margasatwa- jang akan dimulai 

lah satu objek jang terpenting, 
karena mempunjai ,,fauna” dan 
“floranja” jang menarik. 
Hewan indah jang terdapat di 

ES Baluran antaranja jang terpenting 

strasi pembangunan masjarakat 
desa atau didalam Kementerian 
Pertanian untuk mentjapai suatu 
hubungan jang memuaskan. 

Wakil2 India, Indonesia,   keluarnja diwaktu sore atau pagi 
hari dalam rombongan2 memberi 
kan pemandangan jg sangat me- 
narik. 

pang dan Perantjis mengemuka-|. 
kan pandangan2-nja masing2 me 
ngenai. persoalan tsb. Uraian2 jg| 
diberikan delegasi itu menundjuk Haa 

kan adanja perbedaan dalam ojo”. 
ganisasi diantara berbagai2 nege-j: : 
ri itu, jaitu ada jang mendirikan|kah hubungan “antara tenaga-te- 
badan administratif tersendiri un- ar pelaksana 2 Na re yana 

| 1 'program2 pe ngunan .pega 

Kn ang Daigaah dan ada pula negara dimana ke- (Reno aa Pe 
giatan2 pembangunan masjarakat Bagian Pertanian... Markasbesar 

watan2 Pemerintah jg sudah ada.(mentjari sistim koordinasi. 

Jang menarik perhatian dida-!' Mendiawab persoalan jang di 
lam pembitjaraan2 ini jalah per kemukakan Sailan ia menjatakan, 
soalan jang dikemukakan oleh bahwa 'adalah-mendjadi azas po Sailan jakni apakah badan2 ba. kok dari soal pembangunan ma 
ru jang ditegaskan melaksamakan: sjarakat. des: 

  
kegiatan2 pembangunan masjara tidak dihubungkan dengan kepen 
kat desa itu tidak dipergunakan tingan2 partai ataW, organisasi 
sebagai alat propaganda olah »-- nolitik. Sidang kemudian ditunda 
ai? dan organisasi2 politik. Me dan diteruskan hari Kemis. 

narik perhatian pula has»: PA apn at 

Pekan Pemuda Tak 
undurkan 

BERHUBUNG DENGAN adanja berita2 jang mengata 
kan seolah2 Pekan Pemuda itu sudah ditetapkan akan diundur 
kan, maka panitia pusat Pekan. Pemuda seluruh Indonesia me 
njatakan, bahwa panitia pusat belum pernah mempertimbang 
kan untuk mengundurkannja. Panitia pusat sekarang sedang 
mengumpulkan bahan2 dari panitia2 daerah untuk didjadikan 
pertimbangan tentang penetapan waktu @iselenggarakannja Pe 
kan Pemuda... 

  

  

      

  sescorang dalam segala perbuat: etjamatan Kebakkramat, 
nja dapat mengatur dirinja sen-| paten. Karanganjar, dengan dja- | 
diri dan menuntut peraturan pe- lan metrphysika. 
merintah, dan menjesuaikan dgn/ 
masjarakat kemudian semua per| 
buatannja itu diteliti -baik-bum 
nja, maka orang itu 
la perbuatannja ntu 
karena semuanja telah 
pertimbangan jang ba 
demikian perbuatannja 

PM. CHOU EN LAI ACHIR 
|. NOPEMBER KE INDIA 
La menteri RRT, Chou 

    

      

    
   

     

  

    

  

ni, En-lai, akan mengadakan kundju 
t pan e India mendjelang achir 

November jad., gemikianah di 
Ikatakan oleh sumber2 jang da- 
pat Ana diibukota India ha 

“Diduga bahwa Chou En-lai 
jakan tinggal di India selama 15 
hari dan diantaranja 4 hari di 
ew Delhi guna mengadakan 

pembitiaraan2 dengan perdana 
menteri Nehru. . 

  

menurut rentjana 
akan sempurna. 

       

  

  Organisasi terdiri at 
ing dan Tjabang, Ranting F    

    

      

     

  

   

atau pertjobaan pengumpulan ba 
aret'han2  keterangan- tentang pasar- 

5 Aa eratkan kerdja — didaerah Sukabumi. “£ 
kepada pembaruan tanaman karet Mengenai perkara penjelundup A 
rakjat jang meliputi areal seluas Yu jang djuga terbukti mendjadi 

an ditaksir akan me kakitangan dari | DI/TII. lebih 
“IX naa pihak “kepolisian prop. 

T- Sumatera Utara katakan, bahwa 
“pembantu A Yu bernama Thong 

Motc 'Y.Thiam Ik telah tertangkap dan 
jasan Motor Bandung H. hari kini ditahan. Thong Thian Ik ada 
Selasa jl, telah ,,di il” oleh lah adik ipar dari penjelundup A 

polisi negara, karena dituduh tlh Yu, — Senen malam ji. kira2 dj. 
melakukan  ketjurangan2 ana 8,15 malam 6 orang perampok ig 
djalan menggelapkan uang Jaja bersendjata pestol' dan sendjata 
san. Motor sebesar Rp. 15.000,—. tadjam telah menggarong Na 
— Njonja Siti Sumarjam oleh Pe ak Gedong Djohor jang terle 

RENTJANA - pembai 
tahun pertama ' Djawat: 
Rakjat terutama dititik 

260.304 ha dan ditaksir -. 
makan biaja Ik. Rp. 
mikian diterangkan oleh 
djo kepala Djawatan terse 
Kepala Perbengkelan 

    

    

     

   
    

   

ngadilan Negeri Bandung telah di tak 8 km di Selatan Medan. 2 Os 
djatuhi hukuman 7 bulan pendja ka. berhasil menggondol sedjumla 
ra karena dituduh tel 6 
kan penggelapan barang2 daga- ru-baru ini sebuah bangsal Teh 
ngan beberapa orang penduduk bakau milik Medan Estate telah 
berupa barang? perhiasan | dan terbakar. Diduga Kebakaran sa 
kain batik seharga Rp. 129.720—, dilakukan oleh eromi YOTAN Aa N 
— Djawatan Penempata Cnaga Kerugian ditaksir Rp. 46.500,—. 

Djawa Barat dalam bulan 'ini mu — Sampai berita ini ditulis, va lai melaksanakan Pilot Project lah Un aka tertimbun T $ 
mengenai employment information da, Halmahera prop. Irian Bara 

, : 

j 

   

   

irikan oleh panitia 

   

   

Dn enakan pakaian dan 2 buah radio. — Ba 

pp Peran AN nja dan miasjarakat ” umum 
djurkan 'SUpANa 3 Pap nja diserukan agar supaja berhu 
pada ketentuan2 jang telah dibej engan dengan panitia pusat dji 

pusat danjka ada persoalan2 jang ingin di 
mengusahakan sekeras - kerasnja| ketahuinja. | 
agar supaja dilihat dari sudut suj Panitia pusat djuga mengang- 
sunan rombongan, maupun biaja gap perlu untuk memberitahukan 
Pekan Pemuda dapat tetap dise|kepada chalajak ramai, bahwa 

k tu js di' semua usaha. dan perhubungan 
Pan Pee atu) 1g #iten untuk keperluan Pekan Pemuda 

5 : diusahakan langsung . oleh pani- 
Dalam pada itu djuga perlu di|tia2 pusat, maupun daerah, dgn 

terangkan, bhw Tan sekarang kan oleh panitia2 tersebut. Hal 
semua Organisasi pendukung ma- ini dikemukakan untuk mendjaga 

sih pertjaja, bhw Pekan Pemudal.yar supaja usaha Pekan Pemuda 
tetap dapat dilaksanakan. ini djangan dipergunakan untuk 

Kepada panitia2 daerah, mau- kepentingan sesuatu organisasi 
pun organisasi2 pemuda chusus- 'atau 

2 Sna-jya 0 port 4 Aoa - Ta - J 25 at NAN 
nm Manah, “UN Ay Dr an 

Na ai a S BB) 
ah MAN. Kanan | 

karena tidak ada alat pengangkut Isi Badan Konggres Rakjat Afjeh 
an telah berdjumlah 3000 ton. |dan utusan dari Ikatan Rakjat FR 
Timbunan kopra ini sudah ham|ngusaha Atjeh Timur Pe bal, 

i 3 amanja dan kira? telah menemui acting ubernur 
Dir  Setanan Yana ak Las (Sutan Kumala Pontas guna mem 
jang 576 sudah rusak. — Dewasa bitjarakan soal? pemulihan keama 
ini pemuda2 di Makasar | telah nan di Atjeh, — Kini berita? sa 
mempersiapkan diri untuk meng |jang dari luar negeri. Dewan 

ikuti Pekan Pemuda jang akan (kksekutif Malaya pada hari Se 
diadakan di Surabaja pada awalliasa telah menjetudjui rentjana? 
bulan depan. Mereka mengirim|mempergiat - usaha“ membasmi 
wakil2 kebudajaan dan keolahra (kaum gerilja diperbatasan antara 
gaan sebanjak '.200 pemuda. —|Muang Thai dan Federasi Mala 
Anggauta parlemen B. J. Rambilya. — PM Ceylon 'S. Bandaranai- 

  
     

  

t 

Pendjelasan Yunan : 

ers bahwa dalam program per 

Masjumi menghendaki membentuk negara kesatuan dengan, 

dori penuh Dalam pada itu dikatakai Aa 
tingan daerah dan akan memp 
am struktur ketatanegaraan kita dengan men 

DPR. Keterangan tersebut dikata 
gan adanja keteran 

Pn jawa Barat jang menjatakan, bz 
3 menerima baik federatief dari bentuk 

|daerah jang men hasilkan : sum- 

soal: 
- Presiden tara pusat du 

tika in Oba Siksa ita, sera #BigtapKajp it |kat, tetapi kedua anaknja tadi masih ketinggalan di Hongaria ikut Sesi Nenking:. Komhongan. Paa an Senar Ran an pembitjara ada keluarganja jang lain. Tetapi kemudian keluarga jang di-titipi den. Meet “Oleh Oialek PKI ANA pa 9 i kan.« p tahanan, hingga dengan demikian 
susah : k mengurus nasib kedua 
waktu jbl. mr. Banathy berhasil minta 
anak2nja tadi ke Amerika Serikat, 

izin untuk mendatangkan (Ching Ling dan pewmbiesae2 Tan pa 

mi ad. akan timbul perobahan, La 
dalam program Masiumi, ia me- 

3 & 5 ....ngatakan bhw hal itu harus di- 
Sebelum ke Sjanghai, Presiden tjari sebab2nia. Menurut 'penda: 

- pat saja demikian Yunan suaraf: 
disana disambut. oleh peladjar2 itu timbul karena rasa tidak puas 
berpangkat Djenderal dan Kolo Sam perabaan “tidak puas 
nel. Presiden -antarg Jain melihat akan ..bisa disalurkan kalau per 
lihat lapanga, .penembakan: me imbangan keuangan antara pusat . 

'ang2. Dapat ditambahk bah dan meriam oleh Let. Djendzal - 5 Bai aa 
adekan dalam bulan Desember 
i 

Lokomotif Atom Le- 

sadja selesai dikerdjakan di Amerika Serikat menundjukkan, bahwa lokomotif jang digerakan oleh reaktor atom'itu baik dan ha 
praktis, kata Senator Amerika Serikat, John M. Butler. Untuk 
menolong mempertjepat perkembangan pemaki 
untuk maksud-maksud damai, Senator Butler telah mengadju 
kan suatu Rantjangan Undang-undang kepada Dewan Perwaki Birma telah mendjual beras seba lan Rakjat Amerika Serikat jang meminta supaja dibuat suatu iokomotif jang digerakk. a oleh tena a atom. 2 kini kepada India, Ceylon, Indone Aka SA esai Bea ada nii dapat “dipasti | Fie:, Bakistan, Baba, Menrenp, ee ap ialah Margasat/Pagiannja jang diperlukan sudah kan, bhw lokomotif atom tidak x BAHAN $ Aa aan, et Para insinjur dan ah "akan lebih berat dan lebih pan- JAM KIRIMAN SEN- 
dimulai”. 

DJATA MESIR KE JORDANIA dari berbagai perusahaan lokomo djang badannja daripada loko- fo. &. Oktober ini, termasuk «4. MA Mali bodi aais usus rel-.motif diesel biasa, karena itu tjo Awni Abdel Hadi rel -kereta-api : 
bersama-sama mengerdjakan soal lan-djalan kereta-api. 
polanja.” SEN 

Pembrontak Anti “ Karena Sifat-sifatnja jang isti- : 2 , is ialah banteng dan kerbau liar, jg Pra 3 3 hi ai9 — | mewa lokomotif atom ini mempu kistan, M thai, Sailan,: “Dje-'3 5 pak 3 
stan, Muang — Se bol 

8 A “ SR egu :(Sepak- ti lokomotif listrik 

hari Selasa dikabarkan telah mem 
bunuh.8 orang anggauta regu se 
pakbola dari tentara Birma dalam 
suatu penjergapan 
lakukan didekat Pyu, 120 mil se kontokik atota Ini Fan : Na gat baik ka- MO ag. menalakan, “bahwa jp belah tara, Kangoga,“didalan Ti laifinin ln ga de" Ibahan bakarnja antara sebentar. 

a ini bahwa hal ini -berhasif menolong 3 orang ing: sat, dan dgn demikian tidak persS 2 3 - 

'Tak Ada Tanda” Pe- 
rang Dilaut Tiongkok 
Kaum Komunis Memang Tidak' Suka Ke: 
pada Chiang Kai Shek — Kesan? Misi 

Parlementer Dari RRT 
ROMBONGAN PARLEMEN Indonesia jang terdiri 

atas 21 orang pada hari Rebo tiba dengan pesawat terbang di 
Manila dari Hongkong setelah mengadakan kundjungan ke 
Tiongkok selama 3 minggu. Oleh pemimpin rombongan Kus 
nan diterangkan bahwa mereka tidak melihat tanda2 persiapan 
agresi di Laut Tiongkok. ,,Gambaran jang diberikan surat2 ka 
bar mengenai Tiongkok “adalah tidak benar” kata Kusnan. 

3 | #berontak. Fihak pemberontak te-futk mengontrolnja dan alat isti- 

surat2 keterangan jang dikeluar- | 

telah mendjatuhi vonnis, polisi: 

Isa M. Nur disuruh menunggu! 

  

    . Suatu “Senaat 

Yunan Nasutiohi atas pertat 

dalam kongresnja tahun 1952 

    

   
bahwa Masjumi, | 
miperhatikan ke |' 

  

Rusjad Nurdin dari 
   

Aa ta. : Bekas laksamana besar Djerman| 

Dikatakan selandjutnja Masju- tampak Tn Latar ai ea 
4 menginsjafi: ada Kn ma2 isterinja Inge setelah ia dibe 

. baru . didaera POKOK baskan dari pendjara Spandau.. 
endaki Sui aja pembangu: | oenitz jang mendjelang berachir 
didaerah itu dilaksanakan ja perang dunia jbl mengganti | dengan potensi dirt tiap| kan Hitler telah mendjalankan hu 

kuman 10 tahun sepenuhnja sesu 

  

   

    

   

  

keuangan: Oleh :sebah    

erimbangan keuangan an- 
Nan an harus 'se- 

dalam... undang? 
Parlemen hendaknja dapat 

sekutu 
1946, 

Lagi Hukuman 

   
di... Nuremberg .. ditahun   

djadi- urat nadi bagi . kehidu Ke 
sesuatu Otonomi. daerah...) NICOS TSARDELLIS (22 ta 
''pertanjaan' apakah berhu hun) telah didjatuhi hukuman 

   

    

Ne 

A
 

(Cyprus) pada hari Senin, setelah ia diputuskan ke- 13 
seorang. sersan polisi Inggris dila 

rnaca pada tgl. 21 Djuni jang 
lalu. Dalam membela diri pemu- 
da Cyprus itu, menjatakan mera- 
sa tidak bersalah, 
| “Tsardellis adalah-orang Cyprus 
jang ke-10: jang didjatuhi huku- 

itu| Man mati, sedjak operasi2 EOKA 
dimulai 18 bulan jang lalu. De- 

itu sudah didjalankan hukuman 
matinja. P 

Seorang Cyprus-Jahudi jang |! 
ke-1t jjg tadinja sudah didjatnhi k hukuman mati, kemudian diro- 

In daerah ditetapkan dalam un 

kongres Masjumi “akan di &   

kan wajang eng 3 
28 : djiuna Wiwaha” terdjadilah suatu (Chen Yi jang djuga djadi wali. An mengenai hal itu sebab sa “MY e F3 perang tanding seorang lawan se 'kota Sjanghai. Di setasiun Pres, Perim! dia ngan #keuangan itu akani: Mati Di Cyprus orang antara pengikut Prabu Ni- j watakawatja dgn, Batara Indra, 

jang berachir dengan ,,matinja” 

2 

Sengketa Irian Merupa- 
   can ,Penjakit Kanker" 
Bagi Hubungan Indonesia-Belanda — Masalah Irian 

“Adalah Sisa Kolontalisme . Memorandum 
15 Negara AA Kepada PBB 

DALAM SEBUAH memorandum 
masukan dalam atjara sidang umum PBB jad, 
wa gagalnja perundingan terachir antara Indon 
ngan antara kedua negara. Di njatakan bahwa 
kolonialisme jang telah menjangkut seluruh hu bun 
da PBB diandjurkan supaja mentjari penjelesai an 
terdjadi antara kedua negeri itu. Memorandum itu m 
sidang umum PBB jang lalu 
akan mentjapai hasil baik. 

Gatotkatja 
Hilang Ma- 
kutanja...... ulai dengan keputusan . pengadilan| Perigtiwa “Lutju Dim 

Pesta 200 Th. Jogja 
KETIKA -diadakan pertundju- 

lakon ,,Har- 

engikut Prabu Niwatakawatja. Dik bung den suara2 dikalangan Ma mag Oleh pengadilan istimewa di |Ketika fa mati” lama tidak ka 
dat sjumi jg menghendaki bentuk ne- 

€ | : tamu, Pan- para federatief itu tidak ada ke- 
djangnja ada lima kilometer dan mungkinan dalam kongres Masju 

gun dan ternjata bahwa ia men 
apat kedjang otot, sehingga ter 

dapatan bersalah telah membunuh Ipaksa ia diangkut oleh beberapa 
rang dari panggung pertundju- 

kan keruangan dalam untuk men 
dapatkan pemeliharaan lebih Jan 
djut dari dokter. 

Peristiw, ini terdjadi ketika -di 
adakan pertundjukan pada. resep 
si upatjara peringatan 200 tahun 
Kota Jogjakarta di 
1 aan j 

1 f 'oleh waki 
Ne Ma BA Ll Teen Yang si DPD 

beberapa. orang menteri 
pembesar2 lainnja. 

Kepatihan 
disaksikan 

PM 
jang 

residen Hatta, 

serta 

Peristiwa lain dalam pertundju 
an tsb. ialah ketika seekor bu Na da Pan hukemania Koin ito (rang, dai Prabu "Iva wat T Ra man pendjara seumur hidup. tja, kuluk (hiasan kepala dalam   

'bih Hemat & Praktis '' 
'Hanja Di-isi Bahan Bakar Sekali TT Dede A Balak 5. 

wajang) R: Gatutkatja putus dan 
hampir djatuh sehingga hadirin 
mendjadi tertawa karen. R. Ga 
tutkatja tidak lagi £ menjerupai 
entuknja semula. 

BIRMA TLH. MENG-EKSPOR 
2 DJUTA TON BERAS. 

Birma telah mengekspor 1.933. 
800 ton beras dalam tahun ini PENJELIDIKAN DALAM ILMU permesinan jang baru |dan berharap dapat mengekspor 

tenaga, atom 
ssi 

sekarang sedang tjok sekali utk digunakan didja- 

Diisi bahan bakar sekali 2 
4 bulan, " 

njai beberapa keuntungan. Seper dj 
jang sangat 

. 2S efisien, lokomotif atom ini dapat bola Tentara” Birma akan daja jang kuat: » : "Hal ini a menguntungkan ba- Dibunuh »... FGi lin2 kereta-api jang berangkat 4: PEMBERONTAKAN2 Birma dan. berhenti setjara tjepat sangat| 1 
diperlukan. , 

t . Demikian pula dalam perdja- 
jang mereka lanan.djarak djauh dan tjepat, lo- 

rena dia tidak perlu menambah 

barkan telah hilang. Lokomotif atom diisi bahan ba- 
Pasukan2 tentara dan polisi de kar kira2 Satau 4 bulan sekali. 

ngan tjepat telah dikirimkan ke-ypengisian bahan bakar itu akan 
tempat peristiwa tsb. dan telah|9ikerdjakan disuatu stasiun pu-   

Ju. lagi diadakan stasiun2 tempat 
pengisi bahan bakar atau air se- 
perti sekarang. 

gauta regu itu jang ternjata men 
dapat luka2 parah akibat sera 

ngan. Pamperontgne Birma terserk FT okamptik Akun Ini sama seka but. Naa li tidak berbahaja, karena pro- Pertempuran telah terdjadi dal duksi kekuatannja dapat dikon- lam waktu singkat antara pasu-ktrol.. Lebih dari 50 alat pendjaga 
kan2 pemerintah dan fihak pem'keselamatan akan... dipergunakan 

lah membakar sebuah kereta apil mewa jang digerakkan oleh ke- 
sebelum mereka mengundurkan| kuatan gaja-berat dgn otomatis 

diri. aa Ba tor Loko- 
: : f motif tersebut, kalau" sewaktu- “Gerombolan pemberontak “itu waktu terdjadi ketjepatan atau 

terdiri dari Ik. 100 orang bersen |-kelambatan jang mendadak. ' djata lengkap dan mereka telah| Selandjutnja direntjanakan utk membakar sebuah lori tentara jg| membungkus reaktor itu didalam sedang membawa regu sepakbo|lapisan wadja notebal 1,2 meter 
la dari tentara Birma . itu .kejutk mengisap sinar? radiozktif 
Rangoon untuk main dalam sua-|jg dikeluarkannja. , 
tu tournamen, j Menurut “keterangan para: ah- 

Di Birma Tengah S orang banfli, Tokomotif, atom" jang -pertama 
dit bersendjata telah menggele-|akan dapat dipakai kira2 ' pada 
dah para penumpang dalam se-|tahun 1960, 
buah kereta api dan telah mela- kemudian lokomotif? sematjam 

  

'ba dipelabuhan 
membaw. i j i VONNIS DJATUH PESA- (tentara Sudan tan Sendjata bagi (n KITAN LARI. Dalam kapal itu djuga ikut sel. Pengadilan Negeri Palembang Len tentara Mesir jg ter 

paia pagi Senin telah mengalami /diri dari-20 Yang ig akan mela kehebohan, karena larinja se Dana Ana, SUGSG TOUtANg peng 
orang pesakitan jg. baru ssadja :, meliputi 18 kendaran tea didjatuh yonnis. ' |» 1 0 vis badja. 18 tank, 18 M. Nur telah didjatuhi huku' carriers, 8 meriari 

Sudan dengan   
man 6 bulan pendjara dalam pe '45 ton bahan mesin va df 
ristiwa sebuah sepeda jg. hilang sendjata2 ketifl lainnia. PGN 
dari pemiliknja. Ketika Hakim:   
utk. membawanja kerumah pen, 

djara tidak ada, sehingga terpak. 

  

diluar kamar pengadilan. Dengan! 
djalan pura2 akan minum kopi, ' 
M. Nur telah menghilang tak ' tempat (didaerah "pedalaman Sul 
tentu rimbanja. | “Jiwesi Selatan. jaitu Rappang ka- 

ADENG.. Na EA 'bali pada peladjaran2 klasik djur- 
3 Otang Jutist jakni Mr. Suar|#elistik, jaitu kalau manusia di 

  

  tan jang waru sadja menjelesai-|ke “telah memberi tahu kepada 
kan penindjauannja diberbagai pemerintah Mesir bahwa ia dalam 
tempat dalam propinsi . Sulawesi |perdjalanannja ke New York utk 
menjatakan, bahwa disepandjang menghadliri persidangan Madjlis 
pesisir Teluk Tomini kopra balUmum PBB ja.d. akan singgah 
njak jang tertimbun karena tidak |di' Kairo selama ” dua hari: — 
dapat diangkut dan didjual. —'Suatu peringatan bahwa Ingge- 

ewan Daerah ' Sobsi Sumatera ris dan Perantjis menghadapi ke 
Utara dalam rapatnja di Medan kalahan diplomatik dalam ' perde 
baru2 ini telah  membitjarakan batan di Dewan Keamanan me- 
beberapa persoalan terutama dise. ngenai "krisis" terusan Suez hari 
Ikitar kesulitan? | jang dihadapi Selasa jl. telah dilantjarkan oleh 
kaum buruh Sumatera Utara dan wartawan "Daily Express" dari 
kaum pegawai negeri, — Delega New York, 

  
     
   

     

     
    

   

di Wikantaatmadja, Mr, Buzar Ga aa On 
Mohammad dan Mr, Sanusi telah |aigit andjing itulah. suatu berita 
menjediakan diri untuk melaku 'besar. Mal 'ini betul2 telah terdja- 
kam pembelaan dengan tjuma2 gi di Rappang. 5 Ta 
perkara Adeng Kusumahwidjaja |! Seorang Jelaki 
dan Adjam Samsupradja, jaitil (andjing sampai 
ketua 

it 

telah menggigit 
1 | mati, lebih ' luar: umum dan ' sekretaris (biasa lagi karena andjing jang di Front Pemuda Sunda jg. telah gigit oleh manusia itu adalah an- 

mengeluarkan pamflet jg. diangdjing gila. Tentan . duduknja per- 
gap berisi penghinaan, Ts istiwa harian "Tindjauan” di 

3 
Bg 

“#Dinjatakannja, 

njak .2 djuta ton 

kepada pers 
pada hari Selasa dari Syria bhw 

paikan 
Nasser 
radja Jordania Hussein atas sen- 

oleh anggauta2 delegasi 1 
Mereka menjatakan bahwa kun- 

| djungan mereka ke Peking atas 
dan sepuluh. tahun undangan Kongres Rakjat Nasio 

nal Tiongkok. Dinjatakannja ber 

la djauh sebagai berikut : 

RI bupaten Pare2 telah terdjadi-sua' umur 38 tahun asal dari 
DAD PEMBEDA Pa RKARA tu peristiwa jang: selain menarik. pung Benteng Rappang, pada sua 

perhatian jang mengingatkan kem tu pagi kira-kira 7.30 
tulan buangsas 
sawah dekat rumahnjas pada wak 

lebih banjak lagi dalam: tahun? 
demikian kata Kyanhtin 

shla, wakil ketua dan pemim- 
pin umum Dewan Pendjualan Ha 

12 Pertanian Birma hari Selasa. 
untung bagi 

dalam tahun 

Menteri luar negeri Jordania 
menerangkan 

setibanja di Kairo 

datang di Kairo untuk menjam 
kepada presiden Mesir 
pernjataan terima kasih: 

ata2 jang diberikan oleh Mesir 
kepada Jordania. 

Abdel Hadi menerangkan selan 
djutnja akan “membitjarakan dgn 
Nasser tambahan kiriman sen-' 

ata ke Jordania. 
R.R.T. BELI TRUCK2 DARI 

DJEPANG, 
12 Buah truck roda tiga Dje- 

pang untuk pertama kali muntjul 
di djalan2 di Shanghai, demikian 
.dikabarkan oleh K.B. Hsin Hua. 

Sedjumlah 113 truck dari satu 
ton sematjam itu baru2 ini telah 
sampai di Shanghai jang merupa 
kan sebagian $ dari. pengiriman 

jang disertai permintaan supaja soal Irian Barat di 
15 Negara Asia dan Afrika menjatakan bah 
esia dan Nederland lebih memburukan hubu 
masalah Irian Barat merupakan sisa masalah 

gan internasional dibagian dunia itu. Kepa 
setjara damai bagi sengketa jang telah tama 

engingatkan kembali kepada pernjataan 
jang mengharapkan perundingan antara R.I. dan Nederland 

Terdorong oleh harapan 

ngenai beberapa masalah penting 
diantaranja. masalah Irian 

bersama Indonesia dan Nederland 
bulan - Desember 

usaha keras untuk mentjapai hasil 

solusi sidang umum PBB. 

ajata hasil2 jang diharapkan, ti- 
Jaklah tertjapai. Gagalnja rundi- 
ngan itu mengakibatkan makin 
buruknja hubungan antara Indo- 
nesia dan Nederland. Dalam pa- 
Ia itu masalah Irian Barat jang 
belum djuga  dipetjahkan tetap 
merupakan ,,penjakit kanker” da 
lam hubungan antara kedua 'ne- 
zara. Ditindjau dalam hubungan 
lebih luas sisa 'soal kolonfalisme 

Barat 
Seperti ternjata dalam pernjataan 

1955. Pemgrin- 
tah Indonesia jang insjaf sepenuh 
nja tentang kesulitan2 jang diha- 
dapi dalam perundingan itu ber- 

baik sesuai dengan semangat re- 

Akan tetapi. demikian memoran 
lum itu setelahsrundingan ber- 
djalan lebih dari dua bulan, ter- 

se- |jang belum dipetjahkan itu mem 
mug anggauta PBB itu maka pe- 
merintah Indonesia membuka pe- 
rundingan dengan Nederland me 

punjai effek buruk terhadap se- 
luruh kompleks hubungan inter- 
nasional dibagian dunia itu, Me- 
morandum itu mengatakan bah- 

wa PBB bertanggung djawab dan 
wadjib mentjari penjelesaian se 
tjara damai bagi sengketa poli- 
tik besar antara dua negara ang 
gauta itu, 

Penjelesaian setjara damai “itu 
pasti akan membantu memperbai- 
ki hubungan antara kedua negara 
dan mendjamin perdamaian dan 
keamanan didaerah2 jg bersang- 
kutan. Mengingat hal itu, maka 
15 negara di Asia-Afrika me- 
nganggap perlu untuk memadju- 

kan lagi masalah Irian Barat ke 
pada sidang #PBB. Demikian 
memorandum tsb. Seperti diketa- 
hui 15.negara itu adalah Indone- 
sia, Afghanistan, Birma, Kambo- 
dja, Sailan, Mesir, India, Irak, 
Jordania,. Libanon, Libia, Pakis- 
tan, Saudi Arabia, Syria dan 
Yaman: Demikian 'berita ' AFP 
dari New York. (Antara) 

  

  
  

  

kam tanah tembakau sebesar 130. 

Latar Belakang Masa- 
lah Tanah Di'Sum. Utr. 
BTI Usulkan Penjelesaian iTenah Dengan - 

(03 Tjara Berunding 
MENURUT) KETERANGAN2 jang dikumpulkan .olch 

wartawan ,,Antara”, latar belakang daripada masalah tanah 
jang .menjebabkan, pemerintah mengeluarkan UU Darurat 
1/1956 adalah sbb.s Djumlah luas konsessi perkebunan asing 
di Sumatera Timur jang tergabung dalam Avros sebelum pe- 
rang dunia ke-IE adalah 950. 000 ha. Dari djumlah ini Lk. 
255.000 ha adalah areaal untuk perkebunan tembakau dan 
jang selebihnja untuk perkebunan jang 'menanami apa jang 
dinamakan everjarige cultures 
dsb.nja. 

Beberapa luasnja' dari areal ini 
jang diduduki oleh rakjat diza- 

man Djepang belum dapat dike 
tahui. 

Setelah tertjapainja kemerdeka- 

an Indonesia, maka keperluan 

penduduk akan tanah semakin 
ajata, dan menduduki tanah per 
sebunan untuk hidup. Dalam ta 

hun .1951 semasa kabinet Suki- 
man-Suwirjo maka untuk meng 

atasi soal2 keperluan tanah bagi 

penduduk) achirnja pihak Avros 

menjatakan bersedia - melepas- 

000 ha, dari konsessinja sebesar 

seperti karet, kelapa sawit, sisal 

rena pihak tani tidak mau me- 
ninggalkan tanah2 jang telah di 
dudukinja dari konsessi2 ita ke 
tanah2 jang ditundjuk oleh peme 

rintah jang sebagian besar akan 
dipindah ketanah2 jang dilepas 
kan oleh Avros itu, maka" per- 
soalan tanah ini akan diselesaikan 
dengan djalan pemindahan2. 

Djumlah tanah 'konsessi” jang. 

diduduki oleh orang2 jang meng 

ambil tanah hingga. 12 PDjuni 
1954, ialah 79.967.58 ha. Untuk 

menjelesaikan soal ini, maka di 
bentuk oleh pemerintah - Kantor 
Reorganisasi Pemakaian Tanah   255.000. ha jang telah diterima 

oleh pemerintah. Disamping itu 

dari tanah konsessi overjarige cul 

tures pihak Avros telah - berse 
dia untuk melepaskan 120.000 ha 

lagi jang prinsipnja pun sudah di 
setudjui oleh pemerintah. 

Tetapi persoalan “pendudukan 
tanah dgn. ini tidaklah berkurang 
sehingga ' pemerintah - achirnja 
mengeluarkan undang2 darurat 

no. 8 pada tanggal 12 Djuni 1954, ! 
Dalam undang?”darirat itu di 

tegaskan, berhubung persoalan   pertama truck2 Djepang ke RRT, 
ediak achir perang jl. 

Keterangan .tsb. 

rikan diri dgn membawa «serta/ini akan sudah Japat diperguna- | ainan dengan berita? jang  ter- liebih dari 100.000. kyat, uang| Kan Le trajek2 kilat berdjarak siar -diluar bahwa di Kiangkok Ikontan, 'barang2 mas “dan ba- Ldja P3 | Merdapat banjak tjukup  banjak 
Irang2. perhiasan lainnja.  (Reu-| K AR Ol LA sd bahan makanan untuk rakjat. Pe Aj TU apal pengangkut Mesir "Is-|merintah Tiongkok berusah, ke mailia” pada hari Senen telah tifras -untuk -mentjapai 'kesedjahte- 

raan bagi rakjatnja dan memba 
gun industrinja setjara besar2 
n. 
Menurut keterangan" anggauta2 

rombongan setjara tidak resmi Gjaran atas undangan 
telah membitjarakan soal 
luasan 
Tiongkok. Atas pertanjaan apa- 
kah kaum komunis berketetapan 

brengun 2 untuk 2 b 3 
heriam | artileri dan Kusnan mendjawab ja tidak da 5 5 pat memberi keteranga, tentang Perongkosan perusahaan tsb. 

pei- 
perdagangan — Indonesia- 

»Serbu” ke Taiwan, 

. Ini Dia Berita Besar: Manusia 
Gigit. Andjing Gila 

|. BARUR INP “disalah sebuahMakasar mengabarkan lebih 

Seorang lelaki nama La Supu 
kam- 

        kebe- 
cesar ditengah 

Uu itu La Supu hanja memakai 
Sarung sadja. Sementara berdjong 
kok tiba-tiba ia didatangi se-ekor 
andjing jg lalu menggigit tangan- 

Jaja sehingga La Supu djatuh. 
La Supu jang mengetahui diri- 

nja berada dalam bahaja karenal 
landjing jang menggigitnja itu ada 
lah andjing gila jg sudah 
kalap, mau lari tidak. dapat kare-dibawa kerumah sakit untuk di 
na takut mendapat serangan lebih rawat dan diobati. 

mulai 

ha 
dibenarkany membitjarakan -soal itu dengan 

ainnja. Ipembesar2”. 

Sampai Mati 

tanah ini begitu ruwet, oleh ka 

| itu karena” mereka tidak 

Tapi ia menambah 
kan, bahwa kaum komunis sama 
sekali tidak. . menjukai Chiang 
Kai Shek. Demikian . dikabarkan 
UP” dari Manila. (Antara) 

  

8 PEMUDA INDON, BELA- 
DJAR DI DJEPANG 

8 Orang pemuda/mahasiswa 
Indonesia dalam pertengahan bu 
lan Oktober ini akan berangkat 
ke Djepang utk. menuntut  pela 

Okazaki, 
presiden Dowa Fire cand Marine 
Insurance Coy, Osaka Japan. 
Mereka 'akan beladjar - dalam 

berbagai ilmu pengetahuan ' sela 
ma 1 tahun atas undangan dan 

hebat lagi, dam untung-untungan, 
ia balik menjerang andjing jang 
kalap ti sehingga 
ngah sawah 'itu nampak pergula- 
tan hebat antara dua machluk jg 
satu manusia dan lainnja bina- 
tang. Achirnja pada suatu ketika 
La Supu memperoleh kesempatan 
dengan . mempergunakan giginja 
menggigit leher lawannja dengan 
kekuatannja jang Iuar biasa se- 
hingga andjing gila itu tidak ber- 
daja dan mati, 

Tetapi meskipun La Supu da-   pat membinasakan lawannja tak 
urung ia memperoleh lTuka2 dan 

belum . diperoleh statistiek 

ditengah-te- |: 

(KRPT), jang mengadakan pen 
daftaran dan pemindahan kaum2 
tani ini keobjek2 jang disediakan 
oleh pemerintah. 

Pemindahan penduduk. 

Untuk taraf pertama akan di- 
tjoba memindahkan 2.000 kelamin 
dengan  biaja Rp. 7.000.000. .Hing 
ga sekarang pemindahan itu ma- 
tjet, berhubung menurut kepala 
KRPT Tk Kotjik uang untuk pe 
mindahan hingga saat ini jang'di 
terimanja hanjalah Rp. 1,5 ajuta 
sadja, Berapa djumlah tani jang 
akan dipindahkan itu” masih lagi 
dalam pendaftaran tetapi menu- 
rut taksiran seluruhnja diantara 
150 sampai 180.000 orang. 

Soal2 pendudukan tanah sesu- 

dasarkan undang2 darurat no. 8, 
ditetapkan, bahwa siapa melang 
gar standfast itu diambil tindak- 
an oleh pihak jang berwadjih. 

Tetapi dengan. adanja undang? 
darurat no. 8 itu pengambilan 
tanah setjara liar tidaklah berku 
rang. 

Dari 12 Djuni 1954 hingga Agus 
tus 1956, tanah2 perkebunan jang 
diambil oleh onwettige occupan- 
Ka meningkat mendjadi 12.395,77 

a. 
Atau dalam tempo dua tahun 

belakangan ini sadja, ada Lk. 
42.428 H.A. tanah2 perkebunan 
asing terutama tanah2 konsesi 
tembakau jang diduduki liar. 

Penangkapan2. 
Berdasarkan undang? no. 8 itu 

pihak kepolisian bertindak mela- 
kukan 'pentjegahan dengan meng 
adakan penangkapan?2. Di Kabu 
paten Deli Serdang sadja selama 
2 tahun ini Ik. 5.000 orang jang 
telah ditangkap karena mengain- 
bil tamah? — konsesi perkehunan 
itu: Berapa djamlah orang di Su 
matera: “Timur jang ditangkap 
mengenai soal onwettige Occupa- 
tie sesudah standfast itu masih 

selu- 

4 

ruhnja. 

Persoalan tanah ini mendjadi 
sulit, sebab djika perkara pendu 
dukar tanah ini diperiksa oleh 
pengadilan, atas sesuatu putusan 
hakim, maka 'para terdakwa me 
ngadjukan "grasi. bandingan dan 
sebagainja sehingga oleh karena 
itu kepada mereka, menunggu "hoger beroep” ini tidak bisa di ambil " tindakan2 selandjutnja 
atau mengusir mereka dari ta 
nah2. jg mereka: duduki. 

Berhubung dengan pendudukan 
tanah ini, maka beberapa perke 
buna, tembakau ada jg telah me 
njatakan kekuatirannja, bahwa pendudukan tanah tsb. apabila hal2 ini tidak bisa” ditjegah, per usahaannja tidak akan mengun tungkan Gendabel) lagi, sehingga mungkin mereka tidak akan da 
pat melaksanakan penanaman menurut rentjana, 

. Reaksi. 
Sementara itu BTI Sumatra Utara telah memberikan reaksi: 

nya terhadap undane2 tar 
no. 1 tahun 1956 sebagai tamba 

    

    
   

han untuk mempertegas undang? darurat no. 8 itu. Dalam hubu- 
ngan ini BTI mendesak agar pe. 
merintah . membatalkan “UUD 
10. 1 tahun 1956 ini, serta men- 
desak pemerintah agar menjele- 
saikan persengketaan tanah ini 
setjara berunding dengan organ. 
Sasi2 tani jang representatip. 

D.D. Sobsi Siimatra Utara me 
njokong desakan BTI itu.   (Antara) 

dah. standfast 12 Djuni 1954 bers 4 
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Kaum Wanita jg..ingin tetap tinggal tjantik dan awet muda, selalu doodis muda. 

GOLES SISTERING TABLETS. 

' Goles sistering Tablets. dapat menghilangkan penjakit? dan memulihkan " 'baan ” 
kurus dan lemah potongan mendjadi sehat, form. dan tiada mempunjai potongan 
ig. ujantik. 

Kurang nafsu makan, 

Sampurna bunga jg. mekar. Wanita? ig. selalu. berpenjakit, kurus, ' Ng 
pinggang pegel, pusing, mabuk, - 'kotoran tidak acc. 

Kh mules, muka putjat, dan tidak mempunjai tjahaja- untuk hidup. Kg yo 
memakai Obat Goles agar penderitaan jg. s akan mendjadi seorang wanita jg. elang 

sedemikian 
“sehat Aa Manuk, 

ita SP 

    

KIDNEYING  SISTERING 
TABLETS 

“ wf 

ka Kaum “prija is. nata! tetap tinggal sehat dan kuat tubuhnja ? 
Haruslah selalu memakai : 

TABLETS 

GOLES KIDNEYING TABLETS. 
'Mendjaga tubuh teta 1 seh: : p tinggal sehat adalah lebih utama pada 
Main demikian Goles Kidneying tablets, untuk Pa 

penjakit. 
it lama dan baru dengan sering memakai obat ini, akan menjegah penjakit buah 'ping- 

gang, memulihkan kesehatan, membangkitkan nafsu ma kan, terutama bagi' orang Tuk ap lemah dan males bertugas. Fikiran kurang tenang, suka pusing, ma- 'buk, kurang darah, gegeudjel kosong, dan lain2. Goles dapat menolong menghi- 
langkan' penjakit? tersebut hingga achirnja berbalik mendjadi Orang jg. selalu sehat dan in tu buhnja. 

  

  

PA MO MIL ANN UB A7 III, 8 

  

LETIH? 

      Apakah Njonja La 
kesukaran ? 
Djangan lekas putus asa, 
datanglah pada 

Nj. GOUW-DJAMU 
TJAP LAMPU 

Depok 20. Telf. 791. 

— AGENDA 1 El AP. 

  

  

(SuperScope) 
(Kartu bebas tak beriaku) 

"GRAND” 
  

"ORION” 

3.00 

5.00 

7.00 
9.00 

LOVE TN na 
(7th) PE Ca 

SPLENDORED: 

  

(CinemaScope) 

(Kartu bebas tak berlaku) 

2nd WEEK! 
TERI Si TAN sita 
EXTRA: INI SORE diam 300 

  

  

PELAT MENIT - 

|ITELAH BERTUNANGAN : 
Ta La LL LL LL LL - 

Busono W. Sumotirto, 
Psych. Drs. 

Jogjakarta na 56. 
Sa 2 SL LL LL LKTI” 

| YYNTT.. 

  

TPP 

    

BAN-BAN Tuan jang sudah, 
halus kembangaja, 5 
Para pemilik auto persoon dan/atau transport, jan . 

suka menghemat pemakaian ban, silahkan selalu -berhubu- 

ngan dengan bingkil kami, dan sekalian mengirimkan ban- & 

bannja jang sudah Iitjin kembangnja ker 

Kl 

ah 

  

  

5 ir Penawaran dengan surat pada : 

Pena — Karanggendong 1085 

.S E T 1 Ass - Semarang. 

5 Sebutkan : Harga, Merk, 
-Sebelah Balai - Rakjat Keadaan. 

Purworedjo. 1   

Inilah II Depok 49/51 - Semarang: 
untuk di-LOOPVLAK baru. 

Alamat : Ban-ban mana akan. dikerdjakan oleh pegawai-pega- 

Tuan2 wai jang ahli, serta memakai mesin-mesin jang modern de- 

untuk ngan system baru dan selalu ada menggunakan bahan-bahan 2: 

iki ang bermutu tinggi. 

paman ma PE ANTIKAN KIRIMAN BAN - BAN DARI tin 

Hormat kami, 

ono BYSOLES N.V. 
RINGAN 

Pekerdjaar DEPOK 49 — TELP. 1133 

Terdjamin SEMARANG 

Mobi | aan 
BARU / 

menurut 
pesanan. sad : 

Silahkan |Mau Beli: | 
berhubu- “| MESIN2 TULIS 2e Hands. 
ngan : 

  

    

ASTHMA CURE ISTIMEWA: 

Untuk sembuhkan penjakit Bengek, Batuk Kering atau Basah, 
Pendek Nafas (Benauwheid) Keluarkan Riak : Rp. 15,— 
BARYLTIN, Minjak Rambut guna menumbuhkan pandjangkan 
-ambut, dan berentikan rontoknja rambut (djatuh). Harga Rp. 10,— 
NO HAIR CREAM UNTUK MENGHILANGKAN RAMBUT: 

Harga Rp. 10,— 

|0C HAIRDYE Tjelup rambut untuk membikin hitam rambut di-. 

tanggung “tidak duntur. Harga Rp. 10,— 

ATOM HAIRDYE Tjelup rambut putih djadi hitam 3 Grams 

Rp. 10,—, 5 Grams Rp. 15,—, 10 Grams Rp. 25,— 

iang susah "dihilangkan dengan sabun Rp. 10,— 

#ISPROSSENCREME untuk sprossen tanda2 hitam atau bekas dje- 

Slrawat dil. Harga Pe 03 
NO-HAIR: PUDER untuk menghilangkan rambut 

Dapat beli di tiap Toko Obat diseluruh. Indonesia. 

Pesanan luar harus tambah 1596 ongkos kirim. 

'SEXALIN. UNTUK WANITA DATANG BULAN TIDAK 
  

”GRIS” 4457215 Te ae 

  

Nasir Khan 1. e 2 tuak LOOTERA 

Film India Tekst Indon. 

"RO YAL” 445-645 -8.45 
$ (segala umur) 

"INDRA" - 25452 AS 0.15 
Roomai Noor - Nur. Ismadi 

Shariff Medan - U. Kalthoum 
” 2 (Seruan AZAN Beribadat) 

Film Malaya jang terbesar, 

INI MALAM PENGHABISAN : 
“ ke aye 

y Corrigan - W, D 
AED STALLION” 

SERI NI (T ammat) 

INI MALAM PENGHABISAN : 
”DJAGALAN" 5.7.9, (seg. umur) 

Li Mei - Wang Hao 
"KU ERL Yi 5 KEAN” 

  

  

       

Sya Tan Opa: aa" th) 
esmond | 

akar2 dan kelendjar2, tjegah 
rontoknja rambut. Bikin pan 

Gampang dipakai. 

AGEN BESAR: 

ACHMAD KARIM 

Rp. 25,— 

Toko Umum 

Pintu Besi 10 Djakarta. ' 

Dapat “beli di tiap toko obat di- 

mana-mana : 
Pesanan luar kota tambah 1549. 

DC "PHARMA LTD.” 

  

Bandung 
Dapat beli 

SKEMA KAKAAK KK EK KK KAI   
  

AINDRA, NN MALAM PREMIERE— ROYAL” » : BERBARENG (Segal 4.45 6.45 8.45 An 3 
Har aa JANG TELAH MENDAPATKAN SUCCES Bantulah LAH LL IN LELAH IE I 

: 5 alah Harian 
an nan P M I » 3 (3 ..9 

ROOMAI NOOR Ss uara Merdeka 
NURSIAH ISMADI 

SHAR IFF MEDAN 4 me mmm 29) SA nana 
gatom "GRAND” INI MALAM D.M.B. . "ORION” 3:00 5.00 7.00 9.00 “17 th) .. 3.00 5.00 7.00 9.00: 

EMASCOPE RAKSASA (Kartu- bebas tak berlaku) 

ng # 0. wu 4 Se sa 

Autobiografi per- Eye .A LOvr THAT Bag i 3 

LEBIH INDAH 

  

Film jang bersemangat lagi menghidupan djiwa. Pn 
dan lebih menarik dari Lebih indah 

Dunia akan bantjur.... Walah aa 

No iman sedjati tetap Abadi..........“.$ 

SEBUAH MASTER-PIECE nan Saudara harus 

  UNI KALTHCUM-SALEH GHANI 
Pergoranl KRISHNAN -Dergetuar- MO AH LOKE predorkan olah: PERSARI FILMS 

i - . ag 3 KAN 

CLEANSING CREAM membersihkan paras muka (make-up) 5 

Rp. 5,— - 

TIOTJOK Rp.20— |. 
POTENSOL OBAT KUAT ISTIMEWA Rp:30— |” 

DC POMADE: Mengkuatkan | 

djang dan hitam rambut putih. |. 

sam Djakarta. f 
diseluruh Indonesia. | X 

  

dya Shaw 

tokan sakit, 

Dil. Bawean 

  

      

ALL 

  

N WANITA DAPAT BULAN MERASA KN 
ALTA: SEA 

memmnsnusa—— & 

  

mandjur untuk menjotabilikan : 
'batuk baru atau "lama, dysentrie, hosa, tenggo- | 

aambeien, bisul2,' kudis2,  gatal2, | | 
Juka2, digigit binatang berbisa dil.I. 

- Bisa dibeli dimana-mana tempaf. aga GUA 

Kalau tiada boleh kirim Rp. aa untuk 1 botol | 
"Ban Leng Tjeng”, 
Leng”: Rp. 3,50 utk, 1 

: ONGKOS kiki 
Aturan pakai ada ' tertulis dipinggir gambar botol. 
Dikeluarkan oleh : 

p. 10,— untuk 1 botol "Ban 
blek "Balsem Ban Leng”. 

BEBAS. 

RUMAH OBAT 

|rjEB SHE TONG 
22 - Surabaja - Telp: S. 2207. 

25 # peribudinin., Segala hal dirahasiakan. 

   
In 

    
  

  

  LP ANA 

  

.. SEMBUH:. 
  

  

  

          
— Choosea RALEIGH 

- the world's 

Champion Cycle 

  

  

  
  

Sm MA Ta aa Kant TA TT MT LA La SN NA 

M 8: RAHAT occurrssr. 
Seteran 109 — Semarang. 

Mencianiakan segala hal penghidupan SUSAH & SENANG: 
Mengenai keuntunganmu, tjita2-mu dikemudian hari pilihanmu 

'atas kawan. hidupmu seluruhnja kami berikan pendjelasan. 
| Periksakanlah bagaimana kau dapat memperbaiki kedudukan dan 

  

“Djam Bitjara : Na Pa 
5 —7. 

Pagi 
Sore 

PLAN 

  

21, U X” INI MALAM PREMIERE BESAR 5.00 7.00 9.00 (17 th) 
“Extra: SABAN SORE djam 3.090 (Kartu Bebas tak berlaku) 

SUPERSCOPE 

LA JAN TT 
“Death suddenily peered, Ag 

4 » SMU SN Re De GI uu 

: KA ena Mela an te nareti pa   
£ RICHARD CONTE - VICTOR MeLAGLEN 

“3 RICHARD CARLSON - MALA POWERS 

BENGATZTI 
: D0 CITY OF TWISTED STREETS AND TWISTED LIVES   Nana Ba La Urus: H 

SEBUAN KISAH TJINTA SEGI-TIGA JANG BERAPI - API 
TERDJADI DITENGAH2 GURUN SAHARA.... ik. 

GILMORE, tampan menarik buat wahita............ 
jang paling sulit terdjebak ! 

DONOYAN, litjin dan otak-otakan sehingga orang2 mau tak 
mau seolah2 selalu terpesona kepadanja ! 

LEVERING, wadjahnja seperti buku tertutup............ tapi 
matanja selalu membajangkan apa jang ia bentji 
dan apa jang ia mau! 
seorang gadis pelarian kenegeri jg salah dan pada 

8 waktu jang salah pula ! 
— — — Karena emas terpendam mereka bertemu, dan kemudian 

AILEEN,   
SHAKILA - JAGDISH SETHI ?   
  

Djawatan Pos, Telegrap dan 
a«. Telepon 

MEMBERI KESEMPATAN KEPADA 

Pemuda2 warga negara Indonesia 
UNTUK DIDIDIK MENDJADI 

Pengatur-Telekomunikasi 

I. Atjara Pendidikan : : 

P ng 
1. Pendidikan diadakan pada Pusat Pendidikan P.T. T.: di 

Bandung dan lamanja 212 tahun. 

2. Uang sekolah tidak dipungut dan alat? peladjaran di- 
pindjamkan. 

3. Peladjar mendapat ttindjangan sebesar. Rp. 150,— ditam- 
bah dengan tundjangan ongkos menumpang sedjumlah 
Rp.220,— sebulan. 

4. Peladjar harus mertgadakan ikatan dinas selama 5S tahun 
setelah lulus udjian-penghabisan (Stbl. 1925 No.210 jo- 
Bijblad No. 14170). 

5, Setelah lulus udjian-penghabisan diangkat mendjadi Peng- 
atur-Telekomunikasi P.T.T. (PGPN-1955 golongan D2/1). 

2 IL Sjarat2 penerimaan : 

1, Beridjazah 'S:M.P. Negeri bagian B dan pada udjian-peng- 
habisan "mendapat angka rata-rata serendah-rendahnja, 7 
dengan ketentuan, bahwa angka untuk mata-peladjaran2 
exacta sekurang-kurangnja 7. 

2. Umur paling tinggi 22 tahun. 

3. Belum-kawin. 

4. Berhadan sehat menurut keterangan Dokter Pengudji Ter- 

sendiri. 

S5, Berkelakuan. baik menurut keterangan Polisi / Pamong- 

pradja. 

6. Lulus. udjian-masuk. 

III. Tjara mengadjukan lamaran : 

1. Surat “permintaan ditulis dengan tangan sendiri dan di- 

sertai : 

a.| turgutan, idjazah dan daftar-angka udjian-penghabisan, 

b- turunan rapor kelas III jang disjahkan oleh Kepala 
S:M.RB4 

jg-pSurat eketerangan duo. 

d. sutat“keterangan Polisi / Pamong-pradja, 

ex turunan dari akta atau keterangan kelahiran atau su- 
rat asal-usul jang disjahkan Pamong-pradja, 

f. surat riwajat hidup. 

dikirimkan kepada Kepala Pendidikan P.T. T. di Ban- 
dung, Dil. AMBON 15. 

Pegawai Negeri melampirkan surat-keterangan, . bahwa 

Djawatannja tidak berkeberatan terhadap kepindahannja 
ke Djawatan P.T. T. 

3. Surat permintaan jang tidak memenuhi sjarat2 tersebut 
diatas tidak diperhatikan. 

4, Tidak diadakan surat-menjurat. « 

Is
) 

JV. Waktu pendaftaran ditutup pada tgl. 15 Nopember 1956. 
B.K. 

PKK KKR RKKKTKI KEKAKANKAKANEKAKKEEKEEKKKKI 

  

”"ROXY” BESOK MALAM PREMIERE 4.457.00 9.15 (17 th) 

CHYAMA — GURU DUIT K3 « (Antara Tjinta AAR-PAAK« Gonta Tinta 
Sebuah film India Tekst Indonesia jang mengharukan ! 

  

”DJAGALAN” BESOK MLM. PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (13 th) 
LIN TAI - YEN CHUEN - PAO FANG - WANG YUAN LONG 

Film Tiongkok 1. ta (Singing under 
paling baru: »T sui Tsui the Moon) 

FILM TIONGKOK JANG PALING MENDAPATKAN SUCCES 
DI ASIA-TENGGARA (Hongkong, Manila, Singapura, Bangkok 
d.LL) TIDAK KURANG DARI 10 ki na LAGU2 JANG 
TERKENAL! 

£ 

“datang tjinta dan maut mengusir mereka melalui satuf Segera Fred MacMURRAY - Dorothy McGUIRE - 
5 — ia son unik $ i Aan Datang! Howard KEEL: 

— —, —5Di Bengazi berkumpul semua pelarian dan ee emu se- 
“mua Jang mengedjar “merekas gia caGallaway Went Tenayan, 
  

8 

  

3    
  

  

    
intaan jg meng- 

harukan dari 

HAN SU YIN, 
DARI BELAL 

dokter wanita 

Tionghoa jg me- 

ngalir darah Ero- 

pa dgn seorang 

wartawan perang   
Amerika jg masih   p beristeri ! 

film #BELAL"! 

Manusia akan hapus, Li 

persaksikan 

Cine MAScOPE' 8 

  

101 Cantury fan ad 

WILLIAM JENNIFER 

HOLDEN- JONES 
Kran 
MANY:- 
Klan 

  

  Ne Aan tel MTA LAU 

an TORIN TMAT SPAN    
Pesat 

UDOY ADLER HER KN KING JOHN parka 

SE-ANTER O-NIA DIBUAT DI HONGKONG JANG ASLI!!! 

  

      

   
   
    

$ Le Dio plebro el 
wi Rekan: suara apakah itu? — 
Tembakan? kir Rogers). tuk membunuh lembu, pilihan dan temanmu Benson djuga 
— Ja, dan . kita akan .menjetis kita ini! bersamanja! 

.dikinjel — Mungkin komplorannja Mc — Ajo dekas Mari kita per 
Lean! gi dari sini sadja! 

  

      

    
     
     

Y “Yev, EARS! EA COME     

   

  

    

  

TI , , ITS THE KEEP GO ROM BAOBASIY yoy 

TaEs ng :£ CACTUS TWO POLECATS (MELEAN'S / CAN'T JUST JOINED THE ON— | 

“mat2-— | Goo TO | Kip! aa bela Bata ra bg apa as Gr 
( ! KILL OVR L Tn 

ia Dan aa ROGERS! Jl BENSON 1 Wit: Lo MERE/ 

  

  

" STeEeR! 

  

    
  

  

  

— Itu tentu pemuda 
Cactus! (demikian fi 

aan 

Wal Turunlah, — Hey, Ears! Rogers  da- 
tang ketempat Cactus Kid, 

“Royk Dua orang 
pendjahat sedang mentjoba  un- 

— Engkau belum dapat membuk 
tikan itu, Rogers! 
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