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tama beberapa hari jang 
3 hari jang lalu tela 
pihak kepoli 
kokuja memerintahk 
jaita memeriksa wakil2 
rakan dan turut serta | 
tutnja dimuka pengadila 

Dalam hubungan soal ini, Ke- 
pala Kedjaksaan Djakarta, Djak 
sa R. Jusuf Suwondho hari Djum 

   

       
   

  

     

  

'at siang kemaren menerangkan, | 
bahwa sesuai dengan instruksi 
jg diterima dari Djaksa Agung, 
pihak Kedjaksaan -dan kepolisi- 
an dikota Djakarta pada hari 
Rebo dan Kemis jbl telah mela 
kukan pemeriksaan? atas diri 
wakil? dari Panitia Aksi Pusat: 
Pemogokan tsb. di. Djakarta, ja- 
Itu .wakil2 dari ,,Perbum”, SB: 
MM dan SKPM, seluruhnja se- 
banjak 5 orang. Sa 

Wakil2 buruh jang duduk da 
lam panitia aksi pusat tsb., se- 
sudah pemeriksaan pendahuluan 
erhadap diri mereka selesai di 
lakukan, akan. diteruskan atau 
dituntut perkaranja dimuka  si- 
dang pengadilan negeri ' dikota 
Djakarta. 7 

Penuntutan terhadap diri wa- 
ki2 buruh tsb. didasarkan atas 
pelanggaran Undang2 Darurat 
No. 16, serta pelanggaran terha 
dap pasal2 dalam KUHP. Demil 
kian Djaksa Jusuf Suwondho. 

Menurut Kepala  Kedjaksaan 
Djakarta itu selandjutnja, ke- 
tjuali pihak b , djuga dihari 
hari jg akan "datang, pihak Ke- 
djaksaan akan melakukan pula 
pemeriksaan? terhadap pihak ma 
djikan maskapai minjak BPM 
ssbagai maskapai jang langsung 
bersangkutan dengan soal pemo- 
gokan tersebut. : 
Apakah terhadap diri “ pihak 

maskapai akan diambil sesuatu 
Pndakan, Djaksa Jusuf Suwon- 

k Dituntut 
U.U. No. 

BI 

— Penuntutan | 
ANTARA” MENDAPAT KABAR, bahwa berhubung ' 

dengan terdjadinja pemogokan buruh minjak gelombang per- 
lalu, maka Djaksa Agung Suprapto 

alu telah mengeluarkan instruksi kedua kepada 

tahkan agar instansi2 tersebut segera bertindak, 
dari serekat2 buruh jang menjelengga 

am aksi pemogokan tsb. serta menun 

Isebutkan diatas. 

'didarat, laut maupun udara, 

        
16 — Dju- 

kan Dilakukan 

pemogokan “buruh minjak “itu se- 
landjutnja menerangkan, ' bahwa 
ketjuali di Djakarta, penuntutan 
terhadap pihak buruh jang ditu- 
duh melanggar pasal2 jg termak- 
tub dalam Undang2 Pidana dan 
Undang2 Darurat No. 16 itu, 
djuga akan dilakukan didaerah2 
(diseluruh Indonesia tempat ter 
djadinja pemogokan? tsb. Hal 
jang demikian ini adalah sesuai 
dengan instruksi jang telah dike- 
luarkan Djaksa Agung seperti di 

bagaimana diketahui," djuga 
kabinee dalam sidangnja bebera- 
pa malam jang lalu telah  me- 
ngambil -keputusan, tidak mem- 
benarkar dilangsungkannja pemo 
gokan oleh buruh minjak BPM 
beberapa hari j.l. 
Pemogokan jang dilakukan bu- 

ruh minjak selama 3 hari diselu- 
ruh Indonesia, telah mengganggu 
kelahtjaran lalu-lintas umum baik 

  Uni Sovjet dan berkedudukan 

Gukan di Wina. Gn 

Penerbitan 
Jang Tjabul 
Ada 50 Matjam Jang 

Telah Disita 
LIMAPULUH matjam “pener 

bitan jang dianggap tjabul atau 
melanggar tata-susila jang dike- 
tuarkan/diedarkan orang. dise- 
luruh Indonesia baik dipusat 
maupun didaerah2 kini telah di 
sita sedjak pihak Kedjaksaan A- 
gung dalam tahun ini memerin 

Djaksa Agung menginstruksikan 
kepada pedjabat2 diseluruh In- 
donesia supaja melakukan  pe- 
nuntutan terhadap orang jang 
menerbitkan penerbitan2 jg di- 
anggap tjabul ita. Demikian Ke 
pala Djawatan Reserse Pusat 
Mr. Sencadji kepada ,, Antara”. 
Djuga Kedjaksaan Agung sesuai 
dengan penetapan PM mengenai 
soal. penerbitan2 asing mengam 
bil tindakan2 bensitaan terhadap 
sedjumlah buku2, penerbitan2 jg 
berasal dari luar negeri jang di 
datangkan ke Indonesia atas da 
sar pertimbangan jang sama ja- 
itu karena sifat dari penerbitan2 
tsb. dianggap melanggar tata-su   (Antara) 

  dho belum “dapat menerangkan- 
nia, ketjuali hanja mengatakan, 
bahwa pihak maskapai BPM da- 
dam hal iniupaling sedikit akan 
diperiksa sebagai saksi. $ 

Kepala Djawatan Reserse 

  

  

Belum Ada 

sila. (Antara). 

R.R. T. Punja Hak 
“Adjukan Tuntutan” 

?., M. Chou Ea Lai Sesalkan Djawaban 
Inggeris Mengenai Keributan2 Hongkong 

PERDANA MENTERI Chou En Lai menerima kuasa 
usaha Inggris pada hari Selasa dan menjatakan keheranannia 
terhadap sikap para pembesar Inggris di Hongkong. Chou En 
Lai Gjuga memprotes sikap mereka itu. Perdana menteri RRT 
itu menjatakan, bahwa sikap para pembesar Inggris di Hong 
kong terhadap agen2 kuomintang jang telah menimbulkan ke 

ereka. 23 
jakan... Tidak sepatah katipak giutjap: 

II. Kan untuk.mengutuk . perbuatan? 
e e en para agen 'Kuomintang itu. Ban- 

sat Mr. Senoadji mengenai soal kan sebaliknja, para 

Inggris di F 
pembesar 

gkong .itu  setjara 
“tek masuk 'diakal telah menjebut 

— kerusuha 
    

3 and itu sebagai Suatu per 

5 tempurar tara dua buah  go- Putusan penganan buah 20 
Mengenai Perselisihan 
Burah Minjak-B.P.M,: 
HINGGA hari Djum'at kema- 

ren pihak P4P beli dapat 
mengadakan keputusan, untuk 
menjelesaikan perselisihan perbu 
ruhan antara buruh minjak jang 
tergabung di KPOBM (Perbum- 
SBMIM) dengan pihak BPM. 

Pihak Panitya Angket P4P 
baru pada Sabtu siang dapat me 
njelesaikannja perumusannja ten 
tang hasil2 penjelidikannja seki- 
tar persoalan perselisihan  tsb., 
setelah itu perumusan akan dima 
djukan pada Panitya Harian 
P4P kemudian baru disampaikan 
pada P4P. Baru nada minggu 
depan dapat diharapkan. kebu- 
tusan P4P itu. 

Sementara itu dapat ditamba 
kan bahwa pengaruh pemogokan 
buruh minjak jang dilangsungkan 
beberapa hari jang lalu, sudah 
tidak demikian tampak dalam pe 
njaluran bensin untuk kendaraan 
bermotor di Ibukota.” Keadaan 
sematjam ini berlangsung mulai 

3 

hari Djum'at, sedang hingga Ke-i 
mis sore antre bensin untuk ken- 
daraan bermotor itu masih ber- 
langsung. 3 

Menurut keterangan lebih lan- 

djut, sektor perdagangan minjak 
tanah tidak mengalami kegontja 
ngan dengan adanja- pemogokan2 
buruh minjak beberapa hari jang 
lalu ita, hanja dibeberapa tempat 
terdjadi spekulasi dari pedagang2 
ketjil minjak tanah untuk menaik 
kan harganja dengan Rp. 0,75 
jg harga biasanja ialah Rp. 0,50 
per botol bier, 

Kegontjangan dalam perdaga- 
ngan minjak tanah tsb. tidak ada, 
disebabkan karena stocknja pada 

gris dan para pembesar 
.di Hongk 

| 

tara unsur? komunis dan  kuo- 
mintang : 

Perdana menteri Chou En Lai 
menuntuf,-agar pemerintah Ing 

Inggris 
Ong setjara tegas mer 

djawab prdtesnja dan hendakni: 
didasarkan .atas kenjataan2.  S: 

kali lagi dia menjatakan, bahws 
pemerintah RRT mempunjai ha: 
untuk mengadjukan tuntutan2. 

     

  

Perdanas menteri “Chou En 
Lai merasa tidak puas terhadar 

mentjoba . akan menghindarkan 

pembesar2 Inggris di Hongkonz 
dari tanggung djawab mereka. 
Demikian Hsin Hua. (Antara). 

Djaksa Harahap 
Tuntut Lim W.T. 
DJAKSA R.R.M. Harahap da 

ri Kedjaksaan Djakarta jang n: 
manja disebut2 oleh  terdakw: 

ka Pengadilan Djakarta hari Ke 
mis jbl. sebagai orang jang mer 
jalankan - praktek2 dibelakang 

lajar dalam usaha untuk meng 
luarkan saudagar Liu Ka Khic 
dari tahanan hari Djum'at ke 
maren menghadap Djaksa A- 
gung  Supranto di Kedjaksaan 
Agang. "AT 
Menurut keterangan  Djaksa 

Harahap kepada pers,  kundju- 
ngannja kepada Djaksa. Agung 
guna menjampaikan surat penga- 

duan terhadap. diri Hakim Mr. 
Lim Wan Too jg oleh Harahap 
dianggap “ telah 
hama baiknja dimuka umum jaitu 
disebut2-nja « namanja sebagai 
Djaksa jang meminta djumlah be- 
sar uang guna mengeluarkan Liu   pendjual dapat mentjukupi untuk 

kepentingan beberapa hari. 
(Antara) 

Ka Khie dari dalam tahanan se- 
mentara sefjara tidak sjah atau 
dengan melalui ,,pintu belakang.” 

  — AA 

Ka rena Lupa Mentja 
“tat Edjaamnja. a jaan nja. ...u. 

REDAKSI SEBUAH koran ketjl jang diterbitkan dise 
buah kota didaerah Barat-Tengah dar: Amerika Serikat baru2 
ini pindah kegedung baru. Dalam nomor pertama sesudah pin 
dah ada pengumuman redaksi: ,,Pembatja hendaklah suka 
mema'afkan salah edjaan jang akan banjak didjumpai dalam 
nomor ini. Kata-kata jang sukar ada terfjatat didinding gedung 
kami jang lama, tapi ditengah kesibukan pindah kami tidak 
sempat mentjatatnja.” (Time). 

Persediaan Textiel Tjukup Hingga 
Lebaran Jang Akan Datang 

SAMPAI lebaran jang akan da kup untuk persediaan se 
tang kita tak usah chawatir ke- ga sampai empat bulan. Persedia beli kurang, konsumen tak tjukup 

pemerintah tia-lan ini ber kurangan tekstil, 
da perlu. mengadakan distribusi, 
persediaan tjukup, sedang harga- 
nja tetap stabil seperti sekarang 
ini, demikian - keterangan Rach- 
man 'Tamin, pedagang tekstil na- 
sional terkemuka di Ibukota. 
Menurut ia sampai hari Djum- 

'at kemaren tidak ada kongesti 
tekstil dipelabuhan2, sekalipun se 
djak dua bulan jang lalu BDP 
menghentikan — PII untuk impor 
tekstil. 

Tekstil jang ada dalam gudang? 
pedagang tekstil, keadaannja tju- 

  

lama ti- 

berangsur-angsur masih 
akan bertambah — dgn datangnja 
tekstil SAC, jang dibuat di Dje- 
pang. Persediaan ini akan lebih 
terdjamin “lagi dgn datangnja 
tekstil SAC dari Belgia, Djerman 
Barat, Inggeris, Hongkong, pada 
|bulan Nopember jang akan da- 
tang hingga bulan April 1957, 

Peraturan Impor Baru pemerin | 1 | : 

tah jang” dikeluarkan satu sete- pun sangat. sepi, semua in. 
ngah bulan “jang lalu tidak mem henti karena impor. tekstil terta- 
bawa perubahan sama sekali pada |han, Demikian Rachman YTamis 

umumnja pasaran tekstil. Hingga 

. 

'at kemarin berturut2 didengar 

djawaban “pemerintah Inggris jg | 

Hakim Mr. Lim Wan Too dim 

mentjemarkan | 

rusuhan2 di Kowicon adalah memandjakan dan melindungi 
Tau . : 

“Affair Kopra 
Pemer'ksaannja' Masih 

Terus Dilakukan 
RESIDEN Koordinator Sula- 

wesi Utara Ratulangi jang da- 
tang ke Djakarta atas panggilan 
Djaksa Agung Kemis dan Djum- 

keterangannja oleh Kedjaksaan 
Agung. Pendengaran tsb. jalah 
tentang soal ekspor 25.000 ton 
kopra dari daerah Sulawesi Uta 
ra beberapa waktu jang lalu ke 
'uar negeri jang seluruhnja se- 
harga Rp. 20.909.000,— dan jg 
persoalannja dewasa ini sedang 
berada dalam tingkat pengusu- 
tan Kedjaksaan Agung. 

Dalam hubungan soal tsb. di 
atas Kedjaksaan Agung meneri- 
ma dan mendengarkan ketera- 
igan2 Menteri Muda Perekono- 
mian Umbas. Kepala Djawatan: 
Reserse. Pusat Mr. Umar Seno- 
adji dalam hubungan” masalah 
kopra tsb. diatas atas pertanjaan 
Djum'at siang kemarin menerang 
kan bahwa pemeriksaan dilaku- 
kan terus, baik mengenai ekspor 
20.000 ton kopra maupun menge 
ai keuangan - Jajasan  Kopra 
Kelapa Daerah Sangir Talaud. 
"Kini diketahui bahwa soal  ke- 
angan Kopra Sangir Talaud itu 
meliputi djumlah Rp. 8.000.000.— 

(Antara) 

Mau Djadi 
Tentara , 

Kehendak Sedjumlah 
« Bekas Anak Buah) 

Ibnu Hadjar 
HINGGA kini anak buah Ib- 

nu Hadjar jang telah terdaftar 
ada 5.750 duwa, terdiri dari Lk. 
2.000 keluarga. Menurut ketera- 
ugan Resimen Infanteri 21, &. 

antara anak buai Ibnu Hadja 

itu terdapat Lk. 1.900 orang jg 
ingin memasuki tentara. Jang 
fainnja kebanjakan akan kemba 
li kesawah ladangnja. 

Mengenai banjaknja anggota2 
KRJT disebut djumlah Ik. 10.006 
djiwa, Kerjuali djumlah jg tsb. 

diatas. ada jg masih berada da 
lam perdjalanan dan ada pula jg 
terpentjar2 - dibeberapa daerah. 
Atas pertanjaan ”Antara” me- 
ngenai larinja Simbar  besert: 
anak buahnja di Bun:ok,  kabu 
paten Barito Res. Inf. menerang 
kan, bihwa biarpun pintu perut 
dingan dengan Simbar dan anak 
buahnja ditutup, tapi apabila 
S.mbar cs. menjerahkan diri. Pe 
nguasa Militer akan dapat mene 
rima, Ditambahkan, bahwa hing 
ga kini Simbar Gan anak buah:   nja terus dikedjar oleh alat ne 
gara. (Antara). SAN 

hari Djum'at pasaran sepi, daja 

memiliki uang, 
Setelah PIK keluar, para peda- 

gang tekstil sampai hari Djum'at 
hanja dapat mendjual sampai har 
ga pokok sadja, Malah sebagian 
terpaksa mendjual dibawah har- 
ga pokok. Pendjualan sematjam 
ini berlaku untuk segala matjam 
kwalitet, tekstil impor maupu: 
hasil dalam negeri. 
Permintaan? dari luar Djawa 

) Realisasi Perdaga 1g- 
an & Bantuan Rusta| 
'Moramis Berangkat Ke Moskow — Palor 

Kepala Direktorat Asia & Pas'fik 

tahkan pensitaan terhadap  pe-| 
nerbitan2 sematjam ita Djuga 

'skan memberi 

.djuta untuk kepentingan pemba 

     

   
x 

di Moskow, sedang Max Mara- 
mis akan mendjadi Kuasa Usaha R.I. di Austria dan berkedu: .persoata 1 joint statement tsb, 

| Sementara — itu Mr. Maramis 
atas pertanjaan “Antara” kata- 
kan, bahwa berhubung dengan 

mika kedudukannja di Kemente 
rian Luar Negeri sebagai Kepala 
Direktorat Asia dan Pasifik akan 
digantikan oleh L.N. Palar. 

Seperti . diketahui, LN Palar 
pernah mendjadi Dutabesar R.I. 
untuk India di New Delhi. 

Realisasi perdagangan 
dan bantuan Uni So- 
vjet. 

Atas pertanjaan lebih djauh 
Maramis katakan, bahwa apa jg 
dianggap penting dalam kedudu 
kannja jg baru itu diantaranja 
ialah mengenai realisasi bantuan 
ekonomi Uni Sovjet pada Indo 
nesia dan djuga mengenai pelak 
sanaan  perdjandjian perdaga- 
ngan antara Indonesia dan Uni 
Soviet. $ 

Atas pertanjaan apakah ada 
kemungkinan pemerintah Uni. 
Sovjet mau memperbesar bantu 
an ekonomi itu. ia katakan, bah 
wa jg penting sekarang ini ialah 
sampai mana kita mampu mem 
pergunaka, bantuan jg telah ada 
tu. 

Adalah kurang baik bagi kita 
untuk membitjarakan - tambahan 
bantuan itu, sebelim - kita me 
nundjukkan kesanggupan kita da 
lam mempergunakan uang ban| 
tuan itu, demikian Maramis. 

Seperti diketahui, Uni Sovjet 
bantuan kredit 

sebesar $ 100 pada Indonesia 

ngunan ekonomi Indonesia. 

Kemis j.a.d. rapat kerd'a 
Sementara itu Menteri ' Luar 

Negeri Ruslan Abdulgani pada 
"Antara” menjatakan, bahwa ia 
belum tahu kapan ia akan mem 
beri laporan pada Parlemen ten 
'ang perdjalanan Presiden Sukar| 
no ke Uni Soviet. Yugoslavia, 
Austria, Tiekoslowakia,  Mongo 
lia dan RRT, karena. soalnja ki 
ni masih dalam pembitjaraan ka 
b'net. Dalam pada itu dikatakan. 
bahwa hari Kemis jad. ia aka» 
mengadakan rapat kerdia deng r 

rak “membitjarakan hat tt“ 

Anakah mengenai perdjatanan 
Pres'den itu mesti dilavorkan p: 
d.- Parlemen atu tjukup padz 
kabinet. fa katakan. bahwa ia 
akan berikan laporan itu, karena 
perdjalanan “ini adalah - s mbu 
ngan dari perdjalnan  Pres'dar 
ke Amerika. is diuga telah dila 
porkan pada Parlemen, demik: 

Inagi PN. 

OA : Persoalan 
( DIURUBITJARA Kementerian Luar Negeri Suwito Ku- : 
sumowidagdo menerangkan pada. Antara”, bahwa Mr. A. 
Maramis dan Max Maramis hari Sabtu ini akan meninggalkar 
Djakarta dengan menumpang kapal menudju posnja jg baru 
diluar negeri. Seperti telah dikabarkan, Mr. A. Maramis akar. 
memangku djabatan jang baru sebagai Dutabesar RL. untul 

keberangkatannja keluar. negeri.) 

erijpranoto — pengaruh semangat 
dan ilmuyatheistis, jg. didukuns 

oleh rationalisme, liberalisme, dan 

Seksi Lu»r. Neseri Parlemen up 

TAN 

      

    

    
       
Meng nai Joint State 
ment Indon. - Rusia 

- WAKIL ketua IT PNI, 5. Ma- 
ngunsarkoro, atas pertanjaan2 
pers tentang masalah joint sta- 
tement R4.-URSS- menjatakan, 
bahwa bagi PNI tidak ada lagi 

PN, menurut Mangunsarkoro, 
menganggap joint statement R.I.- 
URSS iw tidak lebih dari pada 

iata-fjara biasa dalam hubungan 
jantara sat bangsa dengan bang- 
sa jang lain: : 

Karena “itu, maka” dewasa ini 

     
   
   

      

kan P'hub 

menjatakan kepada ,, Antara”, 

Pernjataan tsb. diberikan seba- 

gai djawaban, ketika kepadanja 
ditanjakan pendapatnja - mengz-   PNI tidak mempersoalkan lagi 

masalah joint statement tsb. dan 
dengan berkelakar Mangunsarko- 
ro menjatakan, bahwa. tidaklah 
perlu meminta idjin dari kabinet 
apabila Menteri Luar Negeri Rus 
lan Abdulgani hendak "bersa- 
lam-salaman” setjara “ persahaba 
tan dengan Sovjet- Uni. "Sekali 
lagi: ini adalah soal  tata-tjara 
biasa”, kat, .Mangunsarkoro. 

—— - (Antara). 

Atheisme D 
Bahaja:Jang 

kepada Konperensi 

jang lalu di Jogjakarta, Mgr. A. 
Vicaris Semarang, menjatakan, 

Djikalaa kami tak salah  pa- 
ham — demikian Mgr. A. Soe- 

materialisme, lambat laun mere 
sap dalam. pandangan hidup dan 
sngetahwan, jang  diperolehnja 

bahkan telah nampak dalam prak 
     

    

   

      

ulan hidup sehari-hari 

n alam dengan  isinja 

usia dengan irama hidupnja 
seakan2 #inadjiskan, dibebaskar 
uari Didunia ini hampr 

arang jang sutji- Segale 

nerkawinan, kekuasaan dirumah 
tanpea, dalam masjarakat, - nez» 

ra dan geredja semuanja  din- 
djiskan. — £ : 

Oleh karena Tunan ditiadakan 
nja, dari pada itu sang manusi: 
merosot kedudukannja, sebab Ta 
lu dipandang tak berdjiwa, hanj:   an Rusin. 

Senerti . diketahui, hari Rebo 
is lalu Ruslan telah. memberi 
lanoran mengenai hal itu pada 
kabinet. (Antara)... : 

Militer 

soal Suez. 
Libya menjokong resolusi De- 

wan Keamanan hari Sabtu j.l. 
jang menetapkan 6 prinsip bagi 
penjelesaian sengketa Suez, kata 
Abidia, 5 

Pemerintah Libya berpendapat 
sesuai dengan Piagam PBB bah- 
wa sengketa Suez harus disele- 
saikan dengan tjara2 damai me- 
lalui perundingan jg akan meng- 
hormati kedaulatan Mesir dan 
kepentingan  pemakai2 terusan 
Suez. Pemerintah Libya  menjo- 
kong nasionalisasi Mesir atas te- 
rusan Suez sebagai suatu tinda- 
kan jang benar2 sjah menurut 
hukum. . 
Pemerintah Libya memandang 

dengan penuh penjesalan  tinda- 
kan2 ekonomi jang telah diam 
Sil oleh Inggris dan Perantjis de- 

mikian pula gerakan2 militer me 
reka di lautan Tengah. Sudah ti- 
dak sjak lagi kolonialisme jan” 
mendjadi sebab-musabab.  kemi: 
kinan jang luar biasa di Timur 
“engah dan pertumpahan darat 
serta kerugian djiwa setiap hai 

| Aldjazairia seperti halnja Zic 
aisme jang telah  menimbulkar 

Perbum Djad 
Melawan Pem. 
KBKX1I Tak Dapat Mem 
benarkan '/ emo,okan 

Butub Minjak 

    
Libya Kefjam Tindakan 

Dalam Penjelesaian Masalah Suez 
LIBYA HARI KAMIS telah menjatakan penjesalannj. 

atas tindakan2 militer dan ekonomi oleh Inggris dan Peranijk 
setejah Mesir menasionalisasikan Terusan Suez. Utusan Libya 
Fathi Abidia mengadjukan pendapat pemerintahnja ini dim. 

seputjuk surat djawaban ke Dewan Keamanan jang memper- 
Slahkan negara2 Arab dan Israel menjatakan sikapnja tentang 

:jang adil dan. bidjaksana. 

bernjawa belaka, meskipun ba 
can dan njawanja lebih rapi dar 

na. 

laggris 

raasalah Palestina telah menem- 
patkan negara? Arab dalam sua 

tu kedudukan jang sangat sulit 
jang membutuhkan penjelesaian 

Demi 

surat itu jang selandjutnja 
mengatakan bahwa sesuatu tinda 

kan jang mungkin diambil dan 

iang mengabaikan  kenjataan ini 
dengan tidak menghormati  ke- 
muhaan dan kedaulatan Mesir 
3kan mendjadi sebab lagi terdja- 
tinia kesulitan2. (Antara-UP). 

Nasib Wani 
ta Jg ,Didju 
al' Ke Tawao 
PNI. Mnts Perhatian 

Pemerintah 
PN DAERAH Kalimantan 

aur, baru2 am telah mengemu 
akan resolusi2 mengenai daerah 
.ransmigrasi Kawa Makmur, per 
jualan 44 Orang wanita didaerat. 
zawao serta pengangkatan Ko- 
inisaris Negara ocerrubung dgn 
pembagian saiitmantan mendjaa. 
4 propinsi. an 
Mengenai - berita teniang 42z 

orang wanita jg didjual ke Ta- 
:wao, PNI menaesak agar peme 
ant.h serjepat mungkin menga 
dakan penyelidikan sampai dima 
aa kebenaran berita pendjualan 
42 orang wanita tsb. dan kemu 
dian supaja mengambil tindakan 
tegas. Disamping itu pemerin 
tah didesak supija mengambil 

kian 

  
AHEM ERKNINGPRADJA, ke 

Uda UMUM K$5KI meneranyxan 
jada ,Aantara”, bahwa serelah 
aGanja puusan P4 xusat, maka 
pelnogOsan  Kerbum — datindjau 
aari segi juridis fornul tidak lagu 
merupasan Kontik Perbum  ta- 
wan 6x.vk tetapi beralih mendja- 
di konflik xrerbum lawan pensie- 
rintah. 

Dalim hal ini dengan sendiri 
nja pemerintah berhak untuk me 
ngambil tindakan2 seperlunja, se 
suai dengan ketentuan2 UUD 
No. 16. 

Mengingat sifat dari pada kot. 
flik ini, maka KBKI meskipun 
dapat menjetudjui . materie uar 
pada tuntutan, tidak dapat me 
njetudjui aksi pemogokan Per 
bum, jg berobah mempunjai si 
fat polis dan memukul pengh 
dupan rakjat banjak. 
KBKI seksi mi   (Antara), njai tuntutan jg 

Kon Batavite 

van Kunalenan 

,angkah2 jg tegas untuk mentje 
gah berlangsungnja pemindahai. 
bangsa Indonesia se.jara  gelaj 
keluar negara, 
Tenaga polisi di Kalimantar 

Timur serta perlengkapin2 setju 
kupnja dimintakan tambahannja 
guna pemberantasan penjelundu 
pan, Demikian aniara lain isi re 
solusi2 PNI Kalimanta, Timur, 

(Antara) 
  

dengan Perbum. Penjelesaian da 
ri pada tuntutan ini mendjadi 
terhambat oleh karena  adanja 
aksi mogok Perbum itu, 

lemahkan Negara Kita 
Wedjangan Mar. Sugijopraaoto Kepada 
Konperensi Muda katolik Indonesia 
DALAM AMANAT-TERTULISNJA 

kepa Kor Muda Katholik Indonesia seluruh Vjecariat 
Semarang jang berlangsung pada tanggal 13 s/d 16 Gktober 

me dan egoisme adalah bahaja jang dapat melemahkan bangsa, 
negara dan masjarakat kita. Sebaliknja theo-centrisme adalah 
semangat jang memperkuat kita untuk dapat membasmi dan 
memberantas bahaja tersebut ditanah air kita Indonesia. 

(Tidak dengan sadar mereka pada 

nat latihan perang Seato dan ci 
laluinja perairan sekitar Indone- 
sia bagian Timur (Sangir-Talaud) 
Oleh kapal2 perang asing seperti 
apa jang sudah kita kabarkan, 
dan diduga adalah kapal2 pe- 
rang untuk latihan Seato. 

Mangunsarkoro menerangkan, 
bahwa sepantasnja pemerintah 
kita menjatakan keberatannja ter 

an Egoisme 
Dapat Me- 

jang disampaikan 

Soegijopranoto S.J. Apostolik 
bahwa atheisme, homocentris- 

Akan tetapi sebab manusia 
membutuhkan  latar-belakangnja, 
dengan mudah mereka itu mem- 

diperairan jang letaknja diantara kepulausan 
membahajakan perhubungan kita, karena seperii diketahul, 
negara kita ini terdiri dari kepulauan. 

K.H. Dachlan, 

  

“8 L A 
5 padan 

HARGA LENGGANAN: 
| . 

DLM. KOTA: ,Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 13,— 
»Suara Merdeka” /,,Minggu Ini? Rp. 13— 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. 

STJERAN : ,,Suara Merdeka” Rp. 0,75. 
  

ungan Kita 
Mangunsarkoro Dan K.H. Dachlan Tegas 
“Tolak Adanja Lat han-Lat han SEATO 

Di Perairan Indonesia 
BAIK WAKIL Ketua DPP PNI, S. Mangunsarkoro, mau 

pun ketua PB N.U. K.H. Dachlan, menolak diadakannja Ia- 
than perangZan Seato di perairan Indonesia. Mangunsarkoro 

bahwa latihan? perang Seato 
2 Indonesia sangat P3 

hadap latihan? perang Seato  € 
perairan jang letaknja diantar 
kepulauan? Indonesia. 

Sebab, kata. Mangunsarkoro 

meskipun benar, berairan Indo- 
nesia mempunjai batas2  terten- 

tan dapat dianogap sebagai |,la: 

tan terbuka”, tapi bagaimanapui 

djzga, Simpang-siurnja kapal2 pc 
rang dalem latihan Seato” diaj 

ara kepulauan? Indonesia li 

Japat mengganggu dan. memba 
aajakan perhubungan kita  dila: 
tan. 

Kalau latihan? Seato itu diada 

san dilaut Pasifik -misaln'a, mak: 

ni tidak akan mendjadi soal basi 

tita, kata Mancunsarkoro. 

Ketua PB Nahdlatul Ulama: 

atis  pertanjaar 
Antara” menistakan, bahwa su 

dah sedjak semula ia tidak me 
yetudjui latihan perang Sea 

lilantan Indonesia. (Antara). 

  

Rusia Sedia 
Sokong4Dju 
ta Rubel 

Untuk Bantuan Teh- 
nik P. B. P. 

PEMERINTAH Uni Sovje 
bersedia untuk memberikan sun   per-Tuhan machluk, jg “disembah 

sudjudinja “dan tertekan oleh 
akdirnja. 
Padahal dalam suasana “hidup 

jang atheistis itu, hampir dengan 
sendirinja timbullah ilmu dan se- 
mangat homo-centrisme, atau an- 

hropocentrisme. ' Homocentrisme 
artinja ilmu atau pandangan hi- 

dup, atau semangat jg. memper- 
Tuhan manusia. Manusia diang-, 
gap mendjadi pusat segala ke-! 
adaan dan kedjadian. Segala se-' 

suitu hanja” berharga: “djikatarr! 
Sermanfaat kepada Sang Manu- 
sia. 

Demi kepentingan manusia sa- 
sadja seribu-satu perkara harus- 
lah disempurnakan.  Hanjalah 
Sang Manusia jang dibiarkan 
sahadja, sebab berkedudukan illa- 
hi, luput. dari segala peraturan 
dan hukum, berdaulat dalam -se- 
gala-galanja. 

Oleh karena tiap2 manusia sc- 

bagai manusia sama pangkat de- 
radjatnja, dari pada itu masing2 

merasa bernilai illahi, ingin mera 
djalela dengan nafsu dan lobanja. 
“dkibatnja egoisme alias aku-isme 

(ing mendjadi pedoman hidupnja, 

iang mendjadi ukuran kesusilaan 

nja: 

Dalam pada itu, kepentingan 

umum tak dikenal lagi. Jang di- 

perhatikan hanjalah  kepenting- 

an diri sendiri. Mereka jang me- 
reog kuasa, seakan-akan men 

sealahgunakan kekuasaannja demu 

keperluan diri sendiri atau demi 
goiongannja dan - kakitangannja. 

praktek hidupnja, terutama dalam 

lapangan politik, — melaksanakan 

pengadjaran Machiavelli, jang sa 
ma sekali tak mengenal tata-su- 

sila dan sopan sartun. 

Menurut. pengadjaran itu para 
pembesar diwadjibkan berani me- 
lakukan kedjahatan, asal berfae- 
dah untuk kepentingannja.. Me- 
nipu, merampas, menjerobot, 

memperkosa, menjabotir, mengo- 

rupsi, -dipandang sah dan halal, 

bangan sebanjak 4 djuta rube 
Lagi rentjana bantuan tehni, 
th. 1957 PBB, demikian kat: 
wakil tetan URSS, A. Sobelev 
dalam kenperensi ke-7 PBB mx 
ngenai bantuan tehnik — kepad: 
negeri2 jang masih terbelakang 
hari Kemis. 

Dinjatakannja, bahwa Uai So: 

jet selalu melakukan politik «1 
tuk memadjukan kerdjasama in 
ternasional dalam lapangan ex 
nomi, dan-sosial. Pemerintah So 
jet selalu' memberikan “sokonga: 
giat kepada tiap langkah jang « 

ambil oleh PBB untuk mentjir 
taxran keadaan? stabilitet serta k: 
sedjahteraan, jang penting seka:! 
bagi hubungan damai dan persa 

habatan antara bangsa2, jang d 

dasarkan pada mendjundjun: 

tinggi prinsip sama deradjat serta 

hak2 menentukan nasib - sendiri 
bangsa? tadi. (Antara-Tass). 

    

  

Lebih Mahsi 
. . 

Djarutik Uari 
Menteri 

Kosp. FAO Adalah 
Konperensi Jg taling 

Hemat 
KONPERENSI Regional FAC 

di Bandung, jang  berlangsun, 
Sari tanggal 8 sampai tanggal 
Uktober menimbulkan kesan se 
sagai konperensi jang paling he- 
mat dibandingkan dengan konp 
rensi jang sudah2. Walaupun 
jang  mengundjungi konperens. 
itu para wakil dari 23 
negara, ditambah dengan  wakii 
dari pelbagai organisasi. dar. 
PBB, dan tuan rumah Indonesia 
merentfjanakan  biaja sebesai 
Rp: 5,—. djuta untuk konperens: 
itu, tapi sampai tgl. 17 Oktobe: 
baru Kp. 1.5 djuta jang dikelua: 

kan. 

bukan 

hemat 
Menurut “keterangan2,   asal menghasilkan bagi diri sen- 

diri. 
Mgr. A. Soegijopranoto meng- 

achiri amanatnja dengan menga- 
takan, bahwa atheisme, - homo- 
centrisme dan egoisme “ adalah 
bahaja jang dapat melemahkan 
bangsa, negara dan  masjarakat 
kita, sedang theo-centrisme ada- 
lah semangat jang harus  mem- 
perkuat kita supaja dapat mem- 
Dasmi dan memberantas. bahaja 
tsb. ditanah-air kita Indonesia. 
Demikian Mgr. A. Soegijoprano- 
to dim amanatnja itu. (Antara) 

MENTERI 
dap pemandangan umum 

otonomi itu dilaksanakan, 

Tentang saran2 dan pertanjaan2 
beberapa orang anggota jang ae 
nginginkan pembagian Ikatunan- 
tan djadi 4 propinsi, Menteri Da 
am Negeri inenjatakan, biw pe- 
merintah menganggap sual Kw. 
masih tergantung paaa perkerrua 
ngan2 selandjutuja sesuuali axuti- 
mantari dibagi mendjaai 4 pPrupsu- 

Usul beberapa anggota jg meng 
hendaki supaya peruwerian Oo 
mi pada daerah4 seluruh Indune- 
Sia dilakukan Setjara jiitekruai 
Oleh Menteri didjawab, bahwa nal 
itu dewasa ini belum Wungka. 
karena beberapa Gaerah Gibug it   Sebenarnja Panitya Angket su 

kepada P4 Pusat, agar 

sesuai dengan tuntuan buruh. 
Mengingat dalam hal ini, 

ka pemogokan Perbum bel 
mempunjai alasan jg kuat 

ikan Ahem   
sjsar Indonesia 

"enofschap 

nechagpan" 

set G 
ato 

dah bersedia untuk mengusulkan oleh Undang? Nia" 
Lagi putusan mengenal otonomi 

P4 Pusat itu ditindjau kembali Karena itu, 

M4 Undang4 
UM Daerah jang nantinja akan me- 
dan mungkinkan 

(Antara), 

Timur Indonesia masih terikat 
jang  tidax 

daerah. Uret 
Menteri mengharap- 

kan kesabaran para angguta 1 
untuk menunggu diselesaikanija 

Pokok Pemerintahan 

1 diberikannja otono- 
mi kepada daerah2 bagian Timur 
Indonesia, 

sadja tuan rumah jang 

'& pi djuga para tamu. Dapat di 

kabarkan, bahwa Menteri Perta- 
nian sendiri selaku ketua konpe- 

Menteri Muda pertanian, (ensi, 
para anggauta delegasi Indone 

uan? 

mebil 

Rp. 

sia, masing2 memperoleh 
harian Rp. 50,—. Supir2 
pun mendapat masing2 

tu dan selewatnja batas? itu lau 

|Latihan?SeatoBahaja- 

A 

sabut 

mna 
acara 

Minggu Ini” Rp. 1,— 

  

Di SINGAPURA, Them 

kra2 tgl. 12 November jad. 

Judonesia di PBB nanti. 

sekarang ini: delgisi Indonesia 
sangat mungkin “diketuai oleh 
Menteri Luar Negeri Ruslan Ab 
dulgani, seperti djuga halnja ter 
djadi uap2 tahun delegasi Inde 
nesi. dipimpin oleh Menteri 
Luar Negeri. Demikian dikabar: 
kan oleh koresponden .Suars 
Merdeka” dari Djakarta. 

Titik berat pada perda- 
niaian. 

Jang terpenting jang akan d' 
hadap: oleh delegasi Indonesi 
islah masalah Irian Barat jan 
sudah dimadiukan lagi  kepad 
sekertariat-- PBB «un uk “didjadi 
kan agend., pembiijaraan. Mz 
salah Irian Barit ini dikamuk 
Kan dengan suatu memorandun 
oleh 15. negara2 As'a-Afrika j' 
menjokong pendirian Indonesi 
dal:m masalah ini. 
Dimasukkannja masalah Iria 

Barat ke PBB in,  disebabka 
Indonesia tidak pernah memik 
kan hendak mempergunakan | 
ke n dalam memnerdinansk: 
pengerabalian Irian Barat. Per 
rintah Indonesa menempuh di: 
'an. damai oleh. karena - tida' 
menghendaki timbuln'a kekatia 

mn dunia. sekalipun Belanta'c 
"gan teran9dan. telah mengane 

veer Irian Barat sebaga! Wlais 
nia, tanpa persetudjuan Indon 

Az: 

ras 

  

Perimbangan kekustan d 
PBB. 

Samai seberapa besar “ke 
mungkinan jane danat “ ditjan” 
Indonesia di PBB dalam masab" 
ni. helumlah dapat diberi gamp 
an jang djelas mengingat neri 
apcap kekuaton di PRB ondel 

serubah dengan  bertambahni: 
koonggotaan PBB sekerang . ini 
Yalan dalam sidang? tahun2 ic. 
'alu PRB mempuniai 60 ancgota. 
maka sekarang djumlah itu su 
tah meniagkat. mendjadi 78. 
Diurlah ncgara2 Asia Afrik» 
ini belum memberi diannar 
bahwa sokongan keprda Indone- 
sia akan bertamhah diuga. 

Pemerinfah Indonesia  meng- 
hadani nerdinanoan jang  bera' 
cekali di PBB tahun ini, srnert! 
Ginga ditahun? jane lala. bahkar 
mengkin lebih sulit lagi tahun 
ini. 

Masalah Irian Barat sudah di 
madjukan - kepada sekretaria' 
Ea NN MAN mah 

enteng dan  pesuruh mendapat 

Rp. 25,— seharinja. 

Para anggauta Delegasi  Indo- 

rasia ada jang ditempatkan djuga 
dalam hotel2 dan djika memba- 

"ya iSterinja harus bajar sendiri 

    Sepandjang keterangan jang di 

50,—, Hanja tukang2 tik, karena peroleh sampai .tgl. 17 Oktober, 

kerdja  terus-mensrus dan 
ring2 sampai malam hari menda 

se-|dumlah uang asing jang 

pat Rp. 75,—. Selandjutnja orang2! 

jang melakukan pekerdjaan jang 

Sunarjo Djum'at pagi 

dan terima kasik 

9 

lain2 daerah 
kiauw UiKa- 

Melngusatlia- 

Mengenai . otonomi 
seperti Djambi dan 
Itakan, banwa dalam 
kan pemberian otonomi kepata 

daeran2 orang tan puieh Lupa, 

bhw banjak faktor2 jang merubu- 
kan kesulitan2 jaitu antara lain 
masalah keuangan, -aparatuur pe- 
merintahan d,Li.-nja lagi. Itulah 
sebabhnja, "mengapa pemberian oto 
nomi kepada daerah2 lainnja tak 
mungkin dilakukan setjara” inte- 
graal berbareng dgn Atjeh dan 
Kalimantan. 
Pemerintah mengakui penting- 

nja arti keamanan, karena tanpa 
keamanan, tak mungkin daerah2 
otonoom dapat melakukan pem- 
bangunan, kata Menteri Sunarjo 
jg selandjutnja menjatakan, bah- 

jakin, pemberontakan didaerah 
Atjeh akan dapat diatasi. 
Tentang keuangan  didjelaskan, 

bahwa sebagai anggaran dasar, 
pemerintah pusat akan memberi- 
kan subsidi sebesar Rp. 4 djuta 
“kepada masing2 propinsi — jang 

akan dibentuk itu. 

  

kemarin 

parlemen mengenai 2 
Sidang tsb dipimpin oleh wakil ke- 

penx rintah, 

wa pemerintah punja harapan dan | PPRW untuk 

ditu- 

meliputi £ 16 
$ 30 (dollar 2 

karkan  hanja 
foount sterling) dan 

U.S.) (Antara). 

'Djawaban Pemerintah Mengenai 
.RUU PembentukanDaerah'Otonom 

DALAM NEGERI Mr. 
babak pertama anggota2 

otunovin propinsi? Atjeh, Kalimantan Barat, Selatan dan 'Yumur. 

tua IL parlemen, Arudji Kartawinata, dan dihadtiri olen 151 orang anggota, 

djawabaanja itu menjarakan kegombiraan ' 
umum para anggota parlemen jg meskipun masih inemadjukan pes tanj 

nja dapat menyjetudju RUU tsv, Dikatakan oleh Menteri Sunuijo, L 

tuk daerah otonoom propinsi Ar,eh adalah tuntutan lama, dan pe merintah mengakui 

bagi daerah Atjeh, tetapi menjcsalkan, bahwa disana vexdjaai yx« mbrontakan 

memberikan djawaban terha- 
RUU pembentukan daerah? 

Menteri Sunarjo dalam 
terhadap pemandangan 

aan? dan saran, pada unuri- 
untuk memben- 

hak otonoin 
sebelum pemberian 

bahwa tuntutan 

Pertanjaan2. para anggota me- 
ngenai pengangkatan mepuraZ 

baerah Oteli menteri Sunaryo Gi- 
ajawab dagu keterangan, valwa 

pengangkatan2 itu aan dilakukan 
ugn memperhatikah KEPusi tali Bca. 

daerah masing4, sedangkan pe- 
nempatan pegawal Akar  UiPerari- 
tungkan dgn sjarat4  Ke€tjaxupas 
dan pengalaman, 

Saran alggota Muis jang meng 
hendaki supaja ujumlan hadiah 
mum anggota Desy Kkalinant 
barat dau Selatan diteruungin 
orang, oleh Menteri @adjawab, 
bahwa ,djika Kita perhatikan bai 
wa dewasa ini seluruli 

tan mempunjai S0 orang 

lan dalam bePRu, 
minilhum 3 A 

Eri taatkan 

perwaki 

maka ujulnai 

OU UK UIN Uap how 

Ketiga  piuvpinsi ax 
han sudati beruta weheihui 
2UU Yo, 

Serandjutnja, usul anggora bu. 
Muhd. Yamin tetang perp gan 
an NAMA IMULATAUYA Iielid jaan anina 

dar Atjeh Oleh menteri 
Uiseralisan hepada 
temen (Antaras, 

Poslacta ya 

penNuApa au   

Isteri Bunuh Diri Utk| 
Senangkan Suami 
SEPUTJUK SURAT dari seorang wanita muda Tionghoa, 

berumur 23 tahun, jang dibafjakan didepan pegadilan di Ma- 

laka, menundiukkan bahwa dia adalah seorang wanita jang 

snort'f, Wanita tersebut, Goh Ah Suan namania, meninggalkan 
seputjuk surat untuk suaminja sesudah dia membunuh diri 
dengan. meminum rafjun. Katania: ,,Semendjak aku mendjadi 

isterimu hatiku sangat tenteram dan berbahagia. Tapi aku 
tidak tahu, bahwa engkau telah djatuh tjinta kepada seorang 

nona di Penang. Karena engkau berniat akan kawin dgn. dia, 

aku doskan kamu berdua akan beruntung selama-lamanja.” 
Suami Goh Ah Suan menjangkal bahwa ja mempunjai seorang 

kekas'h di Penang, dan menurut dugaannja, isterinja membu- 

nuh diri ita karena pertjaja kepada kabar angin. (UP). 

Tempat Tidur Mentaa 
Jang Paling Aneh 

Kim Kow menerangkan kepada 
hakim bahYa dia menang melarikan diri dari rumah suaminya. 
Tap:, katanja, dia mau kembali, djika mertua perempuannja 
mau berdjandji tidak akan tidur lagi tiap malam dibawah ran- 

djang dia dengan suaminja. (Time). 
Aulia banana hee ball baan Ie bala nh babak abaduudhatha 

Indon. HadapiPerdjo 
angan Berat DiP.B.B. 
Cial Menla Ruslan Sudah Mulai Merentja: 
nakan Fedoman. Delegasi" Kita — Untuk 
Mengoalkan Irian Indonesia Butuhkan 47 

Negara Penjokong 
SIDANG2 UMUM PBB tahun ini akan dimulai pada 

dan sebagai salah satu negara 

anggota, Indonesia akan hadir dalam sidang2 umum PBB itu. 

Persiapan? untuk mengirim delegasi, kini sedang giat dikerdja 
kan oleh Kementerian Luar Negeri di Djakarta. Menteri Luag 

Negeri Ruslan Abdulgani sekembalinja dari perdjalanannja 

mengikuti Presiden Soekarno keluar negeri, telah mulai me- 

rantjangkan dasar2 pedoman jang akan dipakai oleh delegasi 

Siapa2 jang akan duduk dalamPBB, tetapi stu tidak berarti, bah 

delegasi belum ada keteniuannja! wa masalah ini sudah otomatis 
mendjadi agenda pembitjaraan. 
Sebelum mendjadi agenda pembi 
tjaraan, harus melalui dulu bebe 
rapa tingkat: setelah - dimasuk- 
kan pada sekretariat, akan dibi- 
ijarakan dan distem oleh steering 
committee. bisa atau  tidaknja 
masalah “ini dilandjutkan ke- 
pada sidang2 umum.  Steering- 
committee inilah jang menentu- 
kan apakah sesuatu masalah da- 
pat dibitjarakan atau tidak dalam 

sidang2 umum. Sesudah dipungut 

suara dalam - steering-committee 
harus disjahkan pula oleh sidang 
pleno “dari komite politik dan 
keamanan, ini pun djiks steering 

committee. sudah menjetudjuinja, 

Kesulitan jg bakal di- 
hadapi. k : 

Kabarnja dalam steering-com- 

mittee itu sadja, Indonesia. akaa 

sudah menghadapi kesulitan - se- 
bab. dari 15. anggotanja,' ada 7 
jang pro-Belanda.. Djika “imasa- 
.ah Irian Barat bisa lolos 'artinja 
bisa mendapat suara jang diperlu 

kan. dalam  steering-committes, 
maka 'dalam sidang2 umum pun 
gambaran, perimbangan, kekua- 
tan, tidak begitu menguntungkan 

untuk menggoalkan sesuatu re- 

solusi. Indonesia harus bisa me- 
gumpulkan 2/3 suara, sedang: 
an pihak Belanda. hanja 1/3 

(Suara jang menolak). Kan 

Diadi sokongan jg diperlukan 
adalah kl. diri 47 negara diban 
dingkan dengan tahun2 jg lalu 
hanja 38. N 

Diduga bahwa dalam tahun 
ini — djika masalah Irian Barat 
diterima mendjadi agenda sidang 
— maka Indonesia akay mema 
djukan resolusi jg isinja lebih te 
gas diri- tahun2 ig lalu. Resolu- 
si2 ig dulu dikemukakan berisi 
pada: pokoknja . tuntutan agar 
"Belanda sedia untuk mulai lagi 
perundingan 
Barat”. 

Kesulitan2 tehnis. 
Selsin kemungkinan2 jang ber- ' 

sifat politis jang gambarannja ti- 
Tak begitu menggembirakan, ma- 

ka kesukaran? tehnis jang akan 
tihadapi djuga tidak sedikit. Ter 
masuk soal pembiajaan delegasi 
sendiri dan untuk pekerdjaan lob 
bying jang sangat ' penting arts- 
nja. Seperti diketahui  pekerdja- 
an lobbying inilah jang - menen- 
tukan berhasil atau tidaknja pz- 
kerdjaan delegisi pada umumnja. 
Kekurangan pembiajaan ini dise- 

babkan | Pemerintah, mensingat 

defisit' anggaran belandja nega- 
raf tidak mungkin dapat  menje- 
diakan “biaja jang besar, . diban- 
dingkan dengan Belanda jang 

tidak segan2 menghambur2 “dju 

taan dollar guna keperluan. ini. 

Bagaimana djika berhasil 
Bagaimana  djika masalah: Iri 

an Barat ini bisa masuk men 
djadi agenda sidang? umum dan 
bagaimana kalau andaikata si 
dang2 umum menjetudjui resolu 
si ig dikemukakan oleh Indone 
sia negara2 Asia Afrika lainnja? 

Djika terdjadi jg demikian ini, 
maka tidaklah otomatis berarti 
sudah  terdapainja — penjelesiian 
mengenai soal Irian Barat ss 
hingga Irian Barat sudah bisa 
diakui masuk Kekuasaan Indone 
tia, Pelaksanzannia pun masih 
menimbulkan tanda-tandanja, m2 
ngingat bahwa soal jg hampir 
serupa  jaitu mengenai “ soal 
Kashmir dan Palesina (osl re- 
fugees) jg resolusinia sudah di 
terima baik oleh PBB, belum di 
peroleh  penjelesaian ig sesungs 
ouhn'ia jg dapat memuaskan pi 
hak2 ig bersangkutan, 

Dalam kalangan Pemerintsh, 
orang sudah - memperhitungkan 
sremua kemungkinan ini, kalah 
atau menang di PBB nanti. jg 
terpenting bagi Indonesia ialah 
bshwa dengan dikemukakan soal 
Irian Barat itu ke PBB, dunia 
umumnja akan dapat mengetahu' 
bagaimana  sesungguhnja sikap 

Belanda jg tetap hendak mem 
pertahankan koloni lime, Dan 
Na Na anna bahwa 

. at adalah claim nasio- 

nal Pemerint:h dar rakjat Indo 
nesia J8 tidak akan, dilepaske 
hja untuk selama2nja Demikian 
tulis ,Korresponden “ehtun r ni 

Ueka” dari Djakarta, 

  

tentang soal Irian 

   

  

    

   
   

    

                

   
   

  

   

   

                

   
    

  

     

    

    

     
   

                  

     

   

      

   
    

     

    

    

      

   

    

     

   
    

   

                                  

    

  

    

    

     

                    

     

     

    
    

    



      

   

.nja ter antyng ng 
atik net 

    

   

    

   

bagi kita, ia merupakan suatu 

usul India ini diper 
? jang langsung, bertikaian. Se 

2an, kita di Asia Tenggara ini 
pulut-nja sadja. Barang2 impor 

ga barang2 ekspor kita dinegara jg 
naik: dan hasilnja beban kehidupan 

D India djangan sampai djatuh 

  

Djudi 
N.V, Antara Asia Jong Menghi- 
Achirnja Tertangkap Di Bali 
IK NGAN dalam bulan Djuli 1956 Kuasa dari 

Coy tjab. Semarang di Dj. Suari 25 Semg. 
engan membawa kuntji brandkas. 
but kemudian dibuka dengan pak- 

uang jang kurang adalah 
demikianlah nama Kuasa tersebut 
“berhasil menghilang dan beberapa 

gkap oleh fihak Polisi di Bali. Ia 
/ dan baru? ini dibawa ke Semg. 

  

   

  

     

    

              

    

  

   

   

    

     

    

    
   
     

      

   

        

   

  

   
    

      

   

  

   

   

    
    

    

   

  

   
   
      

  

     

   
   
   
    

  

   
     

   

   

  

   

    

  

    
   

  

   
   

            

   

Si 
'Kini ia ditahan di Semarang, 

“menurut pemeriksaan semen 
ini ia mengaku hanja meng 

uang sebesar Lk. Rp. 
Sebab2 sampai ia ber 

1 demikian adalah karena 
uang itu habis dimedan djudi di 
emarang dan untuk plesir. Da 

& n hubungan peristiwa itu selan 
ja Idjutnja didapat kabar, bahwa 

c fbeberapa barang perhiasan dan 
arang2 lainnja telah disita oleh 

2 Sate 2 
uangan 

Bodjong 

$ terbukti pula, 
elah membuka bon2 palsu anta 
a lain pada seorang pengusaha 

Idi Surabaja jang. dikatakan telah 
pindjam uang sebesar Rp. 383.677, 

, padahal sesudah diadakan 'pe 
Jjagusutan, ternjata pengusaha di 

a ISurabaja itu menjatakan tidak 
rnah mengambil barang2 dari 
V. Antara Asia. Djuga H. te 
h membikin tagihan2 palsu jg 

ja diperuntukkan untuk menu 
tup .kedjahatan2 jang. dilakukan. 

Kini pengusutan2 atas diri H. 
- masih berlangsung. 

Oa Apa Sementara itu, sesudah terdjadi 
5 as 2 jang ada 2 peristiwa tersebut kabarnja di 
.dah tahun 1946, Fihak PA mertu 

ian Supaia, Gereja, Ts 
ten unaka x 2, 

  
aa Hina pun terdjadi lain 

F5 $ kekuasaan £ edjahatan lagi sehingga 2 orang 
dja Miaten nt tetap” EP (Ipegawai ditahan oleh fihak. jang 
likan kepada PA jang berdasar- (perwadjib.. Bagaimana bentuk ke 
kan surat kuasa dari : atan itu, fihak resmi belum 

Zending tgl. 28 Mei 146 dan jang ersedia memberikan keterangan2, 
telah disjahkan 1 en 'Se fKarena persoalannja kini masih 

5 $ : Idalam taraf penjelidikan. 

PELURU. DAN GRANAT 
DIKETEMUKAN. 

  Belum lama berselang seorang 
bernama Parmanan bertempat 
tinggal di Kp. Bedagang, ketika 
sedang di tepi kali Bedas telah 
Imenemukan 59 butir peluru Mau 

r. jang tidak dikenal siapa pe 
niliknja, Kemudian peluru ter 
but diserahkan kepada jang ber 
@jib. Sementara itu Sdr. Iman 

irsad tinggal di Djl. Sriwidjaja 
juga menemukan sebuah granat 

di Jp Peralatan angan Maag, Kantor Perben 
'err. bawah pimpinan Let daharaan ' Stadion Semg. dan 

Aa S5. ina imopni. diserahkan pula kepada Polisi, 
asia anna anggauta Polisi 

N PERALATAN TERR. 
KELUAR DJAWA 

| Pada tgl. 16 Okt. dalam 

  

     
    
   

   

  

   
      
   
   

      

     

     

5 Lah k. 
hui Peleton PLA.D. -t 

manja enam bulan 
untuk ja TUDJUAN BADAN PERDJOANG 

ngamanan Sula f 
“EKONOMI NASIONAL. 

“Mengenai persiapan pembentuk- 
: Ba "Perdjoangan Ekonomi 

lebih 
djut dapat dikabarkan, bahwa 
Panitya Persiapan jang telah di 
bentuk. jakni terdiri dari Ketua 
dan Wakilnja: Sukardi Djacaria 
dan Sumadi. Penulis: R. Basuki 

“angauta2: Ramelan, Ali Mas 
i MM. Sulchan, Notodilogo 

rto. Pembentukan BPEN 

    

    

       

  

   

    

   

    

   
    

    

   

     
   

    

    

  

    

   
   

  

   

        

   

   

.zgang (Weleri) t terdjadi Dgn 
'begalan atas 2 - bernama KS jang tinggal di desa K 
dowo dan UTK tinggal di'a 

5 Jang | 
3 | W lam Suatu konperensi 
kan matjam2 . send jata ti 13. dan “akan dikundjungi oleh 
Stengun, klewang, belati, ik. 100 orang dari wakil? ga 
mereka itu berhasil 1 | bungan pengusaha nasional dan 
kan kedua orang itu 
ka lalu merampas 
asan, : 

| dari sub2 konsulat DEI 
kerah2 diseluruh Djawa Te 

. Seperti telah kita kabarkan, 
ya persiapan pembentukan 
Djateng beralamat di Djil. 

Dapie “BEBAN “Jang akan '@! 6 | jang akan di 
bentuk itu kabarnja a.l. 
memperdjuangkan pengusaha2 na 
sional kearah keinsjafan berorga 
nis dalam Japangan ekonomi 
Peng a negara dan bang 

| Indonesia, — memperdjoangkan 
rlak nja perlindungan chu 

Pemerintah terhadap pe 
jang lemah ekonominja 
kuatkan oleh suatu Per 
merintah, dan memper 
fasiliteit dan prioriteit 

lijk dengan tiada mem 
“anggaran belandja nega 

Pada tgl. 16 Oki 
Pandu KatHolik g 
pasukan III di Bedono 
tan Djambu Kawedanati /A 
wa) telah diketemukan 
jang berisi bar: b 
kemudian diser 

    

     

  

   
    
     
     

   
   

  

   
   
     

  

    

Isinja serba menarik : 5 aan Lea 
— Rombongan Indonesia ke Melbourne. 

Fighting Lee di-knockout Kid Bellel. 
Kedjuaraan PELTI 1956 di Surabaja. 
Renang untuk murid2 sek Djakarta. 
Saketi petjahkan rekor menembak Asia. 

Suara pers Eropah tentang permainan PSSI. 
— Balap mobil di | Ma 

rchie Moc agoan kelasberat sedunia. 
Naa na ama da. 

eknik tenang dan bulutangkis. ' 
Bung Gelandang tjatat2 tentang: siapa2 ke Melbourne. 
Gambar2 dari Tour PSSI di Eropah, jang paling eksklusip 

.dan menarik. Nan 

Terbit 3 kali sebulan hanja Rp. 7,50 
. Tjatatkan nama Saudara Mangan n. Kirim wissel Rp. 15,— 

“dua bulan sekaligus sebagai permulaan. 

   

PENERBIT NASIONAL 
s « 77, Djakarta 

3   

“Idjam 17,00 di Panti Sari 

-pmarang telah 
Indo: : 

(jan Kotabesar Semarang. Pameran 

(Imarang jang berlangsung mulai 

4 diperbintjangkan tentang kele, 

mbereskan : 

  

    
Imerintah utk menjeleng 
diangkat oleh DPRD-Peralihan 
politik masih belum mendapat 

beta ada #udik 
8 1 

Pertempuran 5 

DJUM'AT PETANG dimulai 
dalam 

Kebun Binatang Tegalwareng Se 
dibuka Pameran 

Ine Bangun jang diseleng 
garakan oleh Djawatan Penerang 
  

ini adalah sekedar untuk memper 
ingati pertempuyan 5 hari di Se 

19 Oktober 1945. Seperti diketa- 
hui, pada tahun? jl. peristiwa 

rtempuran 5 hari itu biasanja 
iperingati oleh suatu Panitya 

dengan djalan- mengadakan upa- 
tjara, rapat umum dll. Tetapi pa 
da tahun ini peristiwa itu diper- 
ingati dengan — menjelengg an 
Pameran Indonesia Bangun. 
Pembukaan Pameran tsb. dila- 

kukan dengan suatu upatjara me 
njanjikan lagu Indonesia Raya 
dan mengheningkan tjipta. Sete 
lah Kepala Djawatan Penerangan 
mendjelaskan “arti pameran tsb. 
kemudian pidato2 sambutan di- 
sampaikan berturut2 oleh Waliko 
ta Semarang, Ketua DPRDF 
KBS, wakil2 dari Angkatan Pe- 
rang/Polisi dan wakil2 dari orga 
nisasi/partai. Selandjutnja Ibu 
Hadisubeno isteri Walikota Semg. 
melakukan penguntingan pita se 
bagai tanda ' dibukanja pameran 
tersebut. , 

Isi daripada Pameran Indonesia 
Bangun ini meliputi soal? politik, 
kebudajaan, ekonomi dan kema- 
sjarakatan. Selain dari Djawatan 
Penerangan, djuga pihak Djawa 
tan Kesehatan ikut serta- menam 
bah pameran2 dalam lingkungan 
kesehatan. Pada tgl. 19 dan 20 
Oktober pameran dibuka djam 
19,00—21,00, dan pada tgl. 21 Okt. 
|dibuka djam 08,00—10,00. - Dalam 
pameran itu diputarkan pula film 
tentang kundjungan Presiden Su 
karno ke Amerika Serikat, ketjua 
li pameran pada waktu pagi. 

Meninggal Kare- 
na Gas Untuk 

Masak 
2 ORANG pelajan jang beker 

dja pada seorang keluarga bang 
sa India masing2 bernama nji 

  
Sawiti (414 tahun) dan nji Isah 
(35 tahun) telah meninggal du- 
nia karena mabuk gas jg keluar 
dari tempat masak. Ini terdjadi 
di Djl. Alketiri, Bandung Rebo 
malam. 

Menurut keterangan, kedua wa 
nita tsb. pada malam harinja te 
lah memasak kentang diatas tem 
pat masak gas itu. Mungkin me 
reka terus tidur setelah api gas 
itu dipadarkan, tapi kraan gas 
itu belum tertutup. Keesokan pa 
ginja nji- Sawiti diketemukan..te 
lah meninggal dunia. Nji Isah di 
djumpai dlm keadaan pingsan, ta 
pi tidak lama kemudian menghem 
buskan napas penghabisan pula. 

Pihak Polisi menerangkan, bah 
wa kedjadian demikian di Indone 
sia baru pertama kali ini. (Anta 
ALAN : 

  

  

L 'RADIO 
: SIARAN RADIO R. I. 
SEMARANG, 22 Oktober '56. 
Djam 06.25 Kwartet Sudharno- 

to. 06.45 Benny Goodman. 0?,10 
Rajuan Siti Nurrochma. 07.30 
Orkes Purba. 07.45 Njanjian S. 
Abdullah. 13,15 Dendang Teruna. | 
13,45 Seni Sunda Studio Djakar 
ta. 14,10 Orkes Puspa Kemaia. 
17.00 Ujon2 oleh Iswara Abbira- 
ma. 18,15 Irama Sendja. . 18,30 
Ruang CPRAD. 18,45 Irama Sen 
dja (landjutan). 19,30 Dolanan. 
20,30 Orkes Radio ' Semarang. 
21,15 Dari dan untuk Pendengar. 
22.15 Sandiwara Radio. 23.00 Pe- 
nutup. 
SURAKARTA, 22 Oktober '56: 

Djam 06.10 Hidangan Pagi Ca- 
vanaugh. 06.30 Instrumentalia ri- 
ngan. 06.45 Roberto. Inglez. 07,20 
Sekuntum Melati. 07,50 Aneka 
warna Tanah Air. 13,10 Kleneng- 
an dari Kraton. 14,10 Klenengan 
dari Kraton (landjutan). 17,00 Du: 
nia anak2. 17,40 Varia Djawa Te 
ngah. 17,50 Ruangan pemuda pe 
mudi... 18,15 Olahraga kita. 18,30 
Sendja Mendatang. 19,30 Sekitar 
Pulau Hawaii. 20,30 Imbauan Ma 
lam. 21,30 Ketoprak oleh Karawi 
tan Studio: 22,15 Ketoprak (lan- 
djutan). 24.00 Penutup. 
JOGJAKARTA, 22 Oktober "56: 
Djam 06.10. Juliette dan Ermie 

Prentice. 06.35 Sedjenak dengan 
Kusbini. 06.45 Orkes @ueen Hali 
Light. 07,20 Rajuan pagi. 07,40 

13,10 Hidangan | 
13,45 Vocalia 

Siang. 
17.40 Tri 

Musik Tionghoa. 
Sambil  Bekerdja. 
Barat. 1410 Hidangan 
17,00 Taman Peladjar. 
Irama. 18,15 Ruangan Djapen. 
18,30. Alam Kanak2. 19,40 Seni 
Suara Djawa. 20,15 Hiasan Ma- 
lam. 20.30 Lagu2 Tapanuli dan 
(Minang. 21,15 Lembaran Bahasa 
IDjawa. 21,30 O. K. Tjahaja Mu 
Ida. 22,10 Hidangan Malam. 23,00 
Ipenutup, 
DJAKARTA, 22 Oktober '56: 
Djam 06.10 Enam. Serumpun. 

07,10 Orkes Sinar Sedjati. 07,30 
Bahana Singapura. 13,30 Seni 
Sunda Studio Bandung. 14,10 Or- 
kes Kr. Sinar Utara. 14,30 Trio 
Martono. 17,15 Kesenian Lampong 
18,30 O.H.. Suara Istana. 19,30 
Ilmu dan Seni. 20.40. Sollisten. 
22,15 Orkes Melaju. 23,00 Penutup. 
TJIREBON, 22 Oktober .'561 
Djam 06.30 Orkes Empat. Seka 

wan. 07,390 Bingkisan Studio Kita. 
13,10 Herbee Layne's. 13,40 Dje- 
naka Sunda. 14/10 - Orkes Lima 
Serama. 17,00 ' Permainan Gitar. 
17,30 Siaran A. P. 18,35 Diam- 
bang Pintu Malam, 19,30 Ketjapi 
Rebab. 20,30. Gelanggang Wani 
ta. 21,15 Orkes 'Kr. Satria. 22,15 
Orkes Gambus Nurusjabab. 23,00 
Penutup. 5 

  

MEMALSU SETEMPEL. 
Baru2 ini seorang bernama IS 

pegawai dari Instansi resmi di 
Kota Semg. telahyditahan oleh jg 
berwadjib karena ia dituduh mem 
buat sebuah setempel dengan me 
makai nama dari "Djawatan Pe 
nerangan bagian Keuangan Sema 
rang” jang dipergunakan — untuk 
maksud kepentingan diri sendiri 
di Semarang. Dalam pengakuan 
nja kepada fihak jang berwadjib 
IS menjatakan dengan terus te 
rang bahwa tjap tsb. dibikin sen 
diri. Selandjutnja oleh jang ber 
wadjib kini IS serta barang2 buk 
ti telah disita untuk pemeriksaan 
lebih djauh, 
KANTOR PEMBANTU D.P.D.P, 

ggarakannnja, sehingg Ada Mara 
masih belum terbentuk, partai2 | 

4 pon panggil 4 
(kang2 tjetakan masih belum direntjanak 

Hari Di Semg. | 
Diperingati Ugn Pame-|-i:, 

|jran Indonesia Yangun |“ 

“Pemilitan 
rangan Gu- 

& 

Bun 

     , dan soal2 megenai ba 

    

hui, menurut penetapan pemerin 
tah pusat pemilihan DPRD itu su 
“ah harus selesai pada bulan Dju 
11 1957, djadi tinggal 8 bulan lagi. 
Grafika Nasional Djawa Ba- 

     

       

    

   

        

   

   
   
   

     
    

        

    

    

aja berita tentang barang tjetakan 
utk. pemilihan umum itu akan di 
serahkan — kepada  “pertjetakan 

asing. 4 

Gubernur membantah kebena 
ran berita itu, bahkan belum ad2 
rentjana sekalipun karen, barang! 
nja belum ada, Mengenai pen 
tjetakan barang2 grafika untuk 
pemilihan umum jad. itu Guebi 
nur akan selalu berhubungan de 
ngan Grafika Nasional dan da- 
lam prinsipnja pertjetakan itu 
|akan disarankannja kepada gra) 
fika nasional. 6 
Dalam pembitjaraan — antara 

Gubernur dan Pengurus Harian 
Grafika Nasional Djawa Barat. 
Gubernur selaku pendiabat jang 
bertanggung-djawab mengharap- 
kan djaminan -akan — keamanar 
dan 'keberesan mengenai barang? 
tietakan, jang bersifat — rahasia 
itu, (Antara) 3 

. Mobil Prive 
Djaksa. Agung 
Tak Pernah Dipakai 

Alkaterie 

jatas pertanjaan ,,Antara” tentang 
seterangan2 jang diberil la 
sim Mr. Lim Wan Too dimuka 
sidang Pengadilan Negeri Dja- 
Karta jang mengatakan bhw se. 
orang bernama Abdullah Alkate 
rie pernah memakai mobil pri: 
ve Djaksa Agung dari Djakarta 
ketempat istirahat Djaksa Agung 
di Tjipajung serta ,,mendekati” 
Djaksa Agung agar mengeluar- 
can seerang bernama Liu Ka 
Shie dari dalam tahanan, dgn 
tegas telah membantah kebena- 
ran keterangan tsb. 

T menerangkan, bahwa da | 

      

       

    

   

         

   

    

      

    da Rentjana ,,Smok- 
| kel Legaal“ Lagi 
Usaha Peagangkutan Kopra Setjara 
Gelap Di Sulawesi Utara — Karena 

Keadaan Sudah Tak Tertahan 
| WARTAWAN ,,ANTARA” di Menado. sekembalinja dari 

perdjalanan penindjauan kedaerah Bolaangmongondow bersa 
(ma rombongan Residen Koordinator Sulawesi Utara melapor 
kan, bahwa didaerah itu disinjalir adanja suatu rentjana dari 
pihak tertentu- utk mengusahakan pengangkutan kopra keluar 
negeri setjara tidak sjah, seperti jang pernah dilakukan oleh 
Jajasan Kelapa Minahassa-dengan menggunakan ,,surat kuasa” 

   
& $ 

  

       

| menjerahkan surat keperfjajaan kepada Wakil Presiden Hatta. ' 

rat menanjakan pula betul-tidak-| 

DJAKSA AGUNG Suprapto| Ff 

  

| Baptenipat di Istana Merdeka, pada hari Rabu petang, tuan 
Dorrot Francis Macdornot C.M.G., C.B.E. Duta Besar Luar Bia 
sa dan berkuasa penuh dari keradjaan Inggeris di Indonesia telah 

Gambar: Toas antara Duta Inggeris dan Wakil Presiden Hatta se | 
telah selesai menjerahkan surat kepertjajaan: 

   NDONESIA , $Cholis | 

Ragu ? 
Dengan Averbach 'Cholis Bermain Ragu? 

Hingga Achirnja Menjerah Kalah 

SALAH SATU DJAGO tjatur dari Semarang jang turut dalam 
pertandingan 8-Lomba di Djakarta baru? ini adalah sdr. Cholis. Sa- 
jang hasilnja belum memuaskan dan hanja mendapat nilai 2 dari 
7 kali pertandingan, Kita kenal sdr. Cholis sebagai pemain jang ge- 
mar menjerang, tapi dalam partainja melawan ahli besar Rus. Aver 
bach, pada babak: awal menundjukkan kalau. Cholis bermain ragu? 
untuk achirnja membuat. kesalahan dan kalah. 

PUTIH: Cholis — HITAM: Averbach. 

  

     
1, e2—e4, c7—c5 (Pen- 
djagaan Siciliaan jang 
populer). 2. . Kgl—f3, 
Kb8—c6. 3. 42—43, 
(Sangat tenang ataukah 
keragu2an? Umumnja 
dalam pendjagaan ini 
putih harus merebut 
centrum dan djalan 
AAL). Binaan, gI—g6. 
4. g2—g23, Mf8—87. ..5. 
Mf1—g2, e7—e5. . Seka- 
rang hitam jang .mene 
kan ditengah sehingga 
petak d4 lemah bagi pu 
tih.  Sebaliknja. kelema- 
han hitam adalah petak 
d5. .6.. Kb1—c3, Kg8s— 
er, LA, 0—G 8, 
Kf3—h4, d7—d6. 9. Mci 
—e3, Kc6—4d4. 

Mh6Xg5. 22. h4Xg5, Rg8—g7. (un 
Tjara jang betul utk. merebut :tuk mendjaga kemungkinan djika 

kedudukan dipetak pusat. Petak Iputih mengorbankan Mf3Xh5). 23. 
jang lemah bagi lawan harus di- (Rg1—f2, Mc8—eb. 24. Bfi—hl, 
isi oleh alat sendiri... 10. Pdl—42, |Be8—h8. 25. Bh1—h4, Pds—d7. 26. 
Ba8—p8. “11. Kc3—e2, b7—b6. 12. jBal—hl, Pd7—f7. 27. a2—a3, af) 
(d3, Ka4X e2. 13. Pd2Xe2, d6— jab. 28... Bhl—ei1, Bb8—e8. 29. Bh4— 
d5! (Bagus, pion hitam d6 adalak |hi, 'Pf7—d7 (Sekarang .. pertem- 
terbelakang dan. bila.ada kesemps |puran, kesajap Permaisuri). 
tan harus dimadjukan atau ditu | 30. Bel—bl, ab—a4 (Menggagal 
kar). 14. f2—f4 (diserang balas me |kan rentjana, putih untuk b2—b4   

Alkaterie. Djuga ditegaskan, bah 

kara orarig jang bernam, Liu Kz 
Khie,-- apalagi ' membitjarakan 
soal pelepasan orang”jang berns 
ma .Liu Ka Khie dari dalam 43 
hanan-sementara. Dem'kian Djak 
Sa Agung Suprapto. (Antara- 

Kesatuan R.I. 
| Akan Gagal 
Tita BI Gogol Susun 
|NegaraMoritimnia— 

Kota Ment. Perhu- 
bungan 

»ANDAIKATA Republik Indo 
nesia gagal dalam usaha menju 
sun negara “maritimnja, maka 
akan gagal pulalah kesatuan Re. 
sublik Indonesia”  — demikian 
utjapan tegas dari Menteri Per 
Rmbungan Suchjar Tedjasukmana 
dihadapan para mahasiswa Aka 
iemi Pelajaran Indonesia di Dja 
carfa hari Kemis jl. 

Kata2 tersebut dikemukakan, 
setelah Menteri menguraikan dan 
pandjang lebar betapa pentingnja , 
dunia pelajaran bagi Indonesia jg ' 
merupakan beribu2 pulau. Kemu 
dian oleh Menteri dikemukakan in 
fi sari. dari politik perhubungan 
dalam pelajaran, jg pada pokok 
nje oleh Kementerian  Perhubu- 
ngan kini sedang disiapkan ren 
Hana2 tertentu untuk melaksana- 
kan usaha? kearah lantjarnja per 
hubungan laut di Indonesia. An 
tara lain telah dibentuk suatu Di| 
rektorat Dienderal Perhubungan | 
Laut jang bertugas memperlantjar ' 
usaha pelajaran dan menjusun ren 
tjana2 chusus bagi KPM jang ha 
rus cdidjalankan sebagai akibat da 
ripzda pembatalan KMB. 

' 

clear Bagi 

mmumnja membenarkan, bahwa 

hagai-bagai lapangan pertanian 

lakakan dipulau-pulau didaerah 

merintah. : 

3.8990,6 TON PADI BARU | 
MASUK. 

Hingga tutup bulan Sept. 156 
ini, pembelian padi untuk Peme 
rintah dalam Kab. Pati dapati di | 
tjatat sebagai berikut a.l. padi 
bulu 201.667 kg padi tjere 1.5121366 
kg dan padi bengawan 2.185.568 
kg. Hingga demikian djumlah pa 
di jang telah masuk Lk. 3. 899,6 
ton. Dalam pada itu didapat ke 
terangan bahwa djumlah tsb. ada 

  

lah 41'595 dari djatah pembelian 
jang dibutuhkan untuk th 1956 
jaitu seluruhnja sebanjak 9.500 
ton. Pembelian mana telah dilaku 
kan oleh 44 buah organisasi teng 
kulak dengan diberikan modal Ik. 
Rp. 1955.000.—. jang sampai. tutup 
bulan. tersebut masih mempunjai 

Pengaruh Ledakan Nu- 

Dibahas Dalam Sidang F.A.O. Di Bandung 
PARA. DELEGASI kekonperensi FAO di Bandung pada 

"ucicar dapat mempunjai pengaruh jang langsung kepada ber- 

mengingat bahwa pertjobaan2 atom untuk sebagian besar dj 

tetapi sebagian diantara mereka berpendapat, bahwa soal ih 
idalah soal politik jang harus dipetjahkan dalam tingkat Pe. 

kil Djepang menerangkan, bahwa 
Pemerintahnja menaruh an tah 

mengadakan penjelidikan2 seper- |Ibu Sadi 
'Tunja. Atas pertanjaan, | 
Djepang dalam hal ini djuga min 
ta perhatian FAO, ia Ta 

perikanan Djepang telah mengala 
mi kerugian besar sebagai akibat 
ledakan2 
atol Bikini beberapa tahun jg la- 
lu. Mengenai soal ini wakil Dje- 

Menurut: Djaksa Agung Su njerang, pikir putih, Djustru ka- |sebab akan didjawab dgn a4Xb3 
:prapiO, ia sama sekali belumirena langkah ini hitam akan men e.p. 82. Bb1Xb3, Kd5Xf4. 31. Pe2— 
pernah memindjamkan atau me |dapat sajap jg kuat disajap Per dl, Kds—c7, 32. h2-—b3? (Mau 
ngizinkan mibilnja dipakai oleh maisuri, sebab pion (hitam madju korban kwalitet? Kesalahan jang 
seorang jang bernam, Abdullah terus . Lain tjara 1 14. .etX menjebabkan kekalahan) a4Xb3 . . jang a d5, Ketxa5. Me3-d2, g6:25 1 Mg3x 33. BbIXb3, Me6Xb3. 34. PdiXp3, 

da5! dst-nja). 14. ....i G5—d4! 15 Pd7—e6! (Siasat. terbaik, sudah 

   

    

    

wa Abdullah Alkaterie belum e3xa4 esxdd (Lihat, disajap Per menang materieel harus sebanjak 
pernah mengadakan — hubungan maisuri hitam mempinjai 4 pion mungkin menukar benda) 35. 
dengan Djaksa Agung sekitar per lawan 3 pion putih jai Pp3—b2, Be8—b3. . 36. a3—a4, 

Kc1—45. 37. Pb2—b5, Kd5—c7. 38. 
Pb5—b2, b6—b5. 39. ad—a5, Ke7— 

. a26, 40. Rf2—g2? "(memudahkan 
kombinasi hitam, namun keadaan 
putih sudah tak tertolong lagi) 
CH—c4! 41. d3Xc4, b5Xc4. 42 Ph2x 
d4, Bh8—48. 43. Pd4—g3, Bb8—b3, 
44. Pc3—c2, Bb3Xf3!. dan Putih 
menjerah kalah sebab setelah. 45. 
Rg2xf3 lalu Pe6—d5 — dan Putih 
rugi Benteng. 

dan ini berarti ban 
A2, fT—f5. 17. e4—6 
(Putih tertekan pion d3 
18. Kh4—f3 (Pendapat, kita, 
waktunja kuda ini kembali. Lebik 
baik 18. Mg2—f3, Mc3—a6. 19 
Bfi—dl, 5f8—e3. 20. - Pe2—g2, 
Kd5—e3. 21. Md2Xe3, d4Xe3 22. 
Mf3—d5 -. Rg8—f8, djangsnh xg8 
—h8? sebab Kh4iXg6 -#-! dst-nja). 
18... Bf8—e3. 19 h2—h4, h7—h5. 20 
Kf3—g5, Mg7—h6.. 21. . Mg2-f3 

? 

,PAHIT RASA". 
Klaten). 

PROBLIM NO. 34 
(Oleh: Sudirman     

  

   

    

Putih: Ra4, Ph5,. Mf7, 

Kg3, pion g2, . h3, h# 

(7 buah). 

Hitam: Re7, pion a5, 

d6, e3 (4 buah). 
Putih djalan dulu dan 

hitam. mat dalam 4 (em 

pat) zet. Djawaban be- 

tul diberi nilai 2. Su- 
rat2 djawaban ditunggu 

selambat2?nja 10 hari se 

sudah problim ini di- 

muat, dialamatkan pa- 

da ,,Suara Merdeka" Se 

marang dengan ' diberi 

tanda .,Tjatur”.   

  

Mengenai djawaban 
no. 31 "Berkelana'”' ternjata ba- 
njak sekali jang mengadjukan 
pertanjaan bagaimana kalau meng 
gunakan kuntjinja BcdXc5 ? Dgn 
kuntjizet ini menurut hemat kami 
problim tsb. belum bisa mat da 
lam 3 zet. Tjonto: 1. BcdXcb ?, 
d4—d3 4 (satudnja' tegenzet, zetf 
perlawanan jang djitw). 2. Ph5— 
Cd &, Ri4—g4 4? dan selandjut 
nja zet ketiga dari putih tidak 
bisa. membikin mat: hitam. Dgn 
demikian maka hitam belum bisa 
mat dalam 3-zet.. Umumnja para ' 
penanja tadi mengadjukan ' tjon- 
toh setelah  kuntjizet Be4-—e5 ? 
lalu hitam mendjawab dengan 
Bg3-—gb. Djawaban hitam jang de 
mikian itu bukanlah merupakan 
djawaban jang bersifat  tegenzet 

problim : BAN 
dari hitam, tetapi bersifat bunuh 
diri, padahal masih ada zet jang 
djitu jang seperti diterangkan di 
atas. Sudah dengan sendirinja, 
bila sesuatu partai akan meng- 
hadapi kekalahan, partai itu se 
lalu: berusaha. untuk memperpan- 
djang waktu guna menghindarkan 
kekalahannja dan ia memilih zet2 
perlawanan jang djitu, tidak me- 
lakukan zet jang bunuh diri. Dja 
di problim no. 31 tadi djawaban 
nja tetap dengan kuntji f3Xe4. 

Berita : Menurut rentjana Per- 
tjasi (Persatuan Tjatur Seluruh 
Indonesia), konggres Pertjasi .56 
akan dilangsungkan kira2 bulan 
Desember j.a.d. di Magelang. Se: 
perti pernah diberitakan, kong- 
gres Pertjasi dan pertandingan2 
kedjuaraan  tjatur Indonesia th. 
1956 ini semula direntjanakan di 
langsungkan bl. April j.l. di Ma 
gelang, tetapi karena beberapa 
hal oleh PB Pertjasi ditunda, dan 
menurut kabar terachir akan di 
langsungkan bl. Desember j.a.d. Pertanian   

HARI BHAYANGKARI. 
Hari Djum'at pagi tgl. 19 Ok- 

tober '56 bertempat dilapangan 
Kalisari Semg. telah dilangsung- 
kan peringatan Hari Bhayangkari 
jang diramaikan dengan beberapa 
permainan kanak2. Permainan ka 
nak2' tsb. telah diikuti dari :14 
ranting dari kota Semarang jang 
dipimpin oleh Nj. Soewarno dan 
terdiri dari anak2 jang pada 
(amumnja berumur 4—5 tahun dg 
berbagai permainan seperti: Ma 

Ikan 'roti dengan “ tangan diikat: 
berlari memindahkan batu: memu 

ledakan2 nuclear dan tkermo- 

» terutama sekali perikanah, 

Asia dan Timur Djauh, akan 

|karena perasaan terpentiil 

“akibat kerusakan 

Jan Menteri Muda Ekonomi 

. Fan bangunan 

Pmerintah setempat. 

Sebab2nja hingga. timbul ren 
tjana jang demikian, karena dae 
rah itu merasa keadaan tidak ter 
tahankan lagi. Pendjualan kopra 
rakjat matjet dan hutang Jaja- 
san Kopra kepada petani2 kel: 
pa telah tertjatat Rp, 10 djuta. 
Angka2 ini telah — disampaikan 
oleh Badan Musjawarat Pengha 

'sil Kopra Bolaangmongodow pa 
da Resides Koordinator. Selair 
sebab2 jang disebut diatas, djuga 

dan 
kesulitan-kesulitan- jang dialami 

Kiba perhubungan 
lalu-lintas darat, seperti djalan2. 
djembatan dan lain2 “jang belur 
mendapat perbaikan. — Rentjanz 
pengangkutan .itu diadakan bebe 
rapa waktu sebelum Menteri Mu 
da Perekonomian Umbas menin 

|diau daerah itu. 

Tetapi rentjana - pengangkutan 
kopra rkeluar negeri tsb. kemu- 
dian ,.ditindjau” .setelah Mente 
ri Umbas datang, karena orang 
mengharapkan, bahwa kundjung 

itu 
akan membawa  ..tjuatja-baru” 

hagi daerah itu dalam persoalai 
senjelesaian kopra. Tetapi ter- 
mata konsep iang  dimadjukar 
oleh Menteri Umbas menimbul 
kan -kebingungan” bagi petani 
selapa dan rakjat didaerah itu 
Demikian “laporan. itu lebih 
djauh. 
Djuga pertemuan antars R.M 

dengan Residen Koordina- 
tor di Kotamobagu, oleh BMPK 
dianggap tidak memberi pega- 
ngan-pegangan jang konkrit me 
ngenai maslah kopra. jang da. 
nat mendekatkan rentjana itu pa 
d., suatu realisasi. 

Rakjat akan diberitahu ttg pe 
ngangkutan kopra 'itu, 

Menurut laporan itu selandjut 
nja djumlah korpa jang sudah di 
siapkan untuk diangkut berdjum- 

lah 300 ton. “Perusahaan siapa 
dan maskapai pelajaran mana jg 
akan melakukan pengangkutan itu 
belum diketahui.  Tjuma “dikata 
kan, bahwa tjara2 pelaksanaan 
pengangkutan itu tidak dilakukan 
seperti jg diusahakan oleh J. K. 
M. setjara ,,rahasia”, tetapi se- 
mua djumlah kopra jang akan di 
angkut dan barang2 jang dima- 
sukkan akan diumumkan setjara 
luas kepada rakjat dan petani ke 
lapa. Kepada' Pemerintah akan 
dipertanggung-djawabkan  tinda- 
kan2 itu. 

  
Djuga barang2 jang akan dida 

tangkan, bukan seperti jang diba 
wa oleh ,Susanne Skow” jaitu ba 
rang2 lux, melainkan barang2 pri ! 

i 

mair kebutuhan rakjat dan dae-. 
tah, misalnja aspal, traktor, beras, 

' tekstil dan bahan2 untuk keperlu 
pengairan, alat2 pe- 

ngangkutan praktis dan lain2. 
Laporan ,,Antara” itu mengkon 

statir, bahwa kalau pengangkutan 
akan dilakukan, maka akan digu 
nakan suatu pelabuhan ketjil, ber 
nama Suak dipesisir ' Labuhan 
Uki, jang djauh- dari pengawasan 
petugas2 bea dan tjukai. Suak te 
lah direntjanakan oleh Pemerintah 
akan didjadikan pelabuhan coas 
ter, karena letaknja jang tjotjok. 
Sampai Residen Ratulangi mening 
galkan daerah itu, belum dilihat 
ada tanda2 bahwa rentjana itu su 
dah diketahui oleh jang berwa- 
djib. i 

Ticualo merasa lega. 
Seterusnja berita terlambat! jg 

diterima  ,,Antara” dari. Menado 
menjatakan, bhw bekas Acting 
Residen Ticualo. dan Wakil: Wa- 
likota Menado Montolalu telah 
tiba kembali dikota itu dari Dja 
karta pada tanggal 10 Oktober 
jg baru lalu. Seperti diketahui: se 
djumlah pembesar2 sipil di Me- 
nado, Minahassa dan Sangir Ta- 
Jaud telah dipanggil oleh Djaksa 
Agung untuk didengar “ketera- 
ngan2 mereka tentang soal peng- 
angkutan kopra sedjumlah 20.000 
ton di Minahassa serta soal 'se- 
djumlah Rp. 1.000.000,— uang 
kopra. di Sangir-Talaud. Antara- 
nja djuga telah diperiksa bekas 
Major Rahasia. ti 

Mengenai pemeriksaan itu Ti: 
cualo menerangkan kepada ,,An- 
tara”, bahwa ia merasa lega se- 
sudah panggilan itu, karena me- 
ngeriai semua persoalan tentang 
,surat kuasa” sedjumlah 20.000 
ton kopra itu, olehnja telah di 
berikan keterangan2 hingga ke- 
garis2 ketjil. Begitu pula tentu- 
nja dgn lain2 pihak, kata Tirua 
lo. 

Ia sendiri telah diperiksa sela 
m., 8 djam terus-menerus, Apa 
kah dengan dasar keterangan2 
itu ia akan dimadjukan kepenga 
dilan, soalnia terserah pada Djak 
sa Agung, kata Ticualo lebih 
djauh. TAN 

Tetapi mungkin, katanja sete 
rusnia, keterangan2 “itu akan 
mendjadi bahan penting bagi pe 
merintah sendiri untuk melihat 
persoalan kopra setjara integral, 
dan untuk mentjari pemetjahan 
nja. Demikian Ticualo. 

Lain2 pembesar jan9s pernah   Atas pertanjaan ,,Antara”, wa- |kul kendi: lari dengan kaki di 
dalam (karung “dsb.nja. Hadiir pa 
da pagi itu anggauta2 dari Bha- 
yangkari ja ketua Bhayangkari besar kepada soal 'ini dan telah 

apakah   tidak demikian halnja, oleh ka- 
rena konperensi FAO adalah sua- 
tu konperensi jang bersifat teh- 
nis. Ketika ditanja, apakah segi? 
tehnis dari soal ini tidak bisa di 
bitjarakan, wakil Djepang itu me 
njatakan, bhw ia tidak kompeten 
utk memberikan djawaban jang 
dapat. dipertanggung - djawabkan 
dalam hal ini, sia a | On- Bepoie Giko BN a agar mengadakan suatu kon 

gres pendidikan dan pengadjaran 
di-atam Melaju” (Indonesia, Pili 
pina dan Malaya). Usul ini di- 
sampaikan kepada PGRI - jang 
akan berkongres di Djakarta,' 

perindustrian 

atom jang terdjadi 'di- 

  KAB, SEMARANG. sisa wang sebanjak Rp. 618.9465,69. pang tersebut mendjelaskan, | bah : , 
Untuk memudahkan - penampu- | Seperti diketahui harga padi jig wa soalnja telah diselesaikan dgn | Oleh organisasi guru2 Melaju, 

ngan/penjaluran . keinginan?  rak- |telah ditetapkan oleh Pemerintah pihak Amerika Serikat. | jaitu Kesatuan Persekutuan Guru 
jat, mulai tanggal. 15 Oktoberfialah: padi bulu Rp. 1144— tiap ' J. A. 'Tubb dari bagian perika- (Guru Melaiu Semenandjung, di 
1956 D.P,D, Peralihan Kabupaten kw. padi tjere: Rp, 108.—, padi nan Kantor regional FAO di Bang takan b Iu) Na na na anja 
Semarang telah membuka, kantor- |hengawan Rp. 111.—- dan padi be kok membenarkan, bahwa ledak. (takan banwa persatuan ini telah 
pembantu di Djalan Tuntang' 49 (rupa gabah Rp. 126,— an-ledakan atom dan, hydrogen diundang oleh PGRI untuk me- | 
Salatiga. Kantor dibuka setiap ha dapat mempunjai, pengaruh. jang | ngirim utusan menghadiri kongres j ri kerdja ketjuali hari Kamis, se | KHONG KAUW, HWEE SEMG. langsung kepada berbagai-bdgai| 1 di Djakarta, tetapi Kesatran 
tjara bergiliran jang duduk pada lapangan pertanian, akan tetapi js jakarta, tetapi Kesatuan 

hari Senin: ' Moeslimin  Prawiro- 
soewarno, Selasa: H. Moh. Sidig 
Soedigdo, Rahu : Soemadi Hadi- 
widjojos Djum'at: “R. H. Moh. 
Cholil: Saptu: Soewondo  Donomi- 

Oktober 1956 djam 17 
Kong Tik Soe Gg. Lombok no. 
60 akan diadakan. tjeramah keba- 
tinan untuk umum. 

Pada nanti hari Minggu tgl. 21 
digedung 

' Pembitjara   hardjo, 

  

adalah sdr, Lie Ping Lien. 

ia dalam 
bahwa soal ini adalah suatu soal 
jang mendjadi objek penjelidikan 
para ahli ilmu pengetahuan alam, 
dan karenanja  tidal 
kompetensi KAO (Antara). 

guru2 ini tidak dapat, mengirim- 
kan delegasinja karena sesuatu 
halangan. Sckagai gantinja diki 
rita surat jang berupa usul agar 
perkumpulan? guru di Indonesia, 

, 4 

pada itu berpendapat, 

tidak termasuk 

oleh didengar - keterangannja 
tanggal Diaksa Agung sampai 

10 Oktober masih berad., 

— 

Penjempurnaan 
OrganisasiCaltex 
BARU2 INI organisasi Caltex 

Pacific di Indonesia telah mem- 
bentuk sebuah bagian baru ialah: 

mikian diumumkan oleh Caitex 
N.V. Mengenai pembentukan ba 
gian baru ini diterangkan selan- 
djutnja sebagai berikut: . Bagian 
Integrasi Masjarakat ini bermak 
sud bekerdja sama setjara aktip 
dgn pemerintah Indonesia dan 
rkajat Indonesia dalam melaksa- 
nakan program2nja dgn djalan 
menjokong kegiatan2. jang ber- 
manfaat bagi masjarakat.. Bagian 
tsb. akan terdiri. dari tiga depar- 
temen, jakni. Perkembangan Ma- 
sjarakat, Perkembangan Sumber2 
Alam dan Perkembangan Pega- 
wal, 
Departemen Pembangunan Ma 

sjarakat berusaha untuk . mema 

ljukan: tumbuhnja - masjarakat2 

ndonesia dalam daerah2 opera 
i Caltex. Departemen ini akan 
ninta bantuan. pemeriatah da 
am' merentjanakan ' masjarakat 

lemikian, — sehingga dipandang 
lari sudut sosial dan - ekonomi 

nendjadi sehat. Departemen - ini 

ikan minta bantuan ' pemerintah 
lalam mendirikan rumah2 jang 

tjotjok dan pantas harganja, jg. 

dapat dimiliki oleh penghuninja. 

Departemen Perkembangan 
Sumber2 Alam akan mengan- 

djurkan didirikannja perusahaan? 
dagang - setempat: diadakannja 
pembelian setempat: diadakan- 
nia pemborong2 Indonesia, diada 
cannja. pembelian setempat: di 
adakannja pemborong2  Indon-: 

si2: diadakannja. perkembangan? 
pertanian dan kegiatan2 ekono 
mi 'lainnja jang produktif. 

Biro Perkembangan — Pegawai 
akan dibasi dalam dua seksi: 

Seksi Perekrutan” bangsa Indo 

nesis dan Seksi Pelatih bangsa 
Indonesia. (Antara). 

  
Se 2 In Rt Int at 0 At an 

         

HARGA EMAS. 
Chusus utk ..Snara Merdeka" 

SEMARANG, 19 Oktober '56: 
24 karat: djual Lk... Rp. 47,50 

beli .. . 45,50 
22 karat: djual . . 44,50 

j Rp. 42,50 

Eni Ito 1 Tipis » 46,— 
. 45,50 

Bimas no Sen bi A SS Rp. 45,— 

i 

  

i 

   

      

    
Tang aga 

-naa 

PEKAN RAYA MEMPERINGATI 
200. TAHUN KOTA JOGJA 

BERACHIB. 
Pekan Raya untuk memperinga 

ti 200 th. kota Jogjakarta malam 
Kemis tepat djam 24.00 telah di 
tutup dengan dentuman - meriam 
5 kali jang dilakukan oleh pihak 
Angkatan Perang. 
Dapat diberitakan, bahwa hing 

ga. Rebo malam belum dapat di 
ketahui. berapa djumlah pendapa 
tan seluruhnja dari Pekan Raya 
jang “berlangsung. 40 malam itu, 
tetapi menurut “taksiran pendapa 
tar itu meliputi“lebih satu sete- 
ngah .djuta. rupiah. : 

Seperti diketahui, jang ikut me 
ramaikan Pekan Raya itu antara 
lain ked n2 luar negeri jaitu: 
Amerika Serikat, Sovjet Unie, R. 
R.T., Djerman Timur dan Tjeko 
slowakia. Setiap malam stand2 ne 
gara2 tersebut mendapat kundju- 
ngan ramai dari para pengun- 
djung. Disamping itu stand Ang 
katan Perang merupakan atraksi 
jang sangat menarik bagi para 
pengundjung Pekan Raya. 
Dalam pada itu dapat dikabar- 

kan, bahwa Kemis malam bertem 
pat di paviljun Sovjet Unie di 
lakukan upatjara penjerahan pa- 
viljun Sovjet Unie kepada Lemba 
za Persahabatan — Indonesia — 
Sovjet. Unie. Djuga paviljun RRT 
dan Amerika Serikat telah dise- 
rahkan masing2 kepada Lembaga 
Persahabatan Indonesia—Tiong- 
kok .dan..Pemerintah Kotapradja. 

MAGELANG 
PANITIA KOMANDO AKSI 

SSKDN .TERBENTUK, 
Dalam memperkuat “tuntutan 

kenaikan tingkat setjara inter- 
gral bagi pegawai dalam lingku 
ngan Kementerian Dalam Nege- 
ri, SSKDN seluruh daerah Kedu 
kini telah terbentuk sebuah pa- 
nitia komando aksi, dibawah pim 
pinan Maksud “dan Idajat. Se- 
mentara itu diberitakan, “bahwa 
susunan pengurus tjabang SSKDN 
Magelang jang telah diperbaha 
rui baru2 ini terdiri atas ketua 
Idajat, ketua II Supangkat, penu 
lis S. Muljono dan Sumadi, ben 
dahara M. Sumrah dan Suharto. 
Pembantu Wibowo Mellie, Mudja   di Dja 

karta. (Antara). : j 

“Malaya Mengusulkan (Kongres 
Pendidikan ,,Alam Melayu” 

PERSATUAN guru2 Melaju (Pilipina dan -Malaja ” berkongreg” “Ketua Kiimpulan guru2 Melaju 
di Malaya mengusulkan kepada dengan maksud ,,menjatu-padukan ini mengatakan pula, bahwa ,.ime 
Persatuan Guru Republik Indone |tenaga guru2 seluruh alam Mela, nginoat: kedudukan bahasa Mela 

ju dan mengikis kesan2 didikan 
pendjadjah sebagai sjarat “penga 
Suh kebudajaan Melaju dgn tidak 
berpetjah2” » 
Mohamad Nur bin Ahmad, Ke 

tua Kesatuan Persekutuan Guru2 
Semenandjung menerangkan, bah 
wa dalam suratnja kepada PGRI 
djuga d:imadjukan harapan' adat 
kongres guru2 Indonesia djangan 
melupakan soal pendidikan, pela 
djaran den kebudajaan untuk tiga 
djuta “mat. Melaju. di Malaya”. 
la merg"arapkan djuga soal pen 
didikan tiga djuta. penduduk Me 
laju ini dirandingkan bersama2 de 
ngan soal pendidikan dan penga 

eni dan R.. Umar. 

ju semakin terkenal sekarang, pen 
tifiglah diadakan satu perdjumpa 
an semua kalangan guru2 Melaju 
seluruh alam Melaju, untuk mem 
bintjangkan taraf, bahasa dan pen 
didikan pengadjaran bahasa Me 
laju itu”. 

Kesatuan guru2 Melaju di Ma 
laja adalah organisasi jang kuat, 
dan didalam ' masjarakat dikam- 
pung2, dimana penduduk Melaju 
jang terbanjak berdiam, guru2 ini 
merupakan faktor jg sangat. pen 
ting: Banjak dari peserta dikong 
res bahasa Melaju baru2 ini ialah 
anggota kumpulan guru2 ini. (An 

Bagian Integrasi Masjarakat. De|4 

Apn papa: 

s & 

GEMARAN GAN 

TERPAKSA 

   
       

Kalangan pengusaha2 kopra di 
Sulawesi Utara bersama2 fihak2 
tertentu setempat kabarnja mau 
kirimkan lagi kopra setjara gelap. 
Terpaksa, karena katanja ,,keada 
an sudah tidak tertahan lagi”. 

Sir-pong chawatir, ini alasan bi 

sa ditiru, menular  kelain2 soal, 
Djangan2 . nanti: kalau ada 

orang korupsi sampai puluhan xi 

bu, garuk uang wrakjat, krikiti mi 

lik negara, ketika ditangkap dju 

ga terus bilang sambil senium ma 

nis: ,Jahhhh pak, karena terpak 

sa, keadaan tidak tertahan lagi” 

Hwaduhhhh, 'ini namanja alasan 
snjunjur”, « 

  

  

  

KES. BELANDA BERHASIL ME 

NGALAHKAN KES. BELGIA 
3— 

Kes. Belanda telah berhasil se 

telah memeras keringat mengalah 

kan kes. Belgia dalam ,,kandang 

sendiri (Stadion  Deurne Belgia) 

3—2, demikian kawat "Antara 

Amsterdam. : 1 
Dalam pertandingan itu kes. 

tuan rumah” leading 2—0 sam 

pai di menit2 pertama dari babak 

kedua, setelah dapat memperta- 

hankan kedudukan 1—0 sampai 

waktu turun minum. 5 

Tapi walaupun sudah ketingga- 

lan 2 goal, pemain2 kes. Belanda 

elum putus asa. 

Peni maa ke-27 dalam. babak 

kedua, kes. Belanda setelah ter 

lebih dulu oleh Appel dibuat gol 

pembalasan jang pertama, dapat 

membikin .kedudukan . ymendjadi 

sama lagi, 2—2 jang ditjetak oleh 

Notermans. ET 

| Terdorong oleh hasil jg bagus 

itu, pemain2 kes. Belanda mendja 

di lebih unggul dan kira2 7 me 

nit sebelum waktu bubaran, 1 ka 

li lagi Appel membuat gol, jang 

berarti gol kemenangan 3—2 bagi 

kes. Belanda. 
KES. SEPAKBOLA AMERIKA 

SERIKAT MEMULAI 
TOURNJA KE 

ASIA. : 
Kes. sepakbola Amerika Serikat 

jang akan ikut serta dalam per- 
temuan Olympiade Melbourne 

nanti, dan terdahulu akan  ber- 
main melawan kes. PSSI di Dja- 
karta pada ' tgl. 16 Nopember 
j.a.d., telah memulai  rentjana 
tournja ke Asia pada hari Senen 
j.a.d. (22/10), demikian menurut 
USIS. : 

6 Pertandingan akan dimainkan 
oleh kes. Amerika Serikat ini di 
Asia dgn programmanja sbb.: 

  

25/10: bermain di Tokio, 27/10 
di Osaka, 30/10 di Seoul, "3/11 di 
Taipeh, 9/11 di Manila, Ii/1l1 di 
Singapura dan 16jl1 di Djakarta, 
sedangkan dalam Olympiade nan- 
ti kes. Amerika Serikat pertama? 
akan berhadapan dgn kes. Yugo- 
slavia pada tgl. 22/11. 

KAPTEN SULAKSONO, KEE- 
PER PERSIB MENINGGAL 

DUNIA. 
Kapten Sulaksono jang sering 

mempertahankan ' gawang "Persib 
sebagai keeper — hari Minggu jbl 
telah meninggal dunia akibat ke 
tjelakaan. 
Menurut keterangan dari pihak 

Persib, baru2 ini Sulaksono telah 
turut serta dalam suatu pertafi- 
dingan kompetisi Persib.- Ia ada 
lah dari perkumpulan sepakbola 
“Sunda”. Setiba dirumahnja di 
Tjimahi, terus pergi mandi. Se- 
habis mandi kakinja terpeleset, 
dan perlu dirawat: serta. dioperasi. 
Dikabarkan, 

diangkut ke Djakarta untuk di- 
operasi, dah hari Minggu ia me- 
hinggal dunia. 

  
    

  

aan Oa a NAN NP an 
LL AE EA AHA 
PT Pan SAMA UN EA ag 

    

BANDJARNEGARA 
HARGA BERAS. MENINGKAT 

E 

Sedjak bulan jang lalu hingga 
kini harga beras di Bandjarnega 
ra seperti ditempat2 lain terus- 
menerus meningkat. Seperti dike 
tahui bahwa harga beras semula 
pada bulan j.l. kwaliteit- rendah, 
sedang dan baik tiap Kgnja Rp: 
as Rp. 2,50 dan Rp. 3, dan 

kini telah melondjak mendjadi 
Rp. 3,20, Rp. 3,75 dan Rp. 4.501 
Menurut keterangan dari kala- 
ngan pedagang2 beras di Bandjar 
hegara baru2 'ini/, bahwa. mening 
katnja harga beras itu adalah di 
sebabkan oleh panenan jang pada 
waktu ini pada umumnja banjak 
mengalami ,,pusa”. 
Sementara itu dengan melon- 

djaknja harga beras di Bandjar 
negara kini kemudian timbul ba 
njak pertanjaan2 dikalangan mas 
jarakat setempat tentang kemung 
kinan ' timbulnja  hongeroedeem 
lagi seperti pada melondjaknja 
harga beras jang lalu. 

TJILATJAP 
ANN AAN Tea Kp, 

GEROMBOLAN BAKAR - RUMAH 
PENDUDUK DAN PASAR. 

Dari Sidaredja dikabarkan, bah 
wa pada tgl. 12/10 Ik. djam 23.00 
gerombolan bersendjata jang ba- 
njaknja Ik. 40 orang telah mema 
suki grumbul Tjiawitali desa Ka 
ranganjar daerah Sidaredja. De- 
ngan melepaskan tembakan2 ge 
rombolan melakukan penggaro 
ngan pada rumah2 penduduk. An 
tara mana 100 itik dengan. di- 
panggal lehernja mereka bawa, Ia 
ri Sepasukan OPR jang mengeta 
hui peristiwa tsb. segera bertin 
dak sehingga - tembak-menembak 
terdjadi selama Ik, 1 djam. Gerom 
bolan kemudian melarikan diri 
dengan membakar 8 buah rumah 
penduduk dan pasar, 

Dalam “pertempuran tsb. tak ter 
dapat korban ' djiwa. Sementara 
itu beberapa orang jang sedang 
berada didalam warung dapat me 
njelamatkan diri dari peluru? ge 
rombolan jang sengadja diarah 
kan kedalam warung tsb. 

TEGAL 
Mae NaNaraNn 

SEDJUMLAH 82 DJIWA DI 
SURUH PINDAH. 

  
Kepada kita disampaikan berita 

bahwa 26 keluarga terdiri dari 
82 djiwa jang berdiam di dua bu- 
ah loods besar peninggalan Dje 
pang jang terletak di atas tanah 
kompleks Dinas Tehnik Tentara 
di Kalimati Tegal, baru? ini oleh 
pihak DTT tsb. telah diperintah 
kan untuk pindah tempat, kare 
na loods2 ikg akar dipakai untuk 
keperluan DTT sendiri, Batas 
waktu ditentukan sampai achir 
Oktober ini. Berkenaan dengan 
perintah untuk “pindah itu, 26 
keluarga tadi telah memadjukan 
resolusi. pada Pemerintah  Kota- 
pradja Tegal untuk meminta di 
usahakan rumah2 darurat bagi 
mereka, djika mereka pada achir 
Oktober ini sudah harus pergi 
dari kompleks DTT tadi. Sedjum 
lah keluarga tsb. diatas” terdiri 
dari Kaum buruh lepas, dan dim 
resolusinja itu ditegaskan " pula, 
bahwa mereka Supaja diberi 
idjin berdiam dikolong2 djemba- 
tan dalam kota djika. permolo 
nannja untuk diusahakan peruma 
han darurat dari. Balaikota tidak     djaran di Indonesia. ' 

“ 

  

tara). 

  

terkabul, 

bahwa “Sulaksono ' 
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HARIAN ,N 
mat Abdel Nasser dari 
djuman djangka p: 
memberikan keterangar 

Menurut Nasser, tentang 
man itu Na e 
putusan. Hal ini akan 
nja nanti dalam ki 
Moskou. Soal pi 

mukakan oleh duta 

4 

  

      

   
   
   

    

   

  

gres Sedunia | 
akan dimulai b “Kai |. Pengaruh komunis di ' Mesir: ata na La terlalu di-besar2Kan.. Sebenarnja Telan s kaum komunis di Mesir sangat 
Buddha Nepal mala 
RRT sebelumnja ' 

djawaban ini bertanja 
wan diundang pula. 
bahwa orang2 Buc 
telah diundang pula t: 
bagai “wakil2 Tion 
ini @iundang “ka rena mempi 
organisasi Buddha di Taiwan. 

   
     

   

RRT menerima 
itu. (PI). 5 

Eddie Pol Polo” 

  

   

      

ITA Pena 
/ Ijatut//Kartjis 
Vimintara Hukum: 
«Berat Di Poznan 

DALAM |#idang $ ilan di 
Pozuan j Sem Nana 

sa iL 
pada hari “Selasa jl, pn 
Dr. Hejmowski minta supaja 4 
orang terdakwa bernama Roman 
Bulezynski (umur 1 1), Jamusz | 
Kulas (19 pu, lias Eddie 
Polo”) dan Hieronim 
(18 thn) dan W. Kaczkowski di 
djatuhi hukuman2 jg mengenal 
perikemanusiaan.” 

Djaksa memintakan hukuman 
»berat” bagi “mereka. Djaksa 
mengatakan bahwa terdakwa? 
,»mentjatut kartjis bioskoop” se- 
bagai pentjaharian mereka. Pem 
bela mengatakan bahwa ini tak 
ada sangkut-pautnja dgn dakwa- 
an melakukan serangan terhadap 
pos kepolisian waktu berkobar 
kerusuhan, walaupun ia menga- 
kui bahwa berpentjaharian dgn 
Gjalan mentjatut kartjis bioskoop 
itu ,,bukan hal jang baik.” z 5 

  

   
   

umur 10 ta 
demonstrasi, 
dera nasional Polandia 
ugan seorang demonsiran- te 
jang djatuh ketanah..Anak ketjil 
tadi mengibar-ngibarkan bendera 

     

itu ditengah2 tem 
Sana AN 

  

MOLLET MAU MINTA MOSI 
KEPERTJAJAAN. 

Down aan Perantjis hari 
Rebo telah mengadakan sidang- 
nja dan memberi kuasa kepada 
PM Mollet untuk minta mosi ke 
pertiajaan, setelah achir perde/ 
batan jg diadakan « 
   

          

   

  

   

poli     

kel 

“FK Serangar Isragl baru2 ini ter 

ik) sendiat, kepada Jordani» dan ka 

ja 

S| 
telah ada pendjelasan “ini maka 

| wa jang djadi soal adalah bahwa 

1 sekarang ini $ 

Jeleh | PM. Inggris pada saat 
(Inggris mulai kirim pasukan2 ke 

“Cyprus dalam menghadapi masa 

" |terlalu mengutamakan 
ee dannan sendjata atom,” djus- aa 3 , « 

   
Itjakapan itu adalah bahwa kesu 

terlalu dibesar2kan oleh kongsi 
jg dahulu. Jang djadi soal hanja 
(pandu perlajaran, tetapi kesulitan 
ini sudah dapat diatasi. 

ladap Jordania se-olah2 hendak 
mengatakan bahwa Mesir tak 
sanggup membantu Jordania. Se 
benarnja Mesir memberikan alat 

   

   

    

   

lau perlu Mesir dapat segera 
'jikut bertempur. Pasukan? Irak 
Itidak akan memasuki Jordania. 

lemah. 
“Mesir tidak “'mempunjai ambi 

si kolonial. Berita2 jang disiar- 
kan Barat tentang .keradjaan 
Nasser” adalah memutar-balik- 
kan pendapat “Nasser jang sebe 
narnja tentang” "perlunja - dunia 
Arab bersatu dan kerdjasama Is 

m. 
Demikianlah soal2 jang dike- 

mukakan oleh Nasser dalam per 
tjakapan tsb. 

Atas pertanjaan tentang kedik 
tatoran Nasser. menjatakan bah 

litan mendjalankan Terusan Suez 

  

     
    

" jang mengatakan bahwa Uni Sovjet besedia memberikan pin 
ang kepada Mesir jun tuk membuat bendungan besar Aswan. Nasser 

itu kepada wartawan. harian Amerika i 9 
pindja | di Kairo, tetapi tidak dibitjarakan 

kefnja sewaktu Schepilov datang ber 
andjung-di Mesir. Menurut hari 

an tadi, soal2 Jainnja jang dike 
mukakan oleh Nasser dalam per 

tadi, Baidwin. 

  

Protes RRT 

Inggris mengumumkan 

menuduh bahwa pembesar2 In 

segera dan tes terhadap pe- 
rusuh2 tadi, 
Tionghoa djadi korban. 

Dalam penolakannja itu Inggris 

Ph 

lah terdjadi kerusuhan? tadi. Ta- 
pi Inggris tidak dapat menerima 
baik dakwaan2 RRT seakan-akan 
Inggris tidak mengambil tindak- 
an2 pentjegah atau dengan tegas 
menghadapi keadaan itu. 
Sudah sedjak permulaannja, pe 

merintah di Hongkong berusaha 
sekuat2?nja utk melindungi kepen 
tingan2 dalam dan luar negeri di 
Hongkong, walaupun  keadaannja 
sangat sulit.   

selama rakjat Mesir menjokong: 
dia, hal itu bukanlsh: suatu ke 
diktatoran. Djika bagian besar 
"rakjat Mesir menentang saia. sa 
'a akan berhenti, karena itu ada 
lah revolusi Mesir, jakni rakjat 
Mesir. 

Demikian Nasser menjudahi 
pertjakapannia "itu. (UP) 

Kuasa usaha Inggris di Peking, 
O'Neil, seterusnja menjatakan ke 
pada PM Chou En Lai bahwa ke 
tertiban sekarang sudah pulih di 
Hongkong (Kowloon), dan bahwa 
sebab2 kerusuhan itu sedang dise 
lidiki. Terhadap orang2 jang ke- 
dapatan bertanggung djawab atas 
kerusuhan2“ini akan diambil tin- 
dakan2 sangat keras. Djawaban 
Inggris ini disampaikannja' Selasa 
JL (Antara). 

  

— Perajaan Maulud 

ketj! tempat konperensi itu. 
Seperti diketahui, konperensi 

tahunan jang ke-2 ini telah'diha 
diri oleh dutahesar Mesir untuk 
Indonesia, Ali Fahmy al Amrous 
Si, duta Irag untuk. Filipina, du 
tabesar Pakistan untuk Indone- 
sia Choudhry - Khaliguzzaman, 
utusan2 Muslimin dari Singapu 
fa. dan Malayya serta dari “Indo: 
nesia. dibawah pimpinan Prof, 
Kahar Muzakkir. Djuga Ameri 
ka Serikat diwakili, oleh pemimp. 

f 

  

»Asian Foundation” John Car: | 
roll. Dutabesar Pakistan  Khali 

Ilam berateida dana an 

“An ja man" - 
25 Blok" AA? 5 
Ment. Angk. Laut'Ing- 
gris. Peringatkan Ke- 
lengahan Negara2 Barat 

: MENTERI angkatan laut Ing- 
gris, Lord Hailsham, jg diangkat 

lah Terusan Sugz, hari Rebo me 
ngatakan bahwa negara2 Barat 

masalah 

di 
ss mengantjam 

         
lam peng dasa 1 , bah-| 
   

lebih tandjut 
karena aa : 
pasukan2 Perantjis 
gerilja Aldjazair 
sia. aa 

P.M. Tunisia Habib Bourguiba 
bari Rebo pagi telah Bet ot 
kepada dutabesar antjis. 

2 | insi: 

   
    

     

   

Pierre de Leusse' terhad si 
den2 jang telah terdjadi. hari 

dimana 
g pasukan 

jl didaerah Pa na: 
10 orang : 

serilja dan 15 dari pasukan Pe- 

  

- 

telah. tewas 

rantjis. ' Dutabesar tsb. malam 
Kemis telah menemui Bourgui- 
b Apes TR Huh ag a. aa 

Djurubitjara pemerintah Tuni- 
sia katakan, bahwa Bourguiba 
telah minta kepada Leusse su- 
paja memberitahukan kepada pe- 
merintah Perantjis mengenai si- 

ep 

    tuasi, jang tak dapat 

sadja. (Antara-Rgutery PP Ain 

Bintang2 FI 
Malaya H mp 

    

    

  

Sadja Kalap |“ 
Ditolong Oleh Gadis2 

GADIS2 DAJAK menolong se 
tombongan bintang2 
laya jang akan tenggelan 
di Serawak, waktu perahu ka terbalik. Demikian ' 
oleh L.. .Krishn Inan, 
» Keris” di Singapu: 
kan, bahwa pada 

   
   

(selama hidupnja ia sudah 2 kali 
     

  

    
     

  

    
| bagi umat manusia.” 5 
| Dan ingat,” kata Lord Hails- 

  

       

  

Jeeri, «Pertahanan, Sosial, 

an peperangan biasa sefjara 
-ketjilan.” f 

'Hailsham mengatakan bahwa 

  

     

ami bahwa umat manusia 
disiksa - dan dikatjaubalaukan 

sebagai akibat “dari nasionalisme 
ang berkelebih-lebihan” di Ero- 

ipa. ,,Tak ada sesuatu sebab utk 
mengira bahwa nasionalisme jg 
berkelebih-lebihan di Asia dan 
Afrika akan kurang  berbahaja 

'ham, ,,perang besar djarang ber 
'kobar "antara negara2 besar”. 
'Kata2 ini diutjapkannja dimuka 
'perhimpunan ,,Navy League” di 
| London. (Antara-UP) 

  

| “Hari Kemis siang diruangan 

rapat Kementerian Luar Negeri 

partemental Urusan Suku - Malu 
ku, untuk membitjarakan pemu 

Tangan orang2 suku Ambon dari 

Nederland jang ingin pulang ke 
Indonesia. , 
Rapat tsb. dihadliri oleh para 

wakil Kementerian2 Dalam 8 
Pa 

“angan, DPKN dan Kedjaksaan 
|Agung. eh 

' Seberti diketahui, baru2 ini pe 
merintah pernah mengutus Piet 
|!e Ouelju ke Nederland untuk 
nengiirus pemulangan orang2 
'uku Ambon itu dari Nederland. 

Sekarang Piet de Ouclju berada 

   

   
  

mc bang gula ditepi djalan laris se 

diadakan rapat Panitia Interde:h 

(Kembang Gula Meriam & 
Yank, Utk Rajakan Hari 
.Maulud Nabi Di Kairo 
Suatu Bajangan Suasana Zaman Di Mesir 

Nabi Di Beberapa 
Tempat Di Dunia 

KONPERENSI umat Islam Filipina jang dilangsungkan 
di Dansalan, pulau Mindanao, jang berlangsung selama '5 hari 
celah berachir pada Hari Maulid Nabi Muhammad s.a.w. hari 
Selasa j.L, dalam mana 70.000 orang Moro berkumpul dikota 

3 3 

dji2 Islam. Senator  Domocao'! 
Alonto dari Filipina, ketus Per 
himpunan Muslimin Filipina, 'ber 
seru supaja pemerintah Filipina 
memberikan bantuan bagi per 
baikan nasib umat Islam dinege 
ri.itu. Dutabesar Mesir mengu- 
mumkan bahwa universitas Al: 

gt 'pemuda2 Filipina. $ 
Perajaan Hari Maulud di Kai 

| 
t 

13 Cairo. 

Hari Maulud Nabi Muhammad 
SAW di Kairo. dirajakan sefjara 
meriah sebagaimana biasanja, se 
akan2 tidak ada krisis Tv 
Suez atau tekanan Barat dilapa 
ngan ekonomi. Rakjat kundjung- 
mengundjung, pedagang2  kem- 

kali. Sebagai suatu bajangan da 
ri zaman, didjual djuga kembang2 

Para anggota korps diplomatik 
mengundjungi kepresidenan — utk 
mengutjapkan ' selamat kepada 
Presiden Nasser dan menanda ta 
ngani buku tamu. Upatjara2 so 
lat dilakukan dimasdjid2 & halam 
an2nja. 1 2 

. “Di Singapura. 
Pada malam hari-Maulud Nabi, 

6.009 Muslimin Singapura menga 
Jakan pawai obor. Seperti dike 
tahui, ' penduduk. Muslimin d: 
Singapura merupakan ' minoritet, 
dibandingkan dengan penduduk 
Lienckoa jang merupakan 304, 
dari djumlah penduduk. 

Di Peking. 
Berita Hsinhua mengatakan hah 

wa ketua Perhimpunan Muslimin 
Tiongkok, Burhan, dalan chot- 
bahnja dimuka 1.006 Muslimin di 
masdjid Tungssa Pailou berseru 
supaja umtoat Islam “Tiongkok be 
kerdja untuk perdamaian dunia, 
sesuai dengan semangat al Gur' 
an. Sheikh Munammad Ta” Pu 
Sheng, jang achir2 ini mengundju 
:£1 Indonesia, memudji perdysa- 
ngan Mesir.dan bangsa “Aldiazai 
m3. Kita-memokon kepada Allah 

Inggris Tolak 

Mengenat Kerusu. | 8 
|han2 Di Hongkong : 

KEMENTERIAN tuar negeri! | 
hari | 

Rebo, bahwa pemerintah Inggris | 
telah menolak protes RRT jang | 

mis di Hongkong tidak mentje- f 
gah meluasnja  kerusuhan2... di 
Kowloon dalam minggu il. dan 
tidak melakukan tindakan2 jang 

hingga penduduk 

menjatakan bahwa pemerintah Ing 
gris tidak kurang menjesalnja sef 
iperti pemerintah RRT, bahwa te-t 

   

  

JR Tn 
  

  
dan Mr, Kusumo. Utojo, 
dan. Walikota Sudiro, 

Seaiman' Indo- 
Lara 

nesia Di Mexico 
BEBERAPA ANGGOTA rom: 

bongan seniman Idnonesia jang 
akan mengadakan pertundjukan2 
di Mexico kini sudah tiba, kata 
djurubitjara kedutaanbesar Indo- 
nesia di Ciudad de Mexico Ka- 

tan Inggris kepada Israel, bahwa 
perdjandjian Inggris-Jordania ba- 
gi pertahanan Jordania masih ber 

berikan dlm kenjataan. 

  

   

    

    

Inggeris Bantu Jordania Dengan 
Pesawat? Jet Utk Hadapi Israel ? Pesawat Jet Utk Hadapi Israel : 
PEMBESAR2 INGGRIS mengatakan, bahwa dua buah pesawat Hunter jet RAF pada 

hari Kemis pagi telah mendarat di Amman. Ini adalah pembenaran berita2 resmi jg pertama, 
bahwa sedjumlah pesawat2 penempur jg tak diumumkan banjaknja sedang dalam perdjalanan 
kepangkalan udara Inggris di Amman, (7 Jor dania) Oleh Up diberitakan, bhw pesawat2 pe 
nempur pantjar gas itu mempunjai daja operasi jang tinggi, dan diperuntukkan bagi memperta 
hankan Jordania terhadap serangan Israel. 

Ditambahkan, bahwa peringa 

laku, dengan pendaratan pesawat 
penempur pantjar gas itu telah di 

Sementara itu oleh kantor beri 
ta United Press di Londen di beri 
takan, bahwa kementerian luar ne 
  mis ini. Sisanja akan tiba Rabu 

ja.d. Pertundjukan2 akan dimu- 
lai pada hari Minggu 21 Okto- 
ber j.a.d., di Istana Kesenian. 

Presiden Mexico, Adolfo Ruiz 
Cortines, dan pembesar2 Mexi 
co lainnja telah diundang untuk 
menghadiri pertundjukan penta- 
m, darj para senima, Indonesia. 
Pada waktu jang bersamaan, di 
Ruangan Hidjau daripada Istana 
Kesenian dipertontonkan hasii2   

Azhar mardjegaban beasiswa2 ba: ' 

gula berbentuk tank dan meriam. | 

kesenian Indonesia: lukisan2. ha| ferkurang bahaja perang belum sila 'sembahat. dl, terbuka bas Bd Naa na nengata 
mean sampai Opember jad. htati bahwa dunia telah ada te 

1 bing ,,pei nh hebat jang 
w Ik R ana ap ari 

tunglah AN ini tela 
Os. OWw- a- berkurang tetapi bahaja perang 

" 4 belum hilang, katanja. nzoom IA: Kau enambahkan bahwa 
as & walaupun b mana djuga India 

D am disamping 'terjis memperdjuangkan 
te j Man ea Maa “dunia, : i  mjakan tetap jaga2 guna meng 
RADIO MOSKOW menjiar hadapi segala kemungkinan. Neh kan bahwa sebuah pesawat ter 

bang penumpang bermesin pan- 
fjargas, Tu-104 (Tu adalah sing 
katan dari pentjiptanja, Tupolev) 
hari Kamis pagi telah bertolak da 
ri lapangan terbang .Vnukovo, 
Moskow, dim penerbangan jang 
pertama kalinja ke Rangoon, Bir 
ma. 

» Kaptennja menerangkan sebe- | 
lum bertolak, bahwa hingga ki- 
hi penerbangan -antara Moskow 

an Rangoon hanja bisa ditem- 
puh dengan dinas2 penerbangan 
ig. melalui Stockholm, Praha, 
Paris, Roma, Kairo, Karachi 
dan Bombay. Tapi sekarang, Tu- 
104 dengan langsung akan ter-j 

  
hanja berhenti di. Tashkent dan 
Delhi sadja, dan akan terbang 
diatas “Tibet. Djarak  'Moskow- 

ditjapai Djepang dalam industri 

»Kongsi Tehnik dan Pembuat   ajar harapan 'sdudata2 “kita itu 
segera terlaksana” 

Di Kuala Lumpur. 
Hari Maulud Nabi Muhammad 

SAW di Kuala Lumpur, ibukota 
Persekutuan Tanah Melaju, dira 
jakan dgn sebuah pawai dlm ma 

lam pidatonja dimuk tjoron 
dio Malaya, Hadji Mustafa -al 
Bakri menjatakan bahwa Islam 
mengadjarkan - non-agresi, dani 
didalam adjaran Islam tidak ada 
paksaan. Pidato ini dipakainja pu 
la utk mengatakan bahwa Komu 
nisme adalah adjaran paksaan 
dan agresi, dan oleh sebab itu 
harus ditjegah supaja umat Islam 
Malaya djangan sampai ,,ketu- 

upaja sekuat tenaga supaja Mus 
limin Malaya mau memihaknja.   'alam tahanan jang berwadjib. (AFP-Antara). 

laran Komunisme, jang berdajaj itu adalah terdorong oleh 

kapal Mitsubasi telah menerima 
pesanan2 lebih banjak daripada 
pembuat kapal darimanapun dju 
ga didunia ini. Kapal niaga jang 
terbesar jang pernah ad, telah 
dibuat oleh kongsi ini adalah ka 

ipal tangki ,, Universe” jang besar 

. tjurkan dalam bulan jl, dan jg: 
“kemudian mendjadi kapal jang 
“punja kekuatan jang terbesar jg." 
(pernah dibuat, jaitu 12.000 daja 
kuda, sedang mesin jang berke- 
kuatan 15.000 daja kud.,, kini se 

i dang dalam rentjana. 

Dikatakan dalam artikel tsb.,Ib 
| Djepang kini mendjadi saingan 
|'jang terbesar didunia dalam per- 
kapalan dan pembuatan kapal 

pemba 

INVVVY. 

na Menteri India mengatakan ha 
ri Rabu bahwa meskipun kete- 
gangan dunia tentang Suez telah 

ru memberikan keterangan ini se 
tibanja di Gauhatti dalam perdja 
lannja ke Shillong untuk kundju 
ngan selama 4 hari guna menga 
dakan pembitjaraan2. dgn pemim 
pin2 negara bagian Assam 
tang kerusuhan2 dibukit2. Naga. 

KAPAL2 PERANG AS UNTUK 
IRAN 

rahkan 1 kapal selam dan 4 ka- 
pal perang kepada Iran 
sarkan program bantuan 
ter, demikian menurut 
jang mengetahui hari Rabu. 

bang adari Moskow ke Rangoon, ngan resmi kepada Iran 

“dekat jad. dan akan 
oleh Shah Iran pada waktu upa 

Rangoon itu diharap akan dapat Uara hari kelahirannja pada 26 
ditempuh dalam tempo 14 djam. Oktober. 

Ujepaag Pesaing Terbe- 
sar (Dim Indastrif Kapal 

Tjepat Selesai Dan Murah 
' DJEPANG AKAN MENDJADI 

peribuatan kapal2 jg. terbesar didunia, 
103C0N «Enes? dalam suatu artikel tentang kemadjuan jang 

pa tahua jg. lalu. Setelah menjatakan bahwa Djepang dengan tjepat telah dapat menduduki tempat sebagai pembuat kapal jg 
kedua terbesar didunia, ,, Times” 

na ikut serta 20.000 orang. Da-: nja 84.000 ton, dan jang dilun!h 
Ra! 

PP 

3ahaja Perang Belum 
'Lenjap 

JAWARHALAL Nehru Perda 

  

     

   
    

   

     
        

ten 

Amerika Serikat telah  menje 

berda- 
mili- 

sumber2 

Kapal2 itu akan diserahkan de 
dimasa 

diperiksa 

  
Gan ar 
Harganja 

pusat perkapalan dan 
demikian tulis harian di 

ania 

pembuatan kapal dalam bebera 

seterusnja menulis: 
pal2 telah tua atau kapal2 dari 
Daan uperang jg rendah effesien, 
inja, “ L 
Djepang selain daripad, itu 

mempunjai .segi2 jang mengun-" 
tungkan jang menarik - pemilik2 
kapal asing, jalah: pembuatannja 
jang tjepat selesai dan murah 
arganja, ! 
Demikian pula,” pemerintah 

Djepang dalam memberikan do rongan kepada industri "kapal, 
telah mengeluarkan suatu sistim 
jang pa Me Rn lisensi2 

1mpor gula Kepada para pem- 
buat2 kapal. Dan pula tah me mungkinkan mereka itu mengam 

il keuntungan rata2 544 dari 
harga ea kapal2.- Demikian 
jmenurut AFP jang menguti 
bagian artikel tsb "3 Meet 

  

  ngunan kembali Eropa, perluas: 
an perdagangan dunia dan pe- 
ngertian setjara meluas dari ka 

  

     
   

    

   

  

ban Ha 

| DIANTARA kaum pengusaha       
   

     

telah hilang perle 
harga 50.009 doll 

Krishnan jang sedan 
lai pembuatan film ,ga 
mengatakan: ,.Olakan air memu 
tar2 perahu kami din  mesinnja| 

ditelan air kedasar sungai, wak 
kami melalui sebuah "rumah D 
iak ig pendjang. Kami berteriak 

lalu berhenti. Kami sedang 'ak: 

minta pertolongan dan sekelom 
pck gadis2 Dajak dengan tjepat| 
lari keperahu mereka dan meno| 
long kami tepat pada waktu p 

bia 

Lu kami 'akan' tengaelam” Para 
dan wanita, 

jang basah kujup itu didjamu dgn! 
arak dim rumah pandjang tadi se 
belum dapat meneruskan perdjala 
nat mereka dlm perahu lainnja:| Alasan2 jg mereka l aan ind 

) L. Ipermintaan. adalah, : bahwa “untuk tri kapas  Djepang 'mempunjai- hu 

pemain? film, laki 

(Reuterj. , 

  

'idan Kyoto) Djepang, timbul sua 

—. Ira jang | 
ps pena terhadap Indonesia diberes 

  

   
    

   

|di Kansai (daerah Osaka, Kobe   

eminta soal pampasan 

an dim tempo jang singkat. Ber 
telian dgn itu, Chamber of Com 
merce & Industry Osaka menga- 
djukan kepada badan2 kaum pe 
ngusaha lain seperti Kansai Kei 
za! Rengokai, Kansai Keizai Do 
yukai, Osaka Kogyokai dan Kan 
sai Keiesha Kyokai agar bersa- 

| ma2 mereka mengusulkan permin 
taan kepada pemerintah Djepang 

  

    

  

Pengusaha' Djepang | lagin Soal 
Pampasan Perang Lekas Beres 

rentjana 5 tahun Indonesia, nega 
ra2 Dierman Barat, Inggeris dan: 
Uni. Sovjet telah memberi suatu 
bantuan kerdjasama, maka  Dje- 
pang haruslah mengadakan kerdja 
sama dgn Indonesia supaja dja- 
ngan tertinggal. Perbedaan pendi 
rian kaum pengusaha dgn peme- 
rinfah Djepang sedikit terdapat 
mengenai djumlahnja pampasan 
perang. . 

Nippon 
ngan Pengusaha Industri Tenun 
& Benang Kapas Djepang) pada 
tanegal 17 September jang baru   

  

katk memetjahkan soal .pampasan 

perang terhadap. Indonesia seda- 
|pat mungkin dim tahun ini, demi 
kian dikuris dari. Pewarta, Da- 
gang” oleh wartawan ,,Antara 
di Osaka.   

madjukan 

lalu mengadakan rapat pengurus 
dan memutuskan beberapa soal2 
jang penting. Antara lain mengu 
sulkan supaja soal pampasan pe 
rang terhadap Indonesia diselesai 

'kan dalam tempo singkat, berhubu 
(ngan karena perusahaaan indus- 

g 

Boseki Kyokai (Gabu- ' 

bungan ja erat dengan pasar In 
donesia. Djuga kaum pengusaha 
sepeda Djepang akan memadjukan 
permintaan kepada pemerintah 
Djepang untuk memetjahkan soal 
pampasan perang dgn Indonesia 
dalam tempo jang singkat. 

Mereka  berpendirian, bahwa 
ekspor sepeda Djepang ke Indo 
nesia dlm tahun 1950, 1951 meli 

| puti 5 atau 6 djuta dollar setahun. 
Akan tetapi oleh karena . tidak 
adanja perimbangan dim neratja 
pembajaran, maka allokasi ekspor 
sepeda ke Indonesia utk “ bulan 
Djuli —' September 1956. ditetap 
kan hanja $ 650 ribu sadja utk 
seluruh pengusaha sepeda Dje- 
parig. Maka pengusaha sepeda di 
Djepang berkuatir bahwa Indone 
sia sebagai pasar besar bagi sepe 

PERDAGANGAN DJEPANG 
DGN RRT DLM TH "56, 

Perda 
RRT dalam tahun 1956 ini munp 
kin akan meningkat hingga me 
Jiputi harga £ 70.000.000, ig 
berarti lebih dari 2 kali volume 
Ke rano ganja dalam tahun jg 

alu, demikian menurut para pe 
nindjau perdagangan Djepang. 

egi2 ig sangat menguntung- 
kan dari perdagangan dengan 
RE dapat dilihat dari bertam 
ba NUN MA Ana ba- 
rang “si roduksi . Djepane oleh RRT. Na 

Gara2 Kutjin 
2 Buah Rumah Di 

makan Api 
HARI DJUM'AT jbl. 2 buah 

rumah milik B. Minah dan Go- 
sir dipedukuhan Gerawat, ketja- 
matan Tandes (Surabaja) telah 
terbakar habis dengan kerugian 
ig ditaksir sebesar Rp. 1.009.— 
Kebakaran itu terdjadi akibat ku- 
ting B. Minah jang melompat 
lalu mengenai lampu tempel se- 
hingga minjaknja tumpah dan   da buatan Djepang akan menghi- 

lang, 
apinja terus  mendjilat rumah 

GIA “istimewapada petang hari Selasa telah tiba kembali pre 
setelah menga dakan kundjungan resmi ke Uni Sovjet Jugosla 

ngolia dan RRT selama kira2 50 hari, Pada gambar: angan Naga 
“bersama2 pendjemput2nja, diantaranja PM Ali Sastroamidjojo, Mr. Sartono 

, Pata Ma Ruslan Abdulgani, dutabesar . Kanada Heasman 
(Gambar PIA). 

geri Inggris pada hari Kamis te- 

penempatan 
Hunter di Jordania jang oleh Ing 

hankan Jordania terhadap agresor 
Djuru bitjara itu mengatakan, bah 
wa tiap pesawat Hunter jang men 
darat di Jordania adalah dim pe 

mengerti dengan djalan menge- 

an2 terhadap penjelesaian2 ma- 
salah-masalah bersama dari kota 

|sara Julusan Universitas 

gangan Djepang denganf: 

   

echusus bagi pengusaha nasiona 

djar2 Nederlang menerangkan, 

“| terhadap pengusaha nasional jg 

“Pan perekonomian, dalam bentu 
-serta.izin perusahaan. 

'Tieramah diadakan 'atas inisia 
|tif perhimpunman Peladjar Indone 
sia bertempat digedung ,,Permai” 

| (Perumahan Masjarakat, Indone 
sia) di. Amsterdam, untuk mende 
ngarkan -dari Mr, Assaat sendi 
ri jang kebetulan berada di Ne 
derland persoalan tsb., jang te 
lah menimbulkan heboh ditanah 

| air, dan.jang sering disebut seba 
gai Gerakan Assaat”, 

Mr. Assaat memulai uraiannja 
dengan "membentangkan keadaan 
dizaman . Belanda, dengan pem- 
bagian penduduk dalam 3 bagian, 
jakni golongan Eropa (sebagian 
besar. Belanda), golongan apa jg 
dinamakan ,inlander! (Indone- 
sia)- dan golongan Timur Asing 
isebagian besar Tionghoa), jang 
merupakan pembagian jang dgn 
njata dalam masjarakat dalam 
segala lapangan. Dizaman Indo 
nesia Merdeka dewas, ini pem 
bagian dalam 3 golongan itu ma 
sih, terus berlangsung. 
Dilapangan . ekonomi keduduk 

an-kedudukan penting masih te- 
tap dipegang oleh golongan Be 
land, dan Tionghia, baik dilapa 
ngan produksi maupun distribu 
si. Dan djka hal ini dibiarkan sa 
dja, maka dilapangan ekonomi 

  
mata2. Demikian Mr. Assaat, jg 
selandjutnja menjatakan kechawa 
tirannja, kalau keadaan seperti 
sekarang ini tetap dibiarkan, pe 
muda2 akan bertindak. 
Dalam mengupas golongan Ti 

onghoa, Mr. ' Assaat  mengata- 

lah membantah, bahwa Inggris ki 
ni memperlengkapi Jordania dgn 
pesawat penempur pantjar - gas 
Hunter jg terbaru. 

Akan tetapi seorang djuru bitja 
ra resmi Inggris tidak membantah 

sementara pesawat2 $ 1 
Ae merintah tahun 1945 menimbul- 

gris dipergunakan utk memperta| Kan keadaan sbb.: 

run-temurun betul2 “ merupakan jt 

nerbangan latihan dari markas be 
sar udara Inggris utk Timur Dja 
uh d: Cyprus. Selandjutnja djuru: 
bifjara-itu menolak utk memberi 
komentar, apakah latihan sema- 
tjam itu mengandung pendaratan 
antara di pangkalan2. angkatan 
udara keradjaan Inggris jang stra 
teais diibukota Jordania. (UP). 

  ri kurang lebih dua djuta golo-j 
ngan Tionghoa, kira2 250.000 jg: 
menjatakan tak mau djadi warga 
negara Indonesia, sedangkan lain- 
nja berdasarkan systeem pasif deli 
rgan diam sadja otomatis telah 
mendiadi warga-negara 'ndonesia. |, 

2!/, Djuta Rupiah 
Akibat Adanja Pemogokan'— Per-j 

Aksi Pusat Perbum tanggal 18 Oktober menjatakan antara 

jain, bahwa aksi kaum buruh minjak dalam lingkungan BP 

seluruh Indonesia anggota Perbum dan SBMM ig. diikuti djuga 

oleh SKBM pada tanggal 14, 15 16 dan 17 Oktober 1956, jaitu 

dua hari aksi mogok total sebagai gelombang pertama, telah 

berdjalan menurut rentjana KPOBM. BPM ig. tetap tidak me 

menuhi tuntutan buruh terpaksa menderita 2 sampai 212 djuta 

rupiah, kerugian mana adalah semestinja tepat dipergunakan 

untuk ongkos tjuti besar jg. sedang mendjadi sengketa. : 

Djepang .,bi- 
lih Kasih” 

KONPERENSI Walikota2 In- 
ternasional di Tokio telah mem- 
berikan sumbangannja utk me- 
madjukan perdamaian dan saling 

Menurut Nan itu 2 
djutnja, aksi pemogokan tsb. se 
benarnja tidak perlu djika BPM 

dan djika P4 Pusat dengan sung 
guh menjelesaikan persoalannja. 
Buruh telah menantikan angket 
sampai 3 bulan Iamanja, dalam 
waktu mana bahan2 dan alasan2 
tuntutan telah banjak jang dibe 
rikan kepad, P4 Pusat. Kesang 
sian buruh terhadap kesanggu- 
pan Paniti.. Angket adalah ber: 
alasan, karen, dengan  djandji 
begitu sadja belum dapat didja- 
dikan pegangan, mengingat pe- 
ngalaman bahwa pernah ada 
djandji dari salah seorang pedja 
bat Paniti,, Angket jang tidak 
ditepati. 

Pada tanggal 18 Oktober 1956 
belum djuga ada keputusan, se- 
dang dalam hearing tanggal 15 
Oktober jg lalu telah didjandji- 
kan, bahwa pada tanggal 18 Ok 
tober akan sudah 'ada putusan. 
Baik Perbum maupun SBMM ti 
dak merasa pernah menjanggup- 
kan utk menghentikan aksi2 jang 
telah direntjanakan oleh KPOBM 
sebelum adanja kesanggupan jang 

juarkan saran2 serta pembitjara- 

kota penting didunia, demikian 
kata Walikota Manila Arsenio 
Lacson hari Rebo malam. 
Walaupun demikian konperen 

si telah diliputi oleh suasana jang 

sirokratis jang disebabkan olen 
Tokio 

lengan melakukan beberapa ke 
salahan dan tindakan2 jang tidak 
baik. Dikatakannja, bahwa dia 
dan rekan2nja telah. diperiaku- 
kan tidak ramah dilapangan ter 
.bang. Lacson mengetjam. orang2 
Djepang karena terlalu memihak 

kepada “ walikota2 dari  kota2 
Eropa, Sedangkan walikota2 dari 

  
Amerika Selatan, Timur Tengah | positif dari Panitia Angket utk 
lan Asia menumpang bus, kepa| merobah utusan P4 Pusat No. 
Ja walikota2 Eropa — diberikan|4951 kearah perbaikannja, 
masing2 sebuah “kendaraan. (An 
tara-UP). 

Kursus Sosialis- 
me Untuk Pembe 
sar? RRT Non- 

Kominis 
SEDJAK SENIN j.l. diadakan 

kursus bagi bukan anggota Par- 
tai Komunis Tiongkok utk mem 
peladjari  Sosialisme.: Diantara 
150 pengikut kursus jang  ber- 
langsung selama 1 ,tahun ini ter- 
dapat menteri kesehatan Li Teh 
Chuan (njonja), bekas djenderal 
KMT Wei Li. 

Tuntutan tjuti besar jang diadju 
kan KPOBM kepada BPM ini 
adalah semata2 bersifat sosial-eko 
nomis jg telah mendjadi persoa- 
lan dikalangan buruh minjak se- 
ajak 1952 dan pada pertengahan 
1953 pernah terdjadi aksi2 demon 
strasi. 

Berita2 jg menjatakan, bahwa 
aksi buruh minjak menjebabkan 
minjak tanah sukar didapat dan 
mahal harganja adalah tidak be- 
nar karena pelajanannja dikerdja 
kan sebagai biasa. Demikian kete 
rangan jg disampaikan kepada 
pers oleh Komando Aksi Pusat 
Perbum. 

S5. K. B. M, menunda aksinja. 
Dalam pada itu S.K.B.M. Pa 

lembang jang Rebo mengabarkan 
akan melangsungkan aksi gelom 
bang kedua hari. Kemis, menurut 
Djawatan Huburgan Perburuhan 
telah menunda aksi tersebut. Apa 
sebabnja tidak diketahui. 
“Seperti diketahui persoalan SK 
M dan Perbum ini sebenarnja sa 

ma, jaitu masalah tjuti besar. Ta 
dinja persoalan ini dituntut oleh 
organisasi2 tersebut dalam suatu 
kesatuan aksi, tetapi kemudian SK 
BM mendahului melakukan aksi. 
Berbeda dengan aksi SKBM, aksi 
tang dilakukan oleh Perbum sa- 
ngat mempengaruhi djalannja ki 
lang2 dan boring2 minjak dari 

3 

» Lembaga. kursus ini didirikan. 
dengan keputusan. panitya nasio 
nal konperensi konsultatif politik 
rakjat Tiongkok bagi  anggota2 
“partai2 demokrasi dan demokrat 
demokrat jang tidak tergabung 
dalam parai. Peserta2 kursus ini 
separoh umurnja sudah lebih da 
ri 50 tahun, diantaranja, direktur 
direktur pabrik, mahaguru2 dan 
pengusaha2. Jang — diadjarkan: 
materialisme-dialektika, miateria- 
lisme historika, ekonomi politik, 
sedjarah revolusi Tiongkok, Ke- 
tua lembaga ini ialah presiden 
universitas rakjat Peking, Wu Yu 
Chang, usianja 78 tahun. 1 

(Antara) 

  

Industri mesin? di Djepang ki- 

kinan, bahwa mengingat 

itu kedudukan bangsa Indonesia Fsia, maka sistim kapitalis, masih 
akan tetap merupakan buruh sejakan berlangsung lama di Indone 

sia. Mengingat 
Indonesia jang ekonomis lemah itu 

ruaka 

tion” itu golongan ini akan dja 
kn, bahwa Manifes Politik Pe-| tuk dan akan tetap merupakan 

buruh sadja. 

Golongan Tionghoa jang betul| mikian itu, kata Assaat, dan utk 
betul asing, mereka jg karena tu-, kepentingan golongan2 jang eko 

Warga-negara Indonesia, dan melnan adanja tindakan2 pemuda2, 
reka jang karena undang? sema-idiharapkan dari Pemerintah utk 
taZ merupakan warga-negara. Da ymemberikan perlindungan tertentu 

seperti tersebut diatas, terhadap 
golongan2 jang eksklusif dan jang 
ekonomis kuat. 

Sungguhnja 

djalannja perekonomian, dan jang 
sebenarnja tak akan berdjalan tje 
pat, melihat djumlah modal jang BPM Rugi Sampai 2 2g 
(Antara). 

3 : s peh.berhubung d hari ulang 
bum Tak Pernah Berdjandji Akan lu MAN Car Kafe : Kai 

ti . Shek pada tanggal 31 Oktober 

Hentikan Aksinja aa UN en 
KETERANGAN PERS jang dikeluarkan oleh Komando ana “S1 ba pe Ta na 3 

mi (tan Malaya dan kesemuanja akan 
— Iberdjumlah 1000 orang lebih. 

Guna 

Partai Buruh Inggris sajap kiri 

negara2 Barat harus djangan la- 
gi menganggap 
sebagai daerah jang harus dire- 

5 but utk memperoleh keuntungan 
dapat memenuhi tuntutan. buruh dlam perang dingin. 

mentjerminkan pandangan Aneu 
Tin Bevan, pemimpin sajap kiri 
dari Partai Labour, itu 

ha meredakan kegentingan 
Timur Tengah. Harus diusaha- 
kan supaja daerah itu dinetrai- 

Sistim Kapitalis Masih 
Akan Lama Bertjokol 

£Di Indonesiat 
Assaat Andjurkan Perlunja iPerlindungan 

Chusus Bagi Pengusaho2 Nasionol 
DALAM TJERAMAHNJA jang beratjara »Perlindungan 

» 
2) 

1” Mr, Assat dimuka 'para pela 
bahwa pokok persoalan sesung 

guhnja berpangkak pada kejakinan, bahwa mengingat masih be 
lum adanja persesuaian diantara partai2 tentng Systeem pereko 
nomian di Indonesia, maka systeem kapitalis masih akan lama 
bertjokol di Indonesia. Karenanja perlu diadakan perlindungan 

. lemah kedudukannja dilapang 
ik pemberian prioritet2 tempat 

Ss 

jang dinamakan 

tentu, dengan tak mengg 
lannja perekonomian. 

kami minta, demikian Mr, Assaat 

sada : 2 : kepada pengusaha2 nasional bila 

bilamana dibukasusaha2 baru. Di 
samping itu, djika ada tjabang2 
perekonomian jang seluruhnja da 
pat dilakukan oleh bangsa Indone 
sia, tjabang perekonomian sema- 
tiam itu hendaknja hanja disedia 
kan bagi bangsa Indonesia. 

Menurut Mr. Assaat, dasar per 
timbangan tuntutan itu ialah keja 

belum 
adanja persesuaian antara partai2 
ttg sistim perekonomian di Indone 

bahwa “golongan 

mempunjai modal, pengala- 
man sedikit dan relasipun tak ada, 

dim sistim .free competi 

tak 

Untuk mentjegah hal2 jang de 

zomis kuat mengingat kemungki- 

Achirnja dinjatakan, bahwa per 
indungan jg dimintakan 'itu se- 

merupakan usaha2 
,nivellering” jg tak mengganggu 

CHIANG 70 TH. 

25 Missi ,,hoakiao KMT” da- 

am 10 hari ini akan tiba di Tai 

Redakan 
Timur Tengah 
MINGGUAN »Tribune” 

iari Kamis mengatakan bahwa 

Timur Tengah 

Menurut madjalah itu  iang 

adalan 
keperluan jang utama dalam usa 

A4 
GI 

   3|Ullanowa 

Ia berpendapat, bahwa warga-ne, 
gara Indonesia jg timbul dari go-f 
longan ini umumnja telah mempu 
njai kedudukan ekonomi jang ku 
at..Hanja terhadap golongan jang 
ekonomis lemahlah '— dalam ini 
mereka jang dulu tergolong apa 

sinlanders” — | 
perlu diadakan perlindungan? terlM 

anggu dja 

Yak banjak sesungguhnja jane $$ 

Sanja pemberian prioritet tempat 

mana dibuka tempat2 baru danf 
pemberian prioritet izin perusahaf 
an kepada pengusaha2 nasionalf 

dari: 

  

Ballerina 

MenarilDi” Depan | 
Ibu Ratu Inggeris | 

IBU DARI RATU Inggris p 
da Rabu. malam melihat bale 
theater Bajakan. dari Na 
sedang berkundjung di. Londo 
Pertundjukan itu dilakukan din. 
gedung | opera, ,,Royal oper. 
house”. Dia mppga akan kepad: 
prima ballerina Galline Ulano 
wa, bahwa dia merasa mendapa 
suatu kehormatan dapat meliha. 
Ulanowa menari. —..   

    

  

    

  

ULLANOWA 

»Saja telah Banjak mendengar 
tentang nOna”, demikian katanja 
kepada Ulanowa, waktu balleri- 
ma itu Leserta para angogta-rom 
bongan menemui ibu ratu pada 
waktu. istirahat. Melalui seorang 
penterdjemah Ulanowa  mendja- 
wab:” Adalah suatu kehormatan 
besar Bagi. saja utk menari dide 
pan Sri Baginda dan ini akan 
merupakan suatu detik dalam hi 
dupku jang selalu akan kuingat2”. 
Rombongan Bolshoi itu memper 
tundjukkan ,,Romeo dan Juliet”. 
Demikian diberitakan oleh Reu 
ter. 

Bukan (Peter 
Tetapi Francis Town 
send, Berbitjara : Dgn 

Margareth 
PUTERI MARGARET, adik 

ratu Inggris,” jang dewasa ini se 
dang berkundjung ke Afrika Ti- 
mur, malam Kamis j.l. telah 'ber 
tjakap-tjakap selama 5 menit dgn 
Townsend, bukannja group" cap- 
tain Peter Townsend, melainkan 
abangnja, bernama Francis Town 
send jang djadi pegawai pangreh 
pradja di Arusha, Tanganyika. 
Kata Townsend kemudian kepa- 
da pers, ,,saudara tentunja me- 
ugerti bahwa saja tak dapat me- 
nerangkan sesuatu apa mengenai 
pertjakapan saja dgn puteri Mar 
garet”. 

Kata Nawasawat: 
Thai Tak Perlu Djual 

Karet Kpd RRT 

MUANG THAI hendaknja te- 
tap mendjual karetnja kepada 
Amerika Serikat, dan bukannja 
kepada RRT, kata laksamana If 
Luang Thamrong Nawasawat, se 
orang bekas perdana menteri, da 
Kan tanjadjawab dgn ,,Bangkok 

ost”. 

barga2 karet dipasar Amerika sa 
ma sadja dgn harga2 dipasar du. 
nia lain2nja. Oleh sebab itu bagi 
Muang Thai tidak perlu djual ka 
ret kepada RRT, karena keper- 
luan RRT akan karet itu relatif 
ketjil djika dibandingkan dengan 
permintaan2 Amerika Serikat. 

  

PENJELUNDUP 374,85 GRAM 
EMAS. 

Polisi Tg. Priok kemarin telah 
mensita dari seorang bernama 
Wong T.S., 2 batang emas berat     

kan dan bersamasam, Uni Sov 
jet diusahakan untuk mendjamin 
supaja keseimbangan kekuatan 
tidak berobah bagi keunggulan 
negara2 tetangga Israel. Demi- 
kian ,,Tribune”. 

314,85 gram, jang dimaksud akan ' 
Giselundupkan oleh pemiliknja ke 4 
Indonesia. 
Penjelundup emas tersebut  di- 

tahan “guna diperiksa lebih djauh: 
dia adalah anak buah kapal ,,Hu- 
nan”, 

  

Na 
Sadah Terjtj 
| tudjuan Perdamaian 
- LiDjepang - Russia 

— HARIAN ,,PRAVDA" hari Kemis mengatakan bhw kini 
terdapat alasan untuk orang menduga, perundingan Djepang- 
Uni Sovjet akan mentjapai persetudjuan. Menurut sumber 
Djepang, dalam. perundingan 

an perdamaian. 
Malam Djum'at atau hari Dju 

maat mungkin akan diadakan 
pertemuan lagi untuk  menjele- 
saikan persetudjuan. Hatoyama 
dan rombongan hari Kamis telah 
memint., visa. Amerka Serikat 
karena hendak kembali ke Dje 
pang melalui Amerika Serikat. 

Berita menjusul dari UP dju 

— Uni. Sovjet sudah mentjapai 
persetudjua,: mengenai tekst per 
djandjian perdamaian jang sedia 
nja akan ditanda tangani hari 
Dium'at, demikian dikatakan 
oleh kalangan Diepang jang me 
ngetahui. Hal "ini. kemudia,  di- 
benarkan oleh: Kono sendiri jg. 
mengatakan bahwa perundingan 
nja dengan Khruschev sudah 
An an dengan berhasil pe 
nuh, 

ga mewartakan bahwa Djepang! 

apai Perse- 

  

hari Kemis Kono. telah menje 
rahkan daftar dari 1053 orang tawanan Djepang jang segera 
akan dibebaskan oleh Uni Sovjet setelah ratifikasi persetudju 

Vatikan Sarankan 
Internasionalisasi 

Jerusalem 
HARIAN VATIKAN ,,Ohserya 

tore Romano” hari Kamis telah 
Imenjerukan supaja Darusalam 
(Yerusalem) di internationalisasi 
utk mentjegah memburuknja. kri 
sis di Timur Tengah. Menurut 
harian tadi, tindakan itu pernah 
disarankan oleh Paus sewaktu pe 
rang Palestina sedang serunja da 
Jam tahun 1948, dan sekarang 
lebih urgent lagi karena bentrok 
an2 antara Israel dan Jordania 
sangat membahajakan perdamai- 
an di Timur Tengah (UP). 

  

Bi 
baran “Segala 

nengah pemerintah di Birma,     ni. sedang mengalami  masa' 
boom”. Pada achir Djuli j.L, 
jumlah pesan pembuatan mesin? 
jang. belum terpenuhi meliputi 
harga lebih dari .100.000,000,000 
yen, dibandingkan . dgn 43.000, 
000.000. yen setahun jang lalu. 
Demikianlah menurut angka2 jg 

Sementara itu didapat ketera- 
ngan, sekiranja sehari lagi sadja 
Perbum meneruskan aksi pemogo 
kavnja akan terdjadilah kelumpu 
han. dilapangan transport  se- 
umumnja, termasuk djuga GIA, 
Ketjuali dalam hal ini djika fihak2     tersebut, (Antara) 

diterbitkan oleh  Perhimpunan|jg bersangkutan telah terlebih da 
Pembuat2 Mesin Perindustrian | hulu menjediakan minjak sendiri, 
Djepang. (Antara), 

  

rut pengumuman pemerintah, 

TN NT TN TN YM TT TTU TV TT PPU 

rma Perentahkan Pembu- 
Perhimpunan 

Peladjar' S.M. 
KEMENTERIAN pendidikan Birma Kemis memerintah 

kan pembubaran segala perhimpunan seladjar sekolah me 
dalam tempo 30 hari terhitung 

mulai hari Kemis. Maksudnja ialah mentjegah mendjalarnja 
sikap tidak mengenal disiplin dan perbuatan2 pengatjau. Menu 

sikap tidak mengenal disiplin 
dan perbuatan2 intimidasi jg. djahat olleh para peladjar itu di- 
tiup-tiup oleh ,agen2 Komunis pemberontak” sedemikian ru- 
pa, hingga sekarang mendjadi meluas. Pemerintah hanja akan 
membolehkan berdirinja dewan2 sekolah dan perhimpunan2Z 
orang tua & guru jg. langsung terdiri di bawah pengawasan pa 
ra kepala sekolah. Larangan ini tidak mengenai Perhimpunan 
Mahasiswa Universitas Rangoon, (Antara-Rcuter) 

  

Nawasawat mengatakan bahwa 
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"AGENDA TETAD” 

“Lux "Grand. 2 M—12— 
“Rex” - "Orios Sa KO ma bhi 
Gris - Indra - Royal: 10.—11.— 

TINGGAL SEDI 
"GRI Tel , 
Rardolph Scott. —' A. 'Lansbury 

"A LAWLESS STREET” 
. (Color by Technicolor) 

REK" 5700 Aa) EXTRA: INI SORE dj. 3.00 |! 
EXTRA: BESOK PAGI dj. 11.00 
Massimo Serato — A, Revellei ! 
»SLAVE OF VENICE” 

“GRAND” 557200 3 ag! 
EXTRA: SABEN SORE dj. 3.00 

(Widescreen) | 

    

    
LEK DADA — OTOT sAwa 
LUKA? .— LUKA KEBAKARAN 

         
    

   

  

   

  

  

  

dan BESOK PAGI dj. 11.00 
"RON RAS 2 9.15 ”KONIG DER MANEGE” Djika saudara ingin tau ter-   

1 

1 Sh 

  

Atau perobahan hawa ada sebab utama dari berdjangkitnja 
INFLUENZA, jaitu penjakit panas dengan batuk pilek. 
Penjakit ini dapat diderita 2 sampai 8 minggu dan ini betuls 

  Sanggup membrantas penjakit ini dengan djitu dalam be- 
Kanan. kari Kemandjurannja ini obat sungguh mengherankan,   

  

  

HAB .00-7.00-9.00 (17 t TN DE MAAN San 5.00 .00 (17 th) 

  (Film India Fekst Ind.) 

DJAGALAN 5.- 7. 9.- (17 th) 
Ic Suk Chio - Yuk Lin 

"CHIANG FU CHI HSIEH” 
(Pembakaran Kelenteng) 
HONG LIAN SIE) 

(Film Tiongkok tekst Ind.) 

»ORION” INI MLM DMB 
35 -9- (43 th) 

(Widesereen) 

  

     

   

    
Png Pn 

  

      

Kisah jg berapi-api tentang per- 
ljintaan antara seorang perwira 
dgn seorang tawanan wanita!:. 
ttg. tiang? gantungan dim istana 
dan tentang algodjo2 jg kehau- 
san darah manusia........! 4 
  

  

F#INGGAL SEDIKIT MALAM! 
» GRIS” 

5.00-7.00-9.00 (17 th)     
RANDOLPH 

23 
& 

  Seisikanlah: Planit Nova jg pe- 
nuh dengan binatang2 raksasa da 
ri zaman purba, nafsu ingin ta- 
hu beberapa orang dari bumi jg 

" menjebabkan mereka murka...! 

- INI MALAM D.M.B. 
ROYAL” 5-7-9.- (17 th) 

  

| 
| 

    

  

Warner ANDERSON - Jean PARKER 
jp Wallace FORO - Jahn EMERY 

emectn TECHNIK COLOR mpe-sckrem | 
Pe an MRT LAERA     

       
    

   

   

    

hat asap pestol berkepul! 
  

   

telah menggetarkan sebuah... 
bangsa... 2.Ak dan seorang wa Ban tulah 

zaman pembebasan perbudakan 
di AS. : «     

  

Kisah tentang $ 
keseraman di j5“ TN starring SABU 
dacrah hutan A MICKEY ROONEY PRODUCTION » A REPUBLIC PRESENTATIOM 

Amerika Selatan dan tentang tjinta jang selalu diselubungi maut 
dan dikedjar oleh pembunuhan! 
mana pat 

   Si
 

  

mn ban an seakan sira 

DITUNGGU: Surjafi Supilin-Misnahati — M. Sani 

  

(kuatkan urat2 rambut supaja djangan run- 

Jiang suka pusing kepala, Kasmir 

N. V. DEWASA TRADING & IND. COY. LTD. 

Bandung : Djl. Tamblong 17, Tilp. 3989. 
ak: Djl, Parit Darat 78, Tilp, 383, 

  

    NU 
rekan, 

t Mi 
port MU 

pour CIVEM, FABRIEKEN N.V, SURABAIA 

MI LL AL AL LL LL AL RL LL 

RAWE2 RANTAS 
Semua harga foto di Smg. ini sengadja kami bikin ringsek. Kami 
bersaingan sekurangnja 5096: Bawalah cliche tuan pada: 

Photopress Siguntang 
Bodjong 99 A Smg. 

3 

  

TN ALLL ALL LT Meat 

Lebih tjepat dari Suara 
Dalam 1/2 djam 

Rambut putih mendjadi hitam. 

Black Hair Dream Oil 
Tjap Potret Bintang Empat. 

Kalau tidak hitam uwang dikembalikan, 
Sudah mendapat ratusan surat pudjian. 
Buktikan sendiri. Tidak perlu tjampur air d.LI. 

-Mudah dipakai. ti 
Harga Rp. 25,—. Tambah ongkos kirim 15790. 

K
m
 

20
an

 2 
T
a
n
 

0 
“
M
a
 
M
8
 
M
a
 
“a

a 
0 

LA
 

Ma
 
“
a
s
 

0 
at

 

it
 

2 TELUK LL LL LK en 

segala matjam penjakit seperti : 
buah pinggang, djantung, urat sjaraf, otak 

  

    
Hair Tonic Oil bikin pandjang rambut, 

tuk, Bikin tumbuh rambut djadi banjak dan 
tebal baik buat orang jang baru baik dari 
sakit panas, dan baik sekali buat Perem- 
puan jang baru bersalin, baik buat orang 

a Hair To- 
nic Oil bikin dingin sama kepala, basmi-   s#INDRA” »Disimpang Djalan 

DIPERKUAT OLEH PELAWAK TERKENAL BING SLAMET. 
  

» LUX? “NIMALAMDMB ”—— ,ROXY” 
5.00 - 7.00 - 900 BERBARENG (13 th) 5.15 - 745 - 9,15 

Extra: SABAN SORE dj. 3.00 dan Besok Pagi 11.00 di ,, Lux” 
Ta | 

    

  

  

   

  

     SN 

SRADJA CIRCUS” 

  

1 

1 

Bikin hilangkan hitaman dimuka, 
kukul, Djerawat dan kekolotan, 
TJANTIK MUKA dan bikin tjantik 
muka, bikin 
kena penjakit dimuka, 
Harga 1 botol ss en oo o roso. Mis: Uya 
Kasmir Face Cream ...... Rp 
OBAT2 dapat dikirim sesudah 
wang dengan Pos tambah Ongkos Kirim 

kan Tetombe dan bikin tambah hitam, harap 
kaum Wanita selalu gunakan Kasmir Hair 
Tonic Oil : 

Harga satu botol ............ Rp. 20, 

  

KASMIR POMADE SUPER 

tuk dan kuatkan akar2 rambut, Guna- 
kanlah selamanja Kasmir Pomade supaja 

- rambut putih djadi hitam perlahan? dan 

tidak merusakkan pakaian, tidak luntur, 

| Harga 1 botol ............ Rp. 30,— L Sa 
SALAP TJANTIK ISTIMEW. 

    

    litjin kulit dan djuga tidak 

5 Ya» 

Tabib MAWN, Tamblong 

LILIN kU UML 

Diantara Isinja : 

| 2 Ora 

  

  

». Tuan Ingin Mendjadi Kaja — Kissah Njata: Rahasia Lobang2 Peluru — Misteri Pembu- 
. nuh Jang Tak Dikenal Namanja — Gembiraloka Bikin Orin 

ng Tentang Kes. Nasional Kita ? 
  

  

     

   

      

   

          

   

    

  

      

  

  
KEKE KKKKKKKKEK KKR KEK KEKE K KKR KAA KA MMR KKM 

Wi plimanakah rjaranja? Itu tidak sukar, kalau 
mulai sekarang djuga memakai Pepsodent 
untuk menggosok gigi. Karena hanjalah 

Pepsodent jang mengandung Irium, jaitu 

    
   

SA A3 KAKI SAKIT, — KULIT KASAM Kuman? influenza sangat djahat, dan mudah menular suatu bahan mudjarab jang dapat mentjega Bana 57 AG UAR”" TAN NAN va. pi Nag Orana PA angnre ".8N " 5 Ta 1g tusaknja gigi. Akan terbukti bahwa semua selaput jang "ORION” 3. Ta 2 ta 3 Gosokiah... (SA Tandas dari penjakit Ini jalaht PENan Na melekat pada gigi akan hilang lenjap seperti embun kena sinar Bill Bryant . Wanda Sa $ VICKS r Badan berasa demem, kepala pusing dan sakit, pilek, batuk, ME matahari. Sesungguhnja, gigi akan tampak lebih putih (Widescreen) Y Vasokus », Ta, | tenggorokan kering, urat sakit, badan berasa tidak enak, : xi "KING OF DINOSAUR” — $ kakitangan lemas dan tjapai, dan "panas badan naik turun. 
dalam wakru 7 hari! NN N N 

"LUX" 5x To 90 G3! Tepi djangan kuatir... 
NN EKTRA: SABEN SEN 3: 3.00 1 PIM INFLUENZA TABLET : 

$ / 
y 021120 

: 
$ ND )) 

     
ebi “ & F : ingat . Or " Gewasa 

UN anna Ta UA Ba Ke ea MN RUN SU Ge ai aan rah tia ada behajanga NATA permen ga» Sa ya 
Pora nano” oran ui pada “Ta/ Ni /N0, dan ja PIM INFLUENZA TABLET N :-1 “Pepsodent berbusa banjaki Raym. Massey. - Debra Paget tk menguntungkan tjara pe- ih : dahan mat .atau 'waktu bepergian. 

Djuga bagian? gigi jang AR uap Jet. Hunter - Largy Penneli an Harga satu tube 20 tablet . K dibersihkan oleh busa Pepsodent jang La Ana BENGGY MER : PENA ISA TE NANAN Bp ta Pepsodent dengan Irium mendjadikan gigi istimewa putih. mengan 'ung “umi NI & LN ALAM PENGEN MM DMAo Mt Sa RA 23 awan Ae au 

Gigi mendjadi lebih putih 
? / 

dalam Sesua Ate 

Mn P 

NN PEN TAI Ea NI Is 

AAN Te NI NN, 
NIS D1 na Na ai 1 

. 
pp 

£& Gembira — Apa Kata 
| 

£ 
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KA, 63 2 UNO «Bs 
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. 29. 
aa 

  Bs AOA NE Damat Pe 20 

  

    

1 Ba AN aa - . . £ - KE KK EKCEKLE IK KEKLEKBEKKEKKEKKKKEKKKKARKYK EK 
2 aa (BW) (EXTRA: INI SORE dj. 3.00 esa Tilp. Kota 64 KAN NAN Abad Paris - Kuka - S. Munir BESOK PAGI 11.00! Djakarta : Djl. Kopi No. 1, Pp. £ ar Ke 

"EL SAYED AHMED ———-- Semarang: Gg. Warung wo. 63, Tilp. SM. 379. 
EL BADAOUr” Surabaj:z : Blakang Pendjara 5, Tilp. U. 2754 apaan Lena mab nan Sean wa 
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su N I Oo N “ 

Muka Setasiun, D.K.A. Djatiwangi. 

Telah sedia untuk Saudara. !!! 
Radio Philips Batery/Listrik dengan harga E.Z. 
Kas Salon Radio Besar/Ketjil. 
Speda Prem./Lelaki merk ,,FISCAL” dengan Alat2nja. 
Aerlodji Prem./Lelaki merk rupa2. 
Vulpen merk rupa2. 
Alat2 Kantor/Alat2 Tulis. 
Buku Peladjaran: S.R., SGB dan lain2. 
Buku Pengatahuan Umum, Politik, Peperimbon dan lain2. 
Madjalah Dalam, Luar-Negeri. : 

Agen. Surat Kabar SUARA MERDEKA dengan MINGGU INI 
Silahkan berhubungan kepada alamat diatas, harga tanggung me- 
muaskan. : 

  

   
UNTUK WANITA8 LAKI? 

SUDAH DI-UDJI RIBUAN ORANG OBAT AMIROSOL : 
. TABLET AMIROSOL 

Amirosol istimewa bisa timbulkan satu tenaga 
lelaki.dan wanita maupun tua atau muda. : 
Bukan kekajaan harta, tetapi kekajaan kesehatan badan. Itulah 
lebih berharga. Kalau sudah hilang satu tenaga bisa timbulkan 
rupa2 penjakit, seperti: sakit nier,. hati berdebar2, kurang darah 
d.LI. tidak mempunjai kesenangan hidup. 
Bila makan obat AMIROSOL bisa memuaskan dan menfjegah segala rupa2 penjakit jang merusakkan badannja. 

jang luar biasa, 

Kisah terang tentang kota ke- Bisa dapat beli di rumah2 Obat diseluruh Indonesia. IMPOTINT TABLET buat “orang Lelaki, harga Rp, 30,— Gjahatan jang-achirnja dapat di ) Agen? : bisa lihat teks dari Amirosol & Amiro Pomade. AMIR MAA harga...... Rp. 25,— tundukkan hanja seorang seperti PERSEDIAAN TERBATAS. PUSAT PENDJUALAN : AMIRODOL untuk sakit keputihan (Pektai) Rps'25,— Randotph Scott! AMIRODIN Pa Dean obat chusus untuk kepentingan Bergelimang darah, berxa c F , EN Et 2 orang H aki NOTA Da Saha Maa Ye AN Pem aae La ia Den DP Bt ' ,— Bangk2k berketjamuk komplotan |. Ma Aa Na NN, 02 : TERANG BULAN obat hilangkan kukul (djera- 2 
pendjahat....... dan menarilah | Neses SA wat) dan bikin bersih muka ........... Rp. 25,— 

PAN Saha tak SA sabi, 
Kam at Na ia MEA "EL ANRI ANN no Men ea si p. 25, TJATJAP RAMBUT pandjang dan gemuk harga Rp SALF AMBEIEN Aa 

Ongkos kirim BK. 
Terbikin oleh: “ne3a Lan 

. KUSUMOJUDAN 95 — SOLO 
nita telah meledakkan kesina- brain), lemah badan, ini pil menambah i : : gupan mereka untuk hidup! ana Tebani s mask BAK tan |”. LO NE R OPERATIE Tierita bergelora, tentang  per- Pp M I orang jang bekerdja di kantor, Alasan pe- dinangan tndinh orang Jaki2 di : 2 He : Tanggung bisa bikin baik, Sakit Ambeien (wasir), oran ilaki 

1 | bi ik, X 1 g laki-laki »mati-angin”, kurang libido dan lain-lain, Kalau minta baik dengan 

Pasar Pagi 30, Tegal. Toko Obat ENG NJAN HO Petjinan $5, Jogja.     Toko Obat ENG TAY HOO 
JASIN . 
TEK AN TONG 

' Toko BALDJUN 

Petjinan 58, 
|. Kepatihan, “Pekalongan, 

— Petjinan 81, Jogja, 
e Dil. Kepa tihan 105, Pekalongan,   

TERIMA LAGI MODEL BARU Bisa lihat di ETALAGE kami.” SKK KE KEK KENA IRR ERA K EN Kr MA 

      | an” So VITU S   | :1620 DJAKARTA-KOTA 

DAPAT BELI DI SELURUH TEMPAT. 

  
EMUA 

t
a
i
l
a
n
     
  

SKKAKASKKELAKEK AN YRKI MEKKKKAKKKKKEKKNA 

KEKEKEKKKKKKKKKKK KK KK KK EK KMK 

KEXKKKAKKE KE | —   
    

MENJEWAKAN 

Pengeras Suara 
Gramophone 

Plaat2 untuk keperluan 
pesta dll. Ongkos pantas. 

Ktr.: Djl. Darat 5 Smg. 
Pasar Beras Pedamaran Tamtim 

Petak 5/6 a Smg. 
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rapat, 

Batjalah Harian 

  

  
  

  

Tang 

e ) (Earth Versu 
Hugh Marlowe — Joan Taylor 

Pa Pa TA MA SA RA AI AA LS LA 
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KAK LCC EKA BKK KKN 

gal 16 sampai 21 Okt. '56 
DUNIA KIAMAT 

s TheFiying Saucers" 
(3th) 

  

Pa aa LI TU b 

»9uara Merdeka” 
- Ta NN 

  

1 CAN'T WAIT 
TO GET THIS 
GEAR UN- 
LOAPEP AND 

GET STARTED, 

" EARS, IF YOUR PLAN WORKS, ROGERS WONT | 
NY STEERS LErT 
VE THROUGH 

: HAYE 

RoyRogers 
No' 51 

WE'LL TEACH THOSE 
RANCHERS IT'S CHEAPER 
TO BUY OFF MELEAN AND 
BENSON THAN TO. TRY TO 
OUTSMART THEM/ 

COME ON, TKIGGER / 
LET'S MAKE SUKE THE 
COAST 15 CLEAR!      
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" TRAILS NOW/ 

  

     

    

MELEAN HAD A REASON 
TRYING TO FIND OUT Maan 
ROUTE WE'RE USING ACROSS PARADISE MOUNTAIN -e-BUT IT'5 TOO LATE TO CHANGE 
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Ne PTE ERA MP PAN na Pa Rp. 50,— 
# 

: bean HILANGKAN RAMBUT... ps h 
"anmeng MASSEY « netra PAGET - tiap H MEA ana Ahn, KADIA DARI SEMUA ORA KOAE U KRITINGKAN RAMBUT bo Ra 2 Ba | : : PEP £ Anna Lb Dena, “25, Sumpah mereka. dendam mereka 

VIRANOL EXTRA STRONG tanggung T BA (Amiro S oo) Pe An PN AYU Rp. 25,— 
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Me 
a 

. Pe TON Sa Lanang entjok, linu-linu, muka putjet, kaki tangan 9aransi boleh datang di Kami punja rumah, ongkos2 boleh ber- 
| pm rang, penjakt pian" one), Uda bia (AGEN: — getot | AA -. 3 rang, pen an (zenuw), £ gupasan » Jogjakarta, , : p " : pa Ta 
# 

PMI z | tidur Gulen tidur sering - aa Kan Sa PA ta eh 2 Semarang. SAKIT Aa 5 E 5 : pinggung, djant berdebar ita : 'atjinan, Mage ang. AN SAN nan en SGRAND” : bikin PIL VIRANOL jang tanggung 10075 | ENG TAY HOO Pekodjan 101, Semarang, MAL IK | 1 Pe Kanan “bat” Wii Rp. 20 Toko TAP PEAma” HOO Djl, Nanking 17, Madiun, TE ba Tt . 
13 th 

Aa sa O1 socococococ. » £ya : : $ 1 AI | KR n 
LN Kama dan Pe Toko RADJA BAL. yg Di: Kau Tangan, Man. | MAAN MULAN | Panen Rambut banjak dan Pandjang sebagai satu UNIVERSAL STORES NO Dil, Pemotongan 9, Salatiga. ti , (Wideschreen) Ketjantikan buat kaum Wanita, Kasmir EMANAT ALI 5 AA Semarang, 

      

  

  

Radja circus dari Djerman jang sedang berada dalam puntjak ke-    
   

     

    

  

Telp. 4941 Bandung 

        

  

      | gemilangan...... us. telah menggemparkan seluruh penonton di TT 
|. 

spendjuru dunia. ........., Na op dapat dibeli disemua Toko2 Obat diseluruh Indonesia, — Ears, kalau rentjanamu ini — Kita akan memberi pe Sementara itu Koo. — MeLean telah mendapat 3 

“Film sensasi jang tak mudah terlupa untuk selamanja! Berkat per- IDi SEMARANG: Universal Stores, Bodjong 6B: Eng Tay Ho, Dn Rogers tidak mempu- ladjaran kepada peternak — Ajohlah, Trigger! Marilah ki- djalan utk mentjoba mengeta i 
“mainan para ahli jang serba istimewa! dan binatang2 buas jang |Pekodjan 101, Toko Obat Shanghai dan Toko Singapore, Pasar Ta Ar Me angan untuk -digi- itu bahwa lebih murah t, periksa kalau tepi itu sungguh hii djalan mana jang sedung 1 “jerdik mengikuti gerak dan keheridak hati dan perbuatan manusia. | Djohar, Eng Djien Ho, Pekodjan 85, Ngo Hok Tong, Gg. Ping- Hah Rara oulder Cany on itu! membeli apa jang telah — sungguh aman! kita ambil ini inah melalui Pe 

— mona 4 1, Zindabad House, Nonongan 77, Solos Toko Obat A. A., Sg Bhd da diusulkan oleh | McLean gunungan Paradise ......... te t 
Ih Pa » Ht « ak sabar lagi untuk dan Benson dari pada tapi ini sudah kasip untuk 

V ang Pinggir No. 9, Semarang, membongkar muatan ini dan me mentjoba untuk mengalah yi NN ah kasip untuk me 1 
Type Perti SEMARANG” ldzin No, 3498/111/A/171 LN TS TN 8 TAN TN AA MN 3 WA AN NA 0 OA sa TN Tn mulainja, Chuckles! kan ena 8 rubah haluan! (demikian fikir 3 

Rogers), 
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Pd ai BAN Uta      Wan sala nat UNM TE FAN Sesi Wa 2 "Li aka


