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     PERATURAN PEME 

dang2 Pemilihan Daerah   

asiaan Pemi- 

— Lebih Terdjaminj 
: emerintah Tentang | 

' Pemilihan 

INTAH sebagai pelaksanaan Un- 
No. 19/1956 jang telah disetudjui 

Ang: 

  

IDi Tiongkok — 
| djaksaan Djika 

  
oleh sidang kabinet tgl. 17 Oktober j.l. mengatur hal2 jang 
pokok 

   

  

   
djumalah anggota, pentj 

tambahan dan penutup. 
P aturan. Pemerintah “ini pada 

ps » — adalah sama dengan 
Pe wuran Pemerintah No. 9/1954 

sebagai pelaksanaan Undang2 Pe' 
milihan Umum, tetapi disesuaikan 
dengan keadaan daerah dan pe- 
ngalaman jang telah diperoleh 
dalam. pelaksanaan — pemilihan 
umum jang lalu. 8 

Apabila suatu “Panitia Pemili- 
han Daerah dalam menjelengga- 
rakan pemilihan. anggota DPRD 
menganggap tidak dapat meme- 
nuhi batas waktu seperti jang di 
tentukan, . maka panitia -dapat 
mengusulkan  perpandjangan ba-| 
tas waktu. Panitia Pemilihan Dae 
rah  wadjib memberi petundjuk 
seperlunja kepada ,.penjelenggara | 
pemilihan” dalam daerahnja, jaitu | 
kepada Panitia Pemungutan Sua 
ra dan Panitia Pendaftaran Pe- 
milih. Mean 

Untuk menjusun daftar-pemilih 
bagi . pemilihan anggota DPRD, 
dipakai sebagai dasar hasil2 pen 
daftaran pemilihan dari pemilihan 
umum j.l. Ketentuan2 selandjutnfa 
jang mengatur penjusunan daftar 
pemilih sementara, daftar-pemili- 
han, daftar-pemilih tambahan dan 
pemeliharaan daftar-pemilih, di 
ikuti prosedur jang Sama dengan 
prosedur “Peraturan Pemerintah | 
No. 9/4 954. 3 Ta 

Mengenai tanda-gambar, dalam 
Peraturan Pemerintah ini “dinjata 
kan, bhw. bentuk tanda-gambar 
ukurannja diperketji: maksudnja 
untuk menghemat Siaja pembua- 
tan klise dan harga kertas. 

jaitu, tentang ketentuan umum, daftar pemilih, peneta- 
1 uduk warganegara Indonesia dan penetapan 

pentjalonan, daftar tjalon, pemungutan suara 
penetapan hasil pemilihan, ketentuan 

mungutan Suara terlalu djauh. 
Berhubung dengan itu, diadakan 
Badan 
bawa perubahan pada sistim satu 
daerah pemilihan. Pembentukan 
Badan Pengantara ini hanja d 
maksud untuk kelantjaran pemil: 
ihan dalam daerah itu atas ke- 
hendak Panitia Pemilihan Daerah 
dan Panitia Pemungutan Suara. 

: (Antara). 
ag ag gg 

Seruan Larangan 
Perijobaan, « Sen 
djata Atoom Se 
makin Mengalir 

LEBIH DARI seratus orang 
tokoh2 terkemuka dari Norwe- 
gia hari Scnin telah menjampai- 
kan sebuah seruan kepada Stor- 
ling (parlemen Norwegia) dan 
pemerintahnja jang isinja mende 
sak supaja pemerintah dan par- 
lemen Norwegia mengambil lang | 
kah-langkah kearah pelarangan 
pembikinan dan pertjobaan sen- 
diata2 atom dalam kalangan 
luas internasional, demikian di 
kabarkan oleh pers di Norwegia. 
Diantara penandatangan seruan 
tsb. terdapat Prof. Hjugen dan 
Prof. Jessing, pengarang2 terke- 
muka. Sandemesi, Kros 
Evensmo, pemahat Durban dan 

engantara jg tidak memf 

orang2 jang tersangkut dalam 

  

Gadis Kemadja 
Digondol Wewe" 
DJUM'AT malam jl, dikota dis 

trik Godong (Purwodadi Grobo- 
gan) telah digemparkan dengan 

hun jang digondol gedruwo. Ga 
dis tersebut jang bernama S. pa 
da petang hari pamit untuk pergi 
kekali. Tetapi sampai hampir dj. 
20.06 gadis S. belum pulang ke- 
|rumahnja. Banjak orang memban 
|tu mentjari S. tapi tidak berhasil 
| diketemukan. Setelah berusaha su 
(sah pajah tidak djuga diketemu- 
kan, maka orang? tua “dan pak 
Lurah Gedong sendiri kemudian 
mempunjai kejakinan bahwa S. 
mungkin digondol gendruwo. 

Untuk. mendapatkan S. kembali 
ham tangan gendruwo itu pendu 
|duk kemudian dikerahkan dan se 

  
|tjara beramai2 memukul segala 
Ibarang2 jang bisa menimbulkan 
suara riuh, Ditengah2 suara jang 
riuh itu orang memanggil? djuga 
hama gadis jang hilang tadi. be 
berapa djam kemudian .terdengar 
suara ”kerosak” dari rimbunan 
Ipohon bambu jang djaraknja. kira 
kira 100 meter dari rumah tempat 
tinggal S. dan dekat kali. Sete- 
lah orang2 menudju kearah suara 
tadi, ternjata- diketahui bahwa S. 
sedang duduk bertimpuh - dengan 
mata terpedjam dibawah rimbu- 
nan pohon bambu jang tidak mu 
dah dimasuki orang. S. kemudian 
diangkat dan dibawa kembali ke 
rumahnja.. Setelah sadar, S. -me- 
nerangkan merasa diadjak oleh 
seorang jang .besar, rupanja hi- 
tam dan usianja telah landjut. Ia   H:H, uskup Marthinussen,-pende- 

ta Forbeck dan lain-lain tokoh2 ' 
terkemuka dalam  masjarakat | 
Norwegia. Demikian ' menurut |   Ada kemungkinan bahwa pe- 

mungutan suara ” akan berlang- 
sung serentak dalam satu tempat. 
pemberian suara dalam ketiga | 

daerah swatantra dan ka | 

mie 

Berhubung dengan pengalam- 
an jang diperoleh dalam pemi- 
han umum jl. maka bentuk bi 
lik pemberian suara diatur sede 
mikian rupa sehingga sifat kera 
basiannja lebih terdjamin. 

Dirasa perlu djuga untuk meng 
adakan ketentuan? jang mengatur 
beberapa soal penting jang dlm. 
pemilihan umum jJ. tidak “diatur. 
Pertama ialah mengenai status 
pemilih jang dgn mendadak harus 
berpindah . (mengungsi) karena 
gangguan keamaman atau bentja 
na alam. Untuk menampung ke- 
sulitan jang demikian itu, maka 

RakjatPolan 

Ke (tentang dipilihnja Wladyslaw Gomulka djadi pemimpin Partai 
Persatuan Pekerdja Polandia dan sebagai djago ,.pengdemo- 
kratisasi” Polandia. Sementara 

terhadap 14.0001 kata pidato 

achir kemarin malam. 
Sementara itu dari London di 

kabarkan, bekas menteri pertaha 
nan: Inggris, John Strachey, se- 
'kembalinja dari Warsawa malam 
Selasa katakan, bahwa rakjat Po 
landia tidak sudi adanja tjampur 
tangan dari Barat, tapi mereka 
ingin sokongan 'moril. Selain itu 
dikatakannja,- bahwa tak “akan 
dan pula tak-dapat terdjadi suatu 
perpetjahan Polandia/Uni Soviet,   diberi kemungkinan bagi pengung 

si-pengungsi itu untuk memberi- 
kan suaranja ditempat pengung- 
siannja. ai ) 

Lain kesulitan jang. mungkin 
terdjadi ialah didaerah2 dimana 
djarak tempat kedudukan Panitia 

:karena kedudukan geografi Po- 
landia. Rakjat “Polandia gembira 
sekali dengar Wladyslaw Go- 
mulka memegang kekuasaannja 
kembali dan mereka dengan ko- 
koh berdiri “dibelakang pemerin- 
tah, kata Strachey.   Pemilihan Daerah dan Panitia Pe 

Dag Hammarskji: 

  

diaTakSuka 

memberitakan tentang adanja sokongan dari pihak nasionalis 

lengkap pimpinan Partai Persatuan Pekerdja jang telah ber- 

Strachey baru'kembali dari per | 

e rskjoeid Andjurkan Spj 
PBB Harus Lebih Banjak Digunakan 

merasa dibawa kesebuah rumah 
jang besar dan indah dan diberi 
minum limun jang rasanja pesing 
pesing. Demikian kisah gadis jg 
digondol gendruwo dikota distrik 
Godong. , 

    

      

   

mengumumkan 

itu harian2 seluruh Polandia 

jang diufjapkan dalam sidang 

djalanannja selama dua minggu 
memberi tjeramah di Polandia. 

Lebih landjut Reuter jang me- 
ngutip siaran radio Warsawa 
mengabarkan, bhw. dalam rapat 
umum jang diselenggarakan oleh 
semua organisasi partai setempat 
di Szczecin (dulu Stettin) hari 
Senen . diantaranja dituntut pe- 
ngembalian semua orang2 Polan 
dia jang kini masih di Uni So- 
vjet, rehabilisasi djendral Berling 
dan Spychalski serta koreksi dlm 
artikel Pravda baru2 ini menge- 
nai pers Polandia. Selain itu di 
njatakan pula perlunja solidaritet 
Polandia dalam kubu2 negara2 
sosialis lainnja.. (UP). 2 

  

— Dokumen Perkar 
| Us kk. Palur” 
Ikini Ltu Ka Khie Sudah Berada 

mengeluarkan Liu Ka Khie dari tahanan-sementara, menc- 
rangkan Selasa siang kemaren kepada ,,Antara”, bahwa p:- 

hak Kedjaksaan Agung dewasa ini masih terus melakukan 
pemeriksaan atas diri pedjabat2 tersebut guna mengetahui du 
duk persoalan jang sebenarnja. 5 

adanja seorang gadis umur 17 ta 

het 

| setelah diselidiki, kabitmj2, ter” 

Lim Wan Too dimuka pengadil- 

dituduh 

NE MA TON NN nan ME NGN 

   

   

    

Bersalah Djuga 

|. DIAKSA AGUNG SUPRAPTO atas pertanjaan2 sekitar 
Gisebut2nja nama Djaksa Tinggi Sunarjo dan Djaksa R.R.M. 
Harahap oleh terdakwa Hakim Mr. Lim Wan Too sebagai 

rol dibelakang lajar utk usaha 

Djaksa Agurg Suprapto dgn. 
tegas mengatakan, bahwa djika 
datun. pemeriksaan2 jang  dilaku 
kan itu, pedjabat2 Kedjaksaan jg. 
disebut2 namanja itu terbukti ber 
xaun, maka terhadap diri mere- 
ka Kedjaksaan Agung-sudah pas- 
ti tidak segan2 mengambil  tin- 

dakan2 tegas, jakni menuntutnja 
dimuka pengadilan. Sebaliknia 
djika hal2 jang dituduhkan. itu 
terbukti tidak mengandung kebe- 
3aran, djuga Kedjaksaan - Agung 
akan mempertimbangkan untuk 
mengambil langkah2 sebagaima- 
“1 mestinja. Demikian — Djaksa 
Agung. 

Dalsm pada. itu diketahui, bah 
wa pada hari Selasa siang kemi 
ren Yjaksa Tinggi Sunarjo tam- 

pak mengundjungi lagi Djaksa 
Agung  dikamar-kerdj:nja: kun 
Gjungan tsb. diduga 'mempuniai 
hubungan erat dengan pemerik 
saan2 jg sedang dilakukan Ke 
diaksaan Agung sekitar soal tsb. 
diatas. 

Djuga Kepala Kedjaksaan Dia 
karta Jusuf Suwendho. masih me 
Indjutkan mendengarkan ketera- 
ngan? dari Djaksa 'RRM Hara- 
hav sekitar soal ig sama. 
Dalam hubungan persoslan di 

atas dari lain sumber wartawan 
”"Antara” selandjutnja mend”pai 
kabar, bahwa saudagar besar. Liu 
Ka Khie sebagai orang jo I?ng- 
sung memnuniai hubungan dgn. 
persoalan jg timbul hingga me) 
niebabkan - ditna'utnja Hakim 
Mr. Lim Wan Too, sudah sedjak 
lam, meninggalka, Indonesia 
pulng ke Tiongkok. Dia adalah 
warganegara - Tionghoa ig mem 
punjai nekerdiaan sebagai peda 
gang di Indonesia. 5 

      
Liu Ka Khie sendiri tidak sam- 
Dai didjadikan perkara atau ditun 

dimuka 
kumen2 jang disampaikan orang 
tentang perbuatan2 Liu Ka Khis, 

njata adalah palsu, 2 
. Sebagaimana telah dikabarkan 
penuntutan atas diri Hakim Mr! 

an dilakukan karena ia pokoknjz 

    

kara | Tak Perlu Menggon- 
| #jangkan Kabinet 
| Peadapat N. U. Mengenai Joint. 

Indonesia—Rusia — 
| Umumnja Masjumi Tidax Bisa 

Setudjui Persetudjusn Tersebut 
NAHDLATUL ULAMA berpendapat, bahwa persoalan 

Persoalan jang menjangkut diri 

ka pengadilan, karena de Hkui, anggasis “delegasi ig: bara menga 
sadja “datang menghadiri /Kong 

- gres: Muslimin iFilipina menerang ' 

  

     

  

   

   

  

    

TAHUN KE VII No. 207 
KA 

TA 

  

  

Pp 

» 4 : 

HARGA LENGGANAN: 

DLM. KOTA: .Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 13,— 
»Suara Merdeka”/,/Minggu Ini” Rp. 13,— 4 Rp. 3:-— Rp. 16,— 

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

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

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

  
disekitar joini-statement Ruslan 
lu menggontjangkan kedudukan 

mengadakan rapat jang dihadiri 

Putusan diatas diambil setelah 
rapat mendengarkan laporan dx 
ri anggota2 Pengurus Besar Par 
tai Nahdlatul. Ulama jg meng- 
ikuti rombongan Presiden ke So 
vjet Unie (negara2 Eropa Ti- 
mur) dan RRI, laporan - dari 
Menteri2 N.U.: dan mendengar 
kan pandangan dari para anggo 
ta Pengurus Besar N.U. dan ang 
gota2 fraksi. 

Rapat menimbang. bahwa kita 
menghadapi  kenjataan  adanja 
iointstatement Ruslan Abdulgani- 
Gromyko, sifat dari suatu joint- 
statement -ig tidak mengikat: ke 
putusan kabinet setelah adanja 
joint-statement tsb. jg menjata 
kan tetap memegang politik luar 
neseri jg bebas aktip. 

Rapat berpendapat, bhw per- 
soalan disekitar joint-statemen! 

Peter Mulai 
Keliling Dunia 
GROUP Captain Peter Town- 

send, jang beberapa bulan jang 
lalu dihebohkan karena  hubu: 
ngannia dengan puteri  Marga- 
reth dari Inggris, malam Selasa 
dengan setjara diam2 telah me- 
ninggalkan kota Brussels untuk 
memulai perdjalanannja keliling 
dunia sedjauh S0 ribu mil. Ia 
memulai dengan mengambil arah 
ketimur “dengan berkendaraan 
slandrover.” Demikian Reuter. 

Ummat Islam 
Fili ina 

ng Dapat Per- 
jatian | 

DALAM keterangannja kepada | 
pAntara”  H. Chairuddin Sjau-| 

    
      

Kong 

kan, 'bahwasselama 5: hari meng 
hadliri' konggres tsb. sebagai .pe- 
nindjau delegasi Indonesia» jang 
terdiri 'dari Harsono Tjokroami- 
noto, Iskandar Lubis, Ismail Amin 
dan Chairuddin Sjaukani menda   telah menerima uang 

suap Rn 309.000.- dari pihak ke- 
Inarga Liu Ka Khie untuk usaha 
mengeluarkan saudagar besar itu 
dari dalam tahanan. (Antara) 

  

  

Usul Resolu 
si Mengenai 
Irian Barat 
Diterima Dengan Akla 
masi Oleh Parlemen 
SIDANG pleno Parlemen Se- 

lasa pagi kemarin dibawah pim 
pinan Wakil Ketua III Z. A. Ach 

mad dan dihadliri oleh 135 orang 
anggauta, menjelesaikan pembitja 
raan pemandangan umum babak 
ke-I mengenai Rentiana Undang2 
Pembentukan Daerah2 Otonom 
2ropinsi Atieh,” Kalimantan Ba- 
rat/Selatan/Timur. Djawaban Pe     

Utk Selesaikan Sengketa Seperti Suez 
DAG HAMMARSJKOELD Sekertaris Djendral PBB berseru hari Senin agar organisasi 

dunia digunakan lebih banjak dalam membantu menjelesaikan persengketaan2 seperti Suez. 
Dalam laporan tahunannja kepada Madjlis Umum Hammarsjkocld mengatakan bahwa terla 

lu banjak waktu telah sia2 dengan tidak memperdulikan kekuatan2 jang dapat ditawarkan 
oleh PBB. ,,Saja pertjaja kita harus mentjari suatu perkembangan jang akan memberikan te 
kanan lebih besar kepada PBB sebagai alat untuk merundingkan penjelesaian2”, kata Ham- 
marsjkoeld jang selandjutnja katakan bahwa penindjauan2nja ditudjukan atas berbagai masa- 

Jah jang muntjul dimuka Madjlis Umum jang akan melangsungkan sidangnja pada 12 No 
vember. 1 
Mengenai situasi Palestina, 

Hammarsjkoeld . mengatakan ke- 
pertjajaan  sepenuhnja — bahwa 
"aproach”" jang telah dipilih oleh 
Dewan Keamanan musim gugur jl 
adalah merupakan salah suatu hal 
jang harus diikuti dengan segala 
kekuatan jang mungkin. Dalam 
menundjukkan kemadjuan jang di 
tjapai dalam memperoleh persetu 
djuan tentang atom utk maksud2 
damai, Hammarsjkoel& memberi- 
kan komentar ,,djika negara2 ber 
anggapan mungkin untuk berga- 
bung bersama2 dalam suatu pro 
gram jang konstruktif untuk 
menggunakan ' tenaga atom guna 
maksud2 damai mereka harus dju 
ga dapat menemukan suatu djalan 
bersama2 menggabungkan dalam 
suatu program pengurangan per- 
sendjataan jang akan tjukup men 
djaga “atas segala kemungkinan 
penghantjuran. LN Bap 

Dalam bagian chusus. mengenai 
Afrika, dikatakannja bahwa. be- 
nua itu sedang: ada dalam keada 
an peralihan jang genting. ,,Utk. 
kepentingan kebaikan bersama 
PBB harus mendjadi badan jang 
seberguna mungkin . bagi benua 
ini dalam peralihan ke saat men 
djadi negara2 merdeka. Hammarsj 
koeld menundjukkan akan lang: 
kah jang bersedjarah dan men- 
djadi teladan baikyjang telah di- 
ambil di daerah Togo Inggeris 
suatu daerah perwalian dimana 
para pemilih pada permulaan ta 
hun 1956 telah memutuskan utk 
menggabungkan Togo ' ke Gold 
Coast jang merdeka. . "Ada. pem! 
batasan2 konstitusionil jang dje | 
las kepada sampai mana sumba 
ngan PBB untuk memadjukan 
Afrika, tambahnja. Walaupun de 
mikian bahkan didalam pembata 
san2 ini PBB menurut “pendapat 
saja akan lebih berguna untuk 
membantu dari pada jang telah 
dilakukannja, — kata — Hammarsj- 
koeld. Perlu sekali Hitakula atas 
dasar jang lebih luas dan kalau 

Antjer? daerah perwakilan 
djadi negara merdeka. | 

Hammarsjkoeld -rupanja menjo- 

Ikong usaha2 jang telah dilakukan 

'di Dewan Perwakilan dan Madjlis 

lUmum untuk membudjuk agar ne 

'gara2 wali menentukan 1tjer2 

Iwaktu bagi tertjapainja erde- 

kaan oleh daerah2 perwakilan, 

Dia katakan ,,djaminan2 jg. luas 

dari Piagam PBB dapat lebih di 

perintji setjara  chusus dalam pe 

laksanaannja kepada daerah2 jg 

berkepentingan. ' P . 5 

- Arah perkembangan jang mung 

kin diharapkan oleh sesuatu bang 

sa tidak kurang berlaku bagi rak 

jat Afrika daripada bagi sesuatu 
rakjat lainnja.:: Rupanja demi ke 

pentingan semua negara jang ber 

sangkutan dengan Afrika dan ma 
sa depannja. agar supaja orang2 
Afrika sepenuh mungkin 
tumi. 

— Sekretaris Djenderal  mengata- 
kan' bahwa segera dimasa “j.a.d. 
langkah perkembangan ekonomi, 
Isosial dan politik dibanjak tem 
pat2 akan mendjadi semangat di 
pertjepat apabila tekanan2 jang 
berat dihindarkan. Langkah2 di 
masa lampau apabila dihadapkan 
dengan tuntutan2 baru dan teka 
nan2 dewasa ini, nampaknja ta' 
dapat dielakkan terlalu kebetulan 
dan dilakukan dengan tidak sung 
guh hati. 
Perserikatan Bangsa2 

berbagai saluran bantuan teknik 
menjediakan " memberi bantuan 
utk mempertjepat perkembangan 
ekonomi tanpa miembeda2kan sta 

melalui 

bersangkuatan apakah merdeka 
atau tidak. Hammarsjkoeld menja 
takan bahwa ditahun jl. 16 nega 
ra anggauta baru telah dipilih 
dan 8 lainnja jakni Sudan, Tuni- 
sia dan Marokko akan dimasuk- 
kan djadi anggota tahun ini. Dia 
menjebutkan 3 tantangan jg di- 
hadapi dunia dewasa ini : 
"1. hubungan 'rakjat Asia dan 

jang bertra   mungkin. dalam beberapa djuru: 
san jang baru, 

Afrika dengangrakjat 

disi Barat. 

  

dimak | m 

tus. dari rakjat dan daerah jang | 

2. perkembangan ekonomi bagi 
ikebanjakan manusia jang hingga 
'sedjauh kini hanja mengsakan se 
dikit sekali -hasil dari abad in- 
|dustri, dan 
| 3. pertikaian jang belum. terse 
(tesdikan antara idioiogi2 jang 
.membagi dunia. 
| Oleh karena PBB sekarang ma 
kin mendjadi lebih representatif, 
Ikapasiteitnja utk mengabdi seba 
|gai syatu pengaruh perdamaian 
|Idan kemadjuan jang konstruktif 
Idalam menemukan 
baru ini telah bertambah. Nasio- 
nalisme baru jang telah muntjul 
di dunia dapat mendjadi suatu 
anasir jang konstruktif atau itu 

an jang kenjataannja bermusuh- 
an kepada kehidupan jang sebe 
narnja nasional. jang tadinja- di 
aksudkan untuk -diabdi, kata 

Hammarsjkoeld. 
Piagam PBB tidak  mempertim 

bangkan penjelesaian jang dilaku 
kan dengan kekerasan. Tetapi ke 
wadjiban negara2- untuk menjele 
saikan persengketaan2nja dengan 
tjara2 damai tidak berarti bahwa 
prinsip keadilan dan hukum in- 
Pena akan, tidak diperhati 
an. 

Situasi ekonomi dunia, 

Kembali kesituasi ekonomi du- 
nia Hammarsjkoeld mengatakan 
bahwa masalah jang paling meng 
chawatirkan jang masih ada ia- 
lah ,,terus berlangsungnja peleba 
ran djurang antara negara? jang 
lindustrihja dalam angka rata2 re 
(latif dari pertumbuhan penghasi- 
lan percapita, Dikatakannja, bah 
wa turun rendahnja- harga2 jang 
meluas dalam pasaran barangz 
pada mana negara2 jang kurang 
madju sangat tergantung adalah 
suatu masalah jang harus diatasi. 
Stabilisasi. harga2 produksi pri- 
mer harus didjadikan  prioriteit 
paling atas dalam suatu program 
jang telah diintensifkan bagi per 
kembangan ekonomi, kata Ham- 

(Antara),   marsjkoeld achirnja, 

  

“ tantangan2 

dapat djuga menemukan pengerti 

merintah terhadap pemandangan 
umum babak keV ini akan di: 
berikan hari Rebo malam. 

Setelah itu sidang dengan pen 
djelasan2 Siauw Giok Tjhan dan 
Tjoo Tik Tjoen mengenai usul 
interpelasi mereka tentang peng- 
angkatan wakil golongan ketjil 
dan pendjelasan Sutomo serta 
Siauw Giok Tjham tentang 'nter 
pelasi mengenai peraturan KSAD. 
Kedua “usul interpelasi ini — di- 
terima dengan aklamasi untuk di 
djadikan interpelasi Parlemen dan 
pembitjaraan selandjutnja akan 
dilandjutkan pada sidang2 hari 

pat sambutan baik dari ummat 
Islam di Filipina. Konggres di 
adakan di Marawi City, Minda- 
nau dimana banjak terdapat um 
mat Islam. 

“ Mendjawab pertanjaan dinjata 

kan, bahwa djumlah ummat Is- 

am di Filipina Lk. 2 djuta dari 

djumlah penduduk Filipina jang 

12 djuta itu. Sabagai 
minoriteit kaum muslimin 
regeri tsb. menurut  Chairuddia 

Sjaukani, merasa terasing - dan 
Jalam usaha mentjapai  kema- 
djuan sering dapat hamb'stan da 
“d pihak jang berkuasa. 

Perhatian Pemerintah terha- 
dap ummat Islam di Filirina ku- 

rang sekali dan penghargaan ti- 
dak ada. Dikota Manila tidak ada 
sebuah mesdjidpun. 

Dalam pertiakapan kami 

dr si 

dgn, 

pemimpin2 Islam Filipina, demi 
kian Chairuddin, mereka menz- 
harapkan bantuan dan sokongan 
dari ummat Islam didunia untuk 
kemadjuan agama dan ummat 
Islam di Filipina itu, seperti 
memberi bantuan alat2 dan bu- 
ku2 agama, dan mengirimkan 
guru2. agama serta memberikan 
kantuan kepada peladjar2 jang 
akan menjambung peladjarannja. 
(Antara). 

Kolonialis- 
me Di Irian 
Djuga Membahajakan 

  
  Selasa dan Rebo tgl. 30 dan. 31 

Oktober j.a.d. Usul resolusi seksi 
luar negeri Parlemen mengenai 
masalah Irian Barat ternjata di- 
bitjarakan Selasa siang kemarin 
dan tidak Selasa malam. Usul 
resolusi tsb. diterima dengan 
aklamasi sidang Parlemen. (Ant.) 

da SEATO Ber 
achir 

ARMADA  Anekatan Tau 
SEATO jang terdiri dari 20 ka- 
pal dan 1 kapal selam telah me- 
masuki teluk Manila hari Senin 
setelah melangsungkan manocu- 
vre diperairan. Asia Tenggara. 
8000 perwira dan pradjurit dar 
kapal2 perang Australia, - New 
Zealand, Pakistan, Filipina, A.S. 
dan Inggris turun kedarat har 
Senin untuk memulai. tjuti sela- 
ma 3 hari didaratar. 
Panglima seluruh Armada 

Laksamana D.H. Harries jang 
mengibarkan benderanja — dalam 
kapal induk Australia ,,Melbour- 

ne” berkundjung kepada Presi- 
den Filipina Magsaysay,  bersa- 
'ma2 dengan perwira2 lainnja da- 

'ri kapal2 akan meninggalkan Ma- 
Menurut rentjana kebanjakan da- 

"i kapal2 jang ikut . manouvre 
nila menudju  kenegerinja ma- 

Ising2 pada 25 Oktober. Armada 
kapal2 Australia akan berangkat 
pada 26 Oktober setelah melaku 
kan demonstrasi bagi Presiden 

Magsaysay jang akan ikut dalam 

itu   
Manouvre: Arma 

liar mendjadi atjara sidang umum 

Perdamaian Dunia 
SEKSI LUAR Negeri D. P. R. 

telah memadjukan sebuah usul 
resolusi mengenai Irian — Barai 
untuk dibitjarakan dalam rapat 
pino DPR pada hari Selasa. 
Karena ada pergeseran dalam 
atjara. sidang, maka usul reso- 
iusi itu mungkin baru dapat di 
bitjarakan Selasa malam. 

tjalam usul resolusi tsb. di 
njatakan terima-kasih dan peng- 
Dargaan atas usaha 15 negara jg 
mengusulkan masalah Irian Ba- 

7BB ke-XI tahun 1956. 
Selandjutnja - dinjatakan hara 

par jig sebesar2nja kepada semua 
Dew-n Perwakilan Rakjat nega- 
ra2 diseluruh dunia untuk men 
desak kepada pemerintahnja ma 
Sing2- agar pemerintahnja menje 
kcng claim nasional — Indonesia 
atas Irian Barat. Achirnja usul 
resolusi: itu menjatakan kepertja 
jaan sepenuhnja.- kepada sidene 
umum PBB ke-XI akan tertjapai 
nja suatu keputusan jp menudju 
kearah penjelesaian setjara da 

   
   

golongan |' 

Abdulgani-Gromyko tidak per 

kabinet, karena sifatnja tidak 
mengikat. Pendirian N.U. ini diumumkan kemaren pagi setelah 
Pengurus Besar Partai N.U. pada tgl. 22 Oktober 1956 malam 

oleh Menteri2 N.U. dan ang- 
gota2 fraksi N.U. dalam Parlemen. 

tsb. tidak perlu  menggontjang- 
kan kedudukan kabinet, dan 
mendesak pemerintah untuk 
memberikan keterangan kepada 
Dewan Perwakilan Rakjat gun: 
menghilangkan keragu-raguan ig 
mungkin ada terhadap politik 
bebas aktip sebagai akibat joint- 
statement Ruslan Abdulgani-Grc 
mayko. Demikian pengumuman 
N.U. 

Masjumi belum ambil 
keputusan. 

Sementara itu rapat Pengurus 
Besar Masjumi jang diadakan S2 
in malam belum bisa mengam 

dil keputusan terachir, karena 
rapat itu tidek dihadliri oleh 
Ketua Umumnja Moh. Natsir | 

dan Dr. Sukiman, disebabkan me 
"eka sedang berada diluar kota. 

- Seperti diketahui, Sukiman ada 

ah anggota Masjumi jang ikut 
talam rombongan Presiden ke 
Unie Sovjet, RRT dan negara? 

lain. 
Dalam — hubungan itu Yunan 

Nasution dari Masjumi katakan, 

sahwa sikap terachir itu masih 
harus menunggu kedatangan Nat 

sir dan Sukiman. 

Dalam pada itu ia menambal- 

kan, bahwa pokoknja - kebanja- 

kan anggota Masjumi dalam si- 

dang malam itu tidak “menjetu- 

djui joint-statement karena diang 

gap bertentangan dengan politik 
bebas. 

Tapi bagaimana djuga  keten- 

tuan sikap terachir itu belum di- 
ambil, demikian Yunan . Nasu- 

tion. 

PSII minta kabinet bitja 
rakan joint-statement. 

Harsono Tjokroaminoto dari 
JPSH menerangkan kepada ',.An- 
tara”, bahwa djuga PSII dalam 
rapatnja ' Senen malam ” belum 

nambil keputusan.ferachir.   
: Dikatakan, bahwa sidang 'pu- 
tik “ “pimpinan “telah! memberi 

instftiksi pada' Menteri2 PSII 'utk 
memperdjuangkan | 'agar kabinet 
Segera” membitjarakan, masalah 
joint-statement, '.. 

  

S 

      

Impor Beras 
445 000 Ton 
DARI Djanuari hingga bulan 

Djul jang lalu impor beras In- 
donesia telah berdjumlah 445.838 
ton seharga Rp. 727.569.279.— 
demikian menurut angka2 dar 
Kantor Pusat Statistik. Sebagian 
besar beras tsb. didatangkan uar 
Italia, Brasilia Siam ig datang- 
nja pada bulan Djuli jg lalu. 

Terdipat pula beras jg pada 
masa Djanuari hingga Diuli itu 
jg datang dari India. Birma, Si 
ngapura dan Norwegia, sedang 
hingga bulan Djuli jg lalu tidak 
tertjatat beras jg didatangkan 
dari Amerika Serikat. 
Sementara itu menurut Kantoi 

Pusat Statistik. mengenai impo: 
Indonesia dari bulan Djan" 
hingga Diuli jo lalu tahun 1956, 
berdjumlah  sebeser 2.366.423 
ton seharga Rp. 5.830.442.803 ,— 
dibanding dengan impor pad: 
masa tahun 1955 jg berdiumlak 
sebesar “1.743.817 ton seharga 
Rp. 3.607,674,702,—. (Antara). 

GIA Akan Be 
li Pesawat Jaz 
Lebih Besar 
, BERKENAAN dengan berita2 
ig tersiar mengenai usaha mem- 
beli pesawat2 terbang baru utk 
GIA, Presiden Direktur GIA 
Ir. Sutoto mengatakan. bahwa 
ada harap2u untuk membeli pe- 
sawat2 terbang baru jang lebih 
besar, karena armada GIA dz- 
yasa ini sudah memerlukan per- 
luasan, tetapi semuanja itu ber- 
gantung pada pemerintah. 

Selain mengendumi rap 
amum IATA di Skotlindia, bari 
bara ini Ir: Sutoto 'djuga- meniu- 
diau beberapa perusahaan pener- 
kanpan di Nederland, Swedia, 
(Djerman,| Amerika ' Serikat: dan 
Australia. 

  
Harapan Baik Terusan 
Suez Bisa Diselesaikan 

Setjara 
Maza Bertemu 

Damai 
Dengan Nasser 

JOSE MAZA, ketua Madjelis Umum PBB, hari Senen 
dalam konperensi pcrs katakan, bahwa ada harapan baik akan 

dapat disclesaikanrja masalah 
Umum PBB mujai mengadak 

Terusan Sucz, sebelum Madjelis 

an sidangnja pada pertengahan 

bulan Nopember jad. ini. Tapi bila pikak2 jang langsung ber- 

sangkutan tak berhasil mentjapai persetudjuan dalam rundi- 
pgannja jang akan dimulai segera, maka Madjelis Umum PBB 

akan dapat memainkan peranannja jang berguna dgn. segera, 

kata Maza pula. 

Enam Matjam 
Persoalan?” 

Jg Akan! Dihadapi Si- 
dang Umuw PBH Jad. 
MENURUT keterangan jang 

dapat dikumpulkan ,,Antara” 
mengenai masalah jang akan di 
hadapi sidang umum PBB j.a.d. 
|dapat dikabarkan bahwa menu- 
rut agenda sementara jg masih 
harus disjahkan, sidang umum 
tsb. menghadapi enam matjam 
persoalan. — Diantaranja ditjatat 
beberapa masalah penting seperti 
pemilihan Presiden sidang umum 
PBB dan pengesahan rentjana 
agenda itu. Soal lainnja tentang 
pemilihan anggauta2 tidak tetap 
dewan keamanan dan soal penc- 
rimaan anggauta2 baru PBB. 

Djuga mengenai penggunaan 

mai dan mesalah Korea 
kin akan  dibitjarakan. 
umum PBB itu diuga akan mer. 
biijarakan pula 

Gitambahnja 

di). Masalah2 jg dihadapi 
Afrika. dapat ditiatat. 
“cenda mengenai. Irian Barat 
Cyprus. masalah Terusan 

dikabarkan. ' bahwa : sampai 
m:ren delegasi 

binet. Seperti 
umum PBB 
ber j.a.d. (Antara). 

  

  mai. 
Pernjataan2 tsb. dikemukakan 

berdasarkas pertimbangan bah- 
wa pendudukan Belanda didae 
rah Irian Barat jg merupikan se 
bagian wilajah kedaulatan Indo- 
nesia, merupakan sisa kolonialis 
me jg menimbulkan beniak pen 
deritaan kepada rakjat didaerah 
itu dan sangat melukai hati rak 
jiat Indonesia. Kolonialisme di 
Irian Bar:t itu. selain membaha 
jakan perhubungan baik Indone 
sia — Belanda. djuga merupa 
kan suatu  antjaman bagi perda 
maian dunia. Oleh karena itu 
masalah Irian ' Barat perlu sel 
kasnja diselesaikan  setjara da-     Ikapal ,,Mel Oam ni 

reg 
"Kan Batovias: 
van Kunctenes 1" 

Hadis 

Kebursiaar indanesis 
ennotsehap 

TT a),     

   “.chanpan" 

  Nu kt 

Bandjarmasin 

Kalimantan Selatan naik. Tgl 
21-10 jang lalu harga, 4 

tapi Selasa pagi sudah mendjad 

nja. antara Rp. 0,49 

nja setengah kg. 
Sementara itu di 

Selatan unumnja garam kosong 
membeli garam hanja dgn djalar 
sembunji2 sadja. :   
  

daerah Kutub. Selatan seijara da 
mung 

Sidang 

amandemer? 
Piagam PBB ig memungkinkar 

djumlah  anggauts 
dewan keam”nan jg tidak tetap 

Asia 
rent'ana 

Suez 
dil. Dalam hubungan ini dapat 

ke 
| Indonesia kesi- 

dang umum PBB belum tersusun 
dan masih harus dibitjarakan Ka 

diketahui. sidang 
dimulai 21 Nopem(ritahuan dari 

Krisis Cari Di 

1 Bata Sampal Rp4 50 
DENGAN tidak diduga sama | 

sekali, harga garam dipasar Ban 
diarmasin dan pasar2 lainnja di 

Rp. 4,50. Harga pemerintah ha- 
2 hingga 

Rp. 0.60 £ bidii garam jg berat- 

Kalimantan ' 

F£ 
| Ketika didesak para wartawan, 
tentunja ia mengetahui tentang 

|tempat dan waktu rundingan2 se 
Iml-tjam itu, karena ia telah me- 
lngatakan rundingan akan dimiu- 

ai tak lama lagi, Maza katakan, 
bahwh jang dimaksudnja  jalah 
rundingan?2 sebagai keseluruhan 

'ang kini sedang diadakan « dan 

idak suatu rundingan jang chu- 
us. Kata Maza, ia kini makin 

jakin tekan dapat diselesaikannja 

masalah Suez, setelah ia berte- 

mu dengan presiden Nasser. Saja 

berpendapat, bahwa” presiden 

Nasser bersedia untuk menerima 

tiap penjelesaian masalahi Suez 

setjara damai, asal sadja ia meng 

hormati kepentingan2 utama dari 

negerinja, kata Maza.  Sementa 

a itu ia telah mengadakan kon- 

nerensi pula dengan pembesar2 

Liga Arab. untuk mendengar pen 

dapat2 mereka mengenai  masa- 

lah Suez, Israel lan Aldjazair. 

Mazh selandjutnja akan teru 

ke Athena. 

Belum ada saran dari P. 

B.B. tentang Suez, kata 

London. 

Lebih lanajut kementerian luar 

negeri Inggris di London kata- 

kan, bahwa -ia belum lagi meneri 

ma saran resmi dari sekdjen PBB 

Dag Hammarsjkoeld, untuk diada 

kan rundingan lagi antara Ingge 

ris, Perantjis dan Mesir menge 

nai. masalah Suez di Djenewa alm 

minggu. jang akan datang ini. 

Mendjawab pertanjaan lainnja aju 

rubitjara ' kementerian luar negeri 

Inggris. tsb. katakan, bahwa Ing 

gris belum lagi menerima pembe 

r pemerintah Mesir. 

Ipjurubitjara tadi dalam pada itu 

Itak mau “memberi Komentar ter 

Ihadap usul2' penjelesaian masalah 

ISuez jang telah  diadjukan oleh 

menteri negara India, Khrisna 
|Menon. Ia tak mau menjatakan 

lajuga menerima usul2 India itu. 

  
|. Seperti pernah dikabarkan usul 
usul . kompromi India tersebut 
menghendaki adanja  kerdjasama 
|amtara Mesir dan para pemakai 
Terusan Suez, djadi bukan. suatu 
linternasionalisasi, dan dibentuk- 
Inja pula suatu badan arbitrase gu 
Ina menjelesaikan kemungkinan 

: timbulnja persengketaan dari pi- 
hidii |hak2 jang bersangkutan. Kemudi- 

garam berat setengah kg Rp. 3,|an dari New York dikabarkan, 
i| bahwa pangeran Wan Waithaya- 

kon menteri luar negeri Muang 
Thai, jang telah tiba di markas 
besar PBB dan mengharapkan da 
pat dipilih mendjadi ketua Ma- 
djelis Umum PBB jad. ini, kata 
kan, akan dibutuhkan ,,Sedikit ba 
njak waktu" untuk mengadakan 

s Ipembitjaraan2 setjara tak resmi, 
dibitjara 1 (sebelum masalah  Sues 

kan lagi dalam PBB, (Reuter), 

Pad, Dewan Perwakilan Rak- 
jat DPK adjukan saran, agar 
(DPR melakukan desakan kepada 
|menteri2 jo bersangkutan agar 
| sungguh2 menaruh perhatian 
atas segala “hal jg dimintakan 

(perhatian DPK atas kementeri- 
an2 tsb, dan. membutuhkan pe 
njelesaian pada wektunja. 

Patut ditambahkan bahwa su 
sunan Dewan Pengawas Keua 
ngan sepandjang tahun 1955 
adalah:  Soerasno Ketua. Oey 
Tien Tiong wakil Ketua dan Mr. 
IGK Pudja anggota. 

Dalam laporan DPK itu dise- 
butkan, pula, bahwa DPK dalam 
tahun 1955 menerima laporan 
tentang 633 kedjadian2 dalam ta 
tausaha jang mengakibatkan ke- 
rugian2 pada negara, uang jang 
tersangkut dalam hal ini berdjum 
lah Rp. 22.731.333,77 ditambah 
dengan uang asing F. 679,87, 
$. 475.621,85, Straits Dollar 851 
dan cruzeiros 76.468,70 (mata 
uang Brasilia). 

Djuga DPK menerima kabar 
tentang 24 hal kerugiun mengec- 
nai daerah2 otonomi, dalam ma 
na ada tersangkut uang sedjum- 
lah Rp. 3.110.899,50 ditambah de 
ngan uang asing: Straits Dollar 
5.860. 

Djumlah itu belum dianggap 
jang sebenarnja, oleh karena dim 
seberapa hal tentang djumlah dan 
harga benda jang hilang belum 
diterangkan atau hanja ada ke- 
terangan2 jang tidak lengkap. 
Dikemukakan pula, bahwa 

orang? jang bertanggung djawab 
belum tentu dapat dituduh salah, 
alpa atau lalai, “ seperti misalnja 
dalam hal kebakaran, perampo- 
kan dan ' sebagainja. “Tentang 
tiap2 hal oleh DPK dilakukan 
surat menjurat . dengan kemente- 
rian2 bersangkutan, jang achirnja 
dinjatakan oleh DPK itu, mung 
kin dapat menghasilkan: pembe- 
banan ganti rugi atau penghapu- 
aan TAP Bat an 

Penetapan 'harga' peng- 
gantian barang2. 

Mengenai” penetapan harga 
penggantian barang2 kepunjaan 
pemerintah. pada: waktu-hilang 
atau ditjuri, DPK telah minta per 
hatian pada menteri2 untuk me: 
laksanakan ketentuan2 sepert. 
berikut: 

Pada azasnja dalam hal negarz 
menderita kerugian karena hilanc 
nja sebuah barang kepunjaan pe 
merintah (karena kesalahan se- 
orang pegawai), apabila dituntut 
ganti kerugian maka penggantian 
itu tidak boleh kurang “dari pada 
harga jang sesungguhnja pada 
waktu ketika barang itu hilang. 

Sebagai dasar harus diambil, 
bahwa djumlah uang tuntutan 
ganti rugi harus ditetapkan se- 
besar penggantian harga baharu 
dari barang termaksud pada ke- 
tika barang itu hilang, dikurang: 
dengan djumlah uang penjusutan 
selama barang itu dipakai. Dgn 
demikian maka dalam prakteknja 
djumlah tuntutan ganti rugi itu 
sama besarnja dengan harga tak 
siran barang itu pada waktu hi- 
langnja, demikian DPK. (Ant). 

Dewan kota Stalinogrod, sebuah 
kota perindustrian di Polandia Se   latan (pend. kira2 200.000 Ajiwa) 
hari Minggu telah memutuskan 
utk mengganti nama kota ini kem 
bali mendjadi Katowico, jaitu na 

ole Sutan Mar 

  

Negara Dirugikan Pu- 
luhan Djuta Rupiah 

Karena Kurangnja Pengawasan Keuangan Negara— 
» Pertanggungan Djawab Instansi Instansi Jang 

Bersangkutan Djalannja Lambat 
LAPORAN DEWAN Pengawas Keuangan untuk tahun 1956, jang penjusunannja ditutup 

pada tanggal 31 Maret 1956, jang terdiri dari 157 paragrap, masih mentjerminkan adanja : 
inefisiensi dalam lapangan keuangan negara dan kekurangan pengawasan atas itu. Dikemuka- 
kan pula adanja peringatan2 jang diadjukan oich Dewan Pengawas Keuangan pada instansi2 
jang bersangkutan, tetapi banjak pula jang hingga melampaui waktu bertahun2, belum menga- 
djukan djawaban atas peringatan DPK itu, Mengenai keluh-kesah jang dikemukakan oleh 

DPK ditahun2 jang lampau mengenai tjarakementerfan2 menjelesaikan surat laporan pada 
DPK, dikatakan, bahwa dalam tahun 1955 tampak beberapa perbaikan dalam hal tersebut, 
tetapi perbaikan itu masih djauh dari memuaskan, demikian menurut laporan DPK itu. 

Liga Arab So 
kong Tunta 
tan Indon. 
NEGARA? Liga Arab akan 

menjokong tuntutan Cyprus utk 
penentuan nasib diri sendiri,” 
apabila masalah tsb. dimadjukan 
kedepan Madjelis Umum P.B.b., 
demikian diputuskan oleh Dewan 
Liga Arab hari Senin. 

Selandjutnja Dewan Liga Arab 

memutuskan pula bahwa negara? 

anggautanja djuga akan menjo- 
kong permintan Republik  Rak- 

jat Mongolia Luar utk. masuk 
mendtadi anggauta PBB dan pen 

dirian Indonesia dalam masalah 
Irian- Barat. Kemudian  diputus- 

kan "pula bahwa negara2- ang- 

gauta Liga. Arab akan' meminta 
supaja djumlah anggauta2 dari 

Komisi2 PBB diperbesar sehing- 
ga negara? anggauta Ligas Arab 

jang hingga kini tidak dapat ikut 

serta dalam pekerdjaan Komisi2 
PBB itu duduk pt sebagai an3- 

gauta didalamnja. Demikian me- 
purut AFP. , f 

Perantjis Djeng- 
kelKpd Marokko 
Antjam Akan Hentikan 

Bantuanpja 
PERANTIJIS hari Senin mem- 

peringatkan bhw Perantjis akan ' 
menghentikan pemberian bantu- 
an tehnik dan keuangannja lagi . 
kepada Marokko berkenaan 
sambutan resmi jang diber 

hammad ben Yussuf ..(Moham- 
mad. ke-5) kepada 5 orang. pe- 
mimpin pedjuang. nasional Al- 
Tazairia minggu jbl, demikian 
dikabarkan oleh UP. .: Aa 

Sebuah komunike pemerintah 
?awntiis.jg. dikeluarkan “setelah 
vertemuan antara PM Guy Mol- 

let dan menteri negara utk. urit- 
in Marokko dan Tunisia, A. Sa- 

very, Senin pagi, menerangkan 

,ahwa bantuan jang telah dimia 
a oleh Marokko tidak akan lagi 
diberikan. Dikatakan dalam kao- 
munike tsb. bahwa. pemerintah 
Perantjis tak dapat menerima 
adanja demonstrasi2 jang hebat 

i su tu negara sahabatnja pada 

aat datangnja pemimpin2  pe- 
Jiang nasional Aldiazairia itu. 
Sebagaimana dikabarkan, keda- 

tangan 5 orang pemimpin pedju- 
ang nasional Aldjazairiah itu di- 
sambut dengan resmi oleh Sultan 
Mohammad dan hari Sabtu di 
Rabat telah memperkenalkan diri 
bersama2 dengan Pangeran Mou- 
lay Hassan, kepala staf angkatan 
perang Marokko Merdeka jang 
baru. Dan pada hari Sabtu itug 
pemimpin2 Aldjazairiah itu telahs 
mengadakan perundingan selama | 

djam dengan Sultan Mohammad , 
V di istananja. Menurut UP, da 
lam kelima pemimpin ' pedjuang 
Aldjazairiah itu terdapat pula 
Ben Bella, seorang bekas sersan 
dalam angkatan perang Perantiis, . 
dan Mohammad Kadir, dan dika 
barkan kedua orang tsb. merupa 
kan tokoh terpenting dalam kala   Imanja jang asli sebelum Mare' 

membafjakan surat terbukanja 

bawa kepembebasan pemimpin 

Noel Baker mengumumkan su 
rat terbukanja itu dalam suatu 
konperensi pers jang ia adakan 

di Nicosia hari Senen, sebelur 
berangkat — menudju ke Athena. 
untuk kemudian meneruskan per 
djalanan pulangnja ke London. 

Ia telah tinggal di Nicosia se- 
lama achir minggu jbl. utk menc 
adakan suatu kundjungan tak res 
xi, dan selama itu pula ia telah 
menemui gubernur Inggeris utk 
Cvprus, Marsekal Sir John Har 
ding dan mengadakan hubungan2 
dgn. pemimpin2 Cyprus-Junani. 
Ia djuga telah mengadakan pem- 
bitjaraan2 dengan Nicos Krani- 
diotis, sekertaris djendral dari ge 
redja2 Ethnarchy, jang kini se- 
dang dalam penahanan dibawah 
peraturan2 darurat jang berlaku 
di Cyprus karena dituduh telah 
ikut serta dalam kegiatan2 mela 
wan Inggeris. 

Lebih djauh Reuter mengabar- 
kan : bahwa seruan Noel Baker 
tadi itu adalah merupakan seru- 
annja jang kedua kepada EOKA 
utk, hentikan tembak-menembak 
Seruannja jang pertama ia bua! 
di Athena dalam bulan jl.” “dar 
telah ditolak oleh KOKA. Dalam 
konperensi persnja hari. Senen 
itu Noel Baker mengatakan bhw   

ngan pemimpin2 pedjuang Aldja 
zairiah, 

Surat Terbuka NoelBa- 
ker Utk George Crivas 
Serukan Penghentian Kekerasan Sendjata 

Di Cyprus 
FRANCIS NOEL BAKER, anggota parlemen Inggeris 

dari Partai Buruh, hari Senin didepan para wartawan telah 
jang ditudjukan kepada kolonel 

George Grivas, jang oleh banjak orang diduga adalah pemim 
pin daripada organisasi pedjuang Cyprus-Junani atau EOKA, 
Ia katakan dalam surat terbukanja itu, bahwa suatu masa »tan 
pa operasi2 militer,, adalah harapan iang terbaik untuk me- 
njegarkan kembali suasana di Cyprus, jang mana akan mem- 

geredja Ethnarchy, uskup besar 
Makarios, dari pembuangannja di pulau shelles. 

    
situasi Cw telah ,.banjak ber 
kurang” Wik ia datang di' Cy 
prus f. Fbulan April jang lalu. 

«0 -pertanjaan mengenai 
si jg diduga segera akan 

yamkan li Cyprus, Noel Ba 
KW mengatakan “bhw. ia tidak 
mengharapkan Cyprus akan me- 
nerima konstitusi”itu sama sekali 
selama Uskup Besar Makarios 
masih “dalam ' pengasingannja, ka 
rena setiap komentar mengenai 
konstitusi itu “akan dirasakan 
oleh rakjat Cyprus-Junani seba- 
gai suatu jang merendahkan ke- 
dudukan uskup besar Makarios. 

  

   

   
   

Selandjutnja Noel Baker dalam 

surat terbukanja itu sangat ms- 
njajangkan bahwa ia tak dapat 
menemui George Grivas, satu2- 
nja orang terpenting jang erat 
sekali hubungannja dgn. situasi 
Cyprus. Lalu ia katakan pula, 
bahwa ia sangat menjajangkan- 
nja itu karena Grivas merupakan 

salah satu tokoh jang sedikit ig. 
dalam kedudukannja dapat ms 
ngambil inisiatif dan memberikan 
sumbangannja jang positif kearah 
Suatu penjelesaian sctjara terhor- 
mat dan damai.   Demikian menurut Reuter,



   
   
   
     

      

   

   
' Besuk pada hari KEMI Naa 25 October 1956 djam 9.30 pagi di BAKAI LELANG ”BOEDAJA” djl. Dr. Tjipto (Kr. 

Tempel) 128 Smg. mengadakan LELANG: berupa perabot rumah 
tangga, diantaranja Me Ol an T3 AN 

Stelan KURSI 1 Mesin DJAHIT, Mesin KETIK, 
SCOOTER, S IBANG, ALMARI BESI, Alniari 

'Dressoir dan masih banjak 
Satu-persatu.. . Na 

“ October 1956. 

  

   

  

   
    
       

  

  
     lagi jang ta? dap 

HARI LIHA'         

  

JIAN . KAJ Kantor 
mulai tahun ini mendjel- 

    
   

    

    

PERUSAHAAN KAJU & PENGGERGADJIAN 
£ 3 na “ ln 4 3 '. 1. “ ” 

N.V. ,SUMBERDJATI 
Dil. Pondokpati No. 9 Telp. No. 2487 Djohar 

dengan Akte dari R.M. Soeprapto Wakil Notaris di Semarang 
tel. 21 December 1955 No. 38 dan disjahkan oleh Menteri Ke- 
hakiman R.K tgl. 18-2-56 No: J.A. 5/50/12. 

Disamping menggergadji kaju dengan mesin, mendjual kaju 
sergadjian, alat2 kantgr / sekolah / rumah tangga (meubilair) 
Cjuga mengerdjakan borongan bangunan dll. 

Membantu "usaha kami berarti membantu usaha bekas pe- 

Semarang 

     

  

'djoang dan “usaha nasional. 
Pn , 22 October 1956 

DIREKSI. 

asn “Club: Semarang 
SECRETARIAAT: Djl. Gadjah Mada S5, Semarang 

Tilpon : 2400 Diohar 

    
    

  

“bersama ini mengundang pemilik? VESPA SCOOTER untuk ikut 
serta dengan VESPA SUNDAY-TRIP kedua 

“Ke BOROBUDUR dan Pemandian Pisangan” 
, di Magelang.” 2 

- “Yanggal 28, Oktober 1956, hari Minggu j.md. 
Berangkat 1" Djam. 7.30 pagi dari 

   

   

      

   
   
   

     

  

   

    

    

    
    

   
   

   
    

    

   

  

     

           

     

  

   

   

    

   

  

          

      

        

      

    

    

   

$ jang susah dihilangkan dengan sabun: Rp. 

99 5 BAU RARRITA BG 
— Untuk mendjadi GURU KLEERMAKER 

“Alat dan bahan beladjar ditanggung sel 

Dji. Gadjah Mida 176, Semarang. 
Rp. 15— bagi setiap pengikut untuk makan / 

Uang pangkal : I 
1 K3 “minum sederhanp dan kartjis masuk Borobudur / 

“N Pisangan: 
“Pendaftaran di NW: »Suraco” Gadjah Mada 5, Smg., 

' selambat-lambataja tel. 26 Okt. 1956. 

Undangan ,,VESPA-AVOND” 
Pemilik? VESBA SCOOTER dan pengikut? VESPA SUNDAY- TRIP dengan ini diundang untuk menghadiiri VESPA-AVOND, 
bertempat di Dj. GADIAH MADA 176, Semarang, pada hari Djumahat tgl. 26 Okt. ja.d. djih & malam. Akan dipertundjuk- 
kan ah FILM »YESPA SUNDAY-TRIP” jang lalu. 

SMA AL 

ntuk sembuhkan pernjakit 
ISTIMEWA 

Un | 1 Bengek,.- Batuk Kering atau Basah, 
Pendek Nafas (Benauwheid) Keluarkan Riak, Rp. 15,— 
BARYIT Us Munjak Rambu gama menumbuhkan pandjangkan . rambut, dan berentikan rontokaja rambut (djatuh). Harga Rp. 10,— NO HAIR CREAM UNTUK MENGHILANGKAN RAMBUT Harga Rp. 10— “pat BPi , An 53 

"DC HAIRDYE Tjelup rambut untuk membikin hitam rambut di: langgung tudak luntur. Harga Rp: 105. 
ATOM HAIRDYE Tjelup. rambut ye djadi hitam 3 Grams Rp. Hh—. S Grams Rp. 15,5, 1G Grms Rp. 25. 

. CLEANSING CREAM membersihkan paras. muka (makesup! 
10, — 

SPROSSENCREMBE untuk sprossen tanda? hitam" atau bekas dje 
rawat dil. Harga Rp. T0,— “.... 2S 
NO-HAIR PUDER untuk menghilangkan rambut Rp. 5,— 
Dapat beli ditiap Toko Obat diseluruh Indonesia. 
Pesanan luar harus tambah 1595 ongkos kirim. : 
SEXALIN UNTUK WANITA: DATANG BULAN TIDAK 
TJOTJOK Rp. 20. : 
POTENSOL OBAT KUAT ISTIMEWA Rp. 30. 

  

t pc CREAM tanggung menghi- 

| klikul dan panu. 

5 - H#aitaja dan membikin tjan- 
tik paras mukanja. 
Per doos Rp. 15,- 
CLEANSING “CREAM untuk 
Sena tikan Rp. 10,— 
SPI tOSSEN CREAM untuk meng 

   
   

  

        Pintu Besi (0 Djakarta. 

5 Dapat be Udi tiap toko obat di 
5 anton: 2 

— Pesanan doar kota tambah 1529.       AN 
   

    
    

: DC TPHARMA Prp3 MANDUNGT Oa an mnta PN DIAKARTA DAPAT RELI DISELURUH INDONESIA. 
£ ? an Ag AN    

  

” 

       : 

   
MAKER JANG SEMPURNA DAN BEI 
Beladjarlah di: eh # AR 

Sekolah Kleermaker 
Kelengan Tengah No. 686 SEMARANG, 

Didirikan tahun 1940 dan terk al diman ana-mana 
Uang beladjar Rp. TA Debian BN 

  

. ' ole 1: n. Lama beladjar me- 
nurut ketjakapan, KA andy me tengamaa baru. INTER- . NAAT, in de kost, disediakan. - 5 

Sa Me 

    
PAUL DOUGLAS 

  

1 Statement F PS 

    

   

    
| Ingan Sunda, golongan Sumatra, ' golongan Bandjar dls. Sedikit 

“Injatuan dikalangan bangsa Indonesia sendiri. Dan ini terang me- 

ngkan  tanda2 hitam djerawat | 

    4 z: 

  
  — —— Meskipun kita tidak hendak melemparkan tuduhan, 

pa statement Se an aa, 
baru2 ini, mempunjai tendens "anti Djawa”, lak2-nja 

! Aa kita buang begitu sadja anggapan kita, bahwa statement 
(tersebut sedikit2-nja bertjorak "provincialistis” Hen 
—'- — Sebagaimana diberitakan, antaranja F.P.S. telah meng- 

|hendaki, agar menggantikan tenaga jang berasal dari luar jang 
Iterdapat didalam djawatan2 serta lapangan? lainnja didaerah Pa- | 

a ketjakapannja sebenarnja masih banjak | 
a, dengan tenaga? suku bangsa Sunda 

mengetahui persoal 
ekonomis, 
— 5 “— Dalam pada itu kita tidak bendak menondjolkan, bah- | 

Ken t2 Sunda jang kurang pintar, tetapi tepat, dan diantara pendjabat2 Sunda jang kurang pintar, tetapi | 
statement F.P.S. ini pada masa sekarang benar? bisa didengar 
sebagai suara "sember”, djustru pada saat bung Karno dimana | 

-dengungkan, bahwa rakjat Indonesia se- | 

  

   

Isundan, jang kwalitet sert 
terdapat dimasjarakat 
jang benar? 

   

   

  

    

sadja selalu mendengung- engune Bang 
lalu bersatu. Bersatu dari Sabang sampai Merauke. Sara 
— & — Statement F. P. S. ni mudah menimbulkan adanja 

1'kliek2-an”, adanja pemetjahan golongan2. Golongan Djawa, golo- 

  

    

  

       
Ibanjak tentu akan mentjegah usaha homogenitet, menjulitkan pe- 

njimpang dari keinginan rakjat Indonesia jang selalu bersen jan: 
Satu Bangsa, Satu Negara dan Satu Bahasa: Indonesi a. 
— — — Bagaimana kita bisa mewudjutkan tjita-tjita ini, kalau 
sebelumnja kita sudah dipetjah2, ada pegawai2 golongan “Sunda, 
golongan Djawa, golongan Bandjar dan lain sebagainja ? 

Skm Akui Menerima 
' Uang Rp 120.000 
Pemberian Yang Teritama Dori F. Suhorto 
— Terpengaruh Oleh Keh dupan Mewah 

Di Djakarta 
BEKAS KEPALA Inspeksi Djawatan Perindustrian Djawa Tengah 

Skm. berumur 41 tahun hari Senen jbl. telah mulai diperiksa per- 
karanja oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan Hakim Sukamto 
dan Penuntut Umum Djaksa Sitar serta Panitera Djumadi. Dakwa | 
Skm. pada pokoknja dituduh ia sebagai Kepala Inspeksi Djawatan 
Perindustrian Djawa Tengah telah beberapa kali menerima uang 
"suap” dari KF. X, Suharto seorang pengusaha paberik rokok di 
Kudus dan meliputi djumlah seluruhnja Rp. 155:000,—. 

“Pp Disampi “3 pan” berupa AN NG MAA La Bu pa 5 1 Pa 2 mobil KAPI KESEBELASAN” soto” K. 2594 sebuah ticket GIA 
P.S.S.L. TERPILIH. Semarang — Djakarta, sebuah se 

pedamotor BSA H 7466 dari se- 
orang bernama Ramelan, . membe 
ri bantuan permohonan idzin alo- 
kasi tjengkeh istimewa pada F. 
Suharto meliputi djumlah 30.090 
kg atau setidak2nja 7.500 kg. mem 
beri perantaraan bantuan atas 
pertanggungan  djawab  terdak- 
wa sehingga Sugondowarta dapat 
mendatangkan mesin2 serta men- 
dirikan pertjetakan di Magelang 
dengan F. Suharto sebagai finan 

Diperoleh kabar, bahwa 3 dari 
S8 pemain ig baru2 ini oleh PSSI 

dimasukkan dalam training-centre 
| Ikada telah terpilih untuk meleng 
kapi djumlah 20 pemain jg akan 
dibawa ke Olympiade Melbourne 
jang akan datang. 

Ketiga pemain jang mendapat 
kehormatan itu adalah: Arifin 
dari Djakarta, Joesron dari Se- ciernja. membuat perdjandjian 
marang dan Kasmuri dari Peka- dengan Djawatan Usaha Tanah di 
longan. « Tamangmangu a.n. Inspeksi Per- 

Sesuai dengan rentiana ig telah industrian dan diatas tanah ini 
' $ F. Suharto mendirikan suatu ba 

dibuat oleh PSSI, mulai dari tgl. ngunan untuk Balai Istirahat ba 
21 Okt. — tgl. 4 Nop., ke-20 £i buruh2 NV Pe er 2 

2 - Suharto), memperkenankan F. Su 
pemain jang akan diutus ke Mel harto mendirikan rumah diatas 
bourne ita dilatih dalam training- tanah milik Inspeksi Perindustri 
centre Ikada dibawah pimpinan an di Mritjan Semg. dan rumah 
Tani Pogacni'-. dengan biaja Rp. 50.000,— itu 

Ta : dimiliki oleh F. Suharto, membe 
ANTARA BURUH DAN KEPALA ri perantaraan bantuan untuk me 

. DJAWATAN D. K. AL rehabilitasi N. V. Godjali dari 
Sekretariaat Organisasi Serikat schorsing stockhouderschap tjeng 

Buruh Kereta-api Djawa-Tengah keh,  merobah angka “allokasi 
kabarkan bhw sesudah berunding tepung terigu jakni jang sebenar 

selama 4 hari dalam minggu ke-2 nja 705 pendjualan tepung teri- 
jl. antara DPD SBKA dengan Ke gu “melalui Inspeksi  Perin- 
pala Eksploitasi ,D.K.A.. Djawa- dustrian - dan 3094 melalui Dja- 
Terigah "maka telah ditjapai Ha- watan Perdagangan, dirobah men 
sil2. mengenai pokok “tuntutan “jg: djadi 8796: melalui Perindustrian 
terdiri).dari 14, matjamj persoalan, dan 11395 melalui 'Djwt. Perdaga 

  

pendjabat2 orang Djawa itu tidak ada jang kurang | 

: tetapi setidak2-nja 

ja baik tehnis maupun sosial- | 

  Kesemuanja. itu. antara. lain jalah ngan, Demikian pokoknja “kesala 
perluasan pembagian 'arlodji' dan han? jang dituduhkan pada ter. 
.sepeda, kursus applikasi dr |In- dakwa Skm. $ 
speksi2, perluasan perumahan di- |, 
nas, pengangkatan ' pegawai jang Terdakwa tidak 
jtelah Tulus: udjian, pengangkatan 'sarigkalannja terhadap : 
'pekerdja ,lepas/pegawai... bulanan, jang dibatjakan oleh. Djaksa Si: 
herschikking/goedschikking,. pem- tar, dan mengakui bahwa ia me 
ibajaran uang pemulihan, kenaik- mang betul telah beberapa kuiri 
tan |gadji berkala, mas € 
.wai Co-bertugas..3. Masalah jang KF, Suharto, 
|tidak ' ditjapai persamaan penda- ruhnja tidak 
“pat adalah mengenai tambahan ga 
dji pokok karena lulus udjian di- dakwa “sebesar Rp. 120.000,— 
nas, mas h pegawai statis dan antara pemberian itu ada jang di 
Itentang pengangkatan Klerk Sta- terimakan pada isteri dakwa se- 
'siun Kepala mendjadi Pengawas waktu dakwa 
|Kereta-api jang kesemuanja itu sebesar Rp. 35.000,—. 
pada dasarnja Kepala Eksplotasi terdakwa, pemberian uang dari | "Djawa-Tengah tidak kompetent F. Suharto berkali? itu. dianggap | untuk  diadjak menjelesaikannja. sebagai pemberian biasa dari se 
Demikian dikabarkan ' oleh S.O. orang kenalan baik. Terdakwa 
'DPD SBKA tsb. H3 | kenal dengan F. Suharto sedjak 

RAZIA TUKANG TJOPET. th. 1950. Pada waktu? ia mereri 
Pada achir2 ini banjak penum ma uang itu, menurut terdakwa, 

pang Kereta Api jang tiba atau ia sama sekali tidak merasa bah 
berangkat dari Setasiun Tawang wa pemberian F. Suharto mempu 
Semarang telah mendjadi korban njai maksud2 tertentu, tetapi se 
pentjopetan jang rupa2nja belaka telah ia ditahan oleh CPM baru 
ngan ini mendjalar dihalaman Se lah ia sadar dan mengerti bah- 
tasiun tersebut. Sekalipun bebe-jwa pemberian uang itu ada hu 
rapa dari pada kedjahatan tadi bungannja dengan soal pemberi- 
tidak dilaporkan kepada fihakjan lisensi tjengkeh' jang ia la- 
jang berwadjib, namun fihak jg |kukan. 

Selandjutnja terdakwa memben- 
tangkan tentang seluk beluk pem 

hilangk: tanda-tanda di muka  berwadjib merasa perlu untuk me 
Rp. 16, : . ngadakan suatu tindakan tegas 

ae YA . terhadap pendjahat tadi jang se 
ACHMAD ZARIM tjara leluasa dapat naik dan tu 

- 2. Coke Umum run dari K.A. dengan pakaian2 
jang . perlente. Dalam hubungan 
peristiwa itu didapat kabar, bah 

berian 'lisensi tjengkeh pada pa' 
berik2 rokok" nasional, baik jang” 
tergabung dalam organisasi RE- 
HAPIN maupun jang tidak terga 
bung dalam organisasi itu. Pabe 

wa Sabtu dan Minggu jl. dihalajrik rokok milik. F. Suharto tidak man Setasiun Tawang telah di| tergabung dalam organisasi tsb, 
bersihkan dari kawanan tjopet|tetapi djatah tjengkeh jang dibe 
jang banjak dikenal oleh reser|rikan kepada paberik2 rokok jg 
se2. Aksi tsb. dibantu pula dgn. tergabung dalam organisasi atau 
Polisi Perintis. Tjopet2 jang beltidak, menurut perhitungan ada 
rada dihalaman Setasiun dikelu-jlah sama. Dan allokasi tjengkeh 
arkan dari tempat tersebut ataulistimewa jang diberikan kepada 
dikumpulkan dan. penumpang2jF. Suharto menurut tuduhan tadi, jang naik dan turun dari K.A. ladalah karena paberik milik Su-' 
diatur demikian rupa, hingga melharto menerima pesanan2 rokok | 
reka benar2 mendapat perlindu-|dari badan? resmi , jang memerlu | ngan dari fihak jang berwadjib. kan tambahan pemakaian tjeng- 
Karena pada umumnja kawan |keh. 

| Tuduhan tidak disangkal. pada alat2 negara, karena & 
menjatakan ditintut akan 'perbuatan2njasi 

tuduhan Tindakan tersebut dimaksud guna 

Jakangan ini makin banjak grom 
Ih pega- menerima pemberian uang dari bh” 17rsendyata, terutama jang 

tetapi djumlah' 'selu- diluar Djawa, TKR Osman Balo 
meliputi Rp. 155.000, di 

aku dainkan menurut ingatam ter gi Kalimantan, 

berada di Djepang lan pemerintah kembali kedjaian 
Menurut jang benar. P 

  tjopet itu belum .mendjalankan 
aksinja, maka penuntutan kepada 
mereka pun tidak dapat dilaku- 
kan. Hanja tindakan administra 
tief itu dilakukan untuk dapat 
mentjegah supaja penumpang ti- 
dak sampai mendjadi korban tjo 
pet. Kabar selandjutnja mengata- 
kan bahwa penumpang2 jang ba 
njak mendjadi korban tjopet itu 
adalah menumpang kereta Api 
jang berangkat paling achir da 
ri Surabaja menudju ke Tjirebon 
dan kereta api Surabaja - Tjire 
bon. 

RALAT. 
Dalam berita tentang  ”Djwt. 

PP dan K dirugikan Rp. 197.000” 
jang disiarkan kemarin ada dise 
but demikian: ,,SI.- berani mem 
beri mandaat itu, karena Surat jg 
diadjukan oleh Skn. kepadanja 
telah disjahkan pnla oleh S. se- 
bagai Kepala Djawatan PP dan 
K jang mempunjai sangkut paut 
langsung, tapi menurut Skn. 
diadjak kompromi”, 3 
Kata2 tersebut harus di 

mahan di Mritjan Semg. diakui 
oleh terdakwa, bahwa bangunan2 
ita dibangun oleh F, Suharto te- 
tapi menurut terdakwa, bangun- 
an-bangunan itu adalah utk ke 

Perindustrian 
Tawangmangu dan perumahan di 

mahan pegawai dari Djawatan tsb 
Mengenai mobil De Soto menurut 
terdakwa, karena F. Suharto me 
ngalami kesukaran untuk menda 
patkan nommerbewijs maka lalu 
oleh terdakwa dimintakan nom- merbewijs untuk mobil tsb. atas 
namanja. Mengenai tuduhan me 
robah angka pendjualan tepung 
trigu sebagaimana disebutkan di 
atas, dakwa menjatakan telah mendapat persetudjuan dari 
pala Djawatan Perdagangan, 
na bila tidak dirobah demi 

  
kan tepung jang dibawah 

sebab ti j menurut keterangan dari Skn. ada Men an punja tepung 
lah SL jang berkedudukan di edam Propinsi dan langsung dapat me Kerana pai dan ngeluarkan mandaat: tersebut dan bahwa sepedamotor itu jan tidak S. sebagai Kepala Djwt. beli adalah Inspeksi ara rp dan K Keterangan Skn. itu an untuk pegawai masih disangkal oleh SI. Demiki Djuga dakwa an duduk perkara sebenarnja me nah berusaha 

trigu. 
tuduhan menerima 
dari 

Inspeksi 
tidak mengakui per 

  

— BUKU PENTING! 

    
Pa 

| Warisan tunggal dari SUHU GO 
almarhum di Djombang, 

NY. TIERM 
SURAB 

(PENERBIT 

ILMU PETANGAN & RESEP OBAT ! 
Pada Ai nggal 5 Nopember 1956 akan sudah selesai dan keluar dari 

| pertjetakan 

. KITAB PRIMBON 

Hiway Yong Pusaka” 

nurut keterangan fihak resmi. - bantuan merehabiliteer N.V. Go- aman one djali dari schorsin stockh. schap tjengkeh, 5 an WARISAN BERHARGA ! 

wah di Djakarta. 

Mendjawab pertanjaan2 
selandjutnja, terdakwa Bkm. me- 
njatakan bahwa ia sebagai Kepa 
la Inspeksi Perindustrian Djawa 
Tengah jang menerima gadjih ha 
nja sebesar Rp. 1.500,— tiap bu 
lan dan mempunjai 4 orang anak, 
merasa tidak tjukup dan karena 

diberikan oleh F, Suharto. Dakwa 

Hakim |, 

sadja, nanti tgl 5 Nopember j.a.d. segera kami kirim 1 djilid pe- 
rangko (ongkos bebas) per Pos Tertjatat ! 

.. Seliwatnja Oktober harga tetap Rp. 50,— lain ongkos kirim. 

IN Pasar Petir 96, — 
AJA. 

   

  

akan dilandjutkan pada tgl, 27 
Nopember j.a.d. Dakwa pernah di | 
tahan sedjak 6 September 1955 
sampai 14 Maret 1956 dan selan- 
djutnja berada dalam tahanan 
luar, Dapat ditambahkan, bahwa 
dalam perkara ini djumlah saksi 
saksi jang akan didengar ketera 
ngannja ada I.k. 28 orang, dianta 
ranja Suharto sendiri, 

  

Tuduhan mengenai Balai Istira' buah sendjaa sten-gun, 9 1 hat di Tawangmangu dan peru- |tivk senapan L.E. dan 2 buat 

jan grombolan telah dibakar yha 

pentingan bagi pegawai Djawatan 'etnan I Darsono. Dengan kenja 
bila beristirahat di taan2 diatas inilah djelas, bahwa 

Mritjan adalah djuga untuk peru grombolan makin timpak giat mv 

Ke- lengka baru2 ini telah mendjatuh 
SN kan hukuman pendjara 1 tahun 

5 ian, pada diri terdakwa Octo seoran pun banjak perusahaan? jang memerlu Ka ar $ 2 
dibatja : 1 penilik Madjalengka. Terdakwa tsb. diper bahwa jang diadjak kompromi Ts Bnbansp: perindustrian akan tutup salahkan 

se patint 
Ramelan dakwa melakukan perbuatan mesum 

menerangkan terdakwa Jebih dahulu menjuntik 
mem patint gadis tadi dengan obat ti- 

Perindustri- dur dan 
tsb. suatu kamar. 

atau memberikan PIN AA IIA SIAPA ALA 2 Nag Lha Le 

' Chusus untuk 
Terpengaruh kehidupan me. SEMARANG, 23 Oktober ”56: 

BE kana: AURA Tan Rp. 48,— 
beli. “Rp 47,— 

22 karat: djual . Rp. 45,5 
beli Rp. 43,— 

MEDAN, 20 Okt. 
Emas no. 1 Rp. 46,50 
Emas no. 2 Rp. 46,— 
Emas no. 3 Rp, 45,50 
LONDON, 2? Oktober 

itu ia mau menerima uang jang 1 

: : | anaknja jang masih ketjil2 menjatakan lagi, bahwa ia sering VA. & DAA at e J jg jang tebalnja 150 halaman, terisi ilmu petangan dan resep2 obat pergi ke Djakarta untuk keperlu Dean aah SAI Pah terdata di Kebajoran Baru (Dja Ka mandjur, terutama tjontoh2 HOE ada 80 matjam banjaknja, - dinas Ay an TA ini ia rmas Macnd 3.43 |Xarta) kira2 3 minggu j.I. sam- Antasatn | HWAY YONG SIAN SENG aini Ma aidupan MC mas Hongkong 37.90 (pai saat ini masih terus diselidiki Sa an Se NN ANN OaD ang: | Mao Kiseteh 35.02 |len giat oleh pihak polisi dan 4 | f yg wan Mu 1 mau Nenek pem- Emas Bombay 55.22 1 am ter 1 . « 
Targa 1 djilid Rp. 50.—, tetapi djikalau pesan sekarang, na Pa Po lo YA Kas Tangier 35.00 Ta erbongkar, 

. boleh kirim Poswesel hanja Rp. 25,— (Duapuluh-lima-rupiah) Skm. ini kemudian diturida dan “ enurut keterangan Kepala 

  

  

Bertempat di Gedung Bioskoop CITY” Bogor Wakil. Presiden 
|Mhd. Hatta hari Sabtu jbl. mengadakan tjeramah dihadapan Ma- 

   
   

    

    

    

      

   
   
   

  

       

hasiswa Fakultas Pertanian dan Fakultas Hewan mengenai 
”Kewadjiban Mahasiswa dal am Masa Pembangunan”. 

  

Instruksi 

Bongkar Latar Belakan 

Rahasia 

| Grombolan Di GBN 
€ Makin Meniagkataja 

Kegiatan Grombolan Pada Achir2 Ini 
(Oleh: Wartawan Kita ) 

as 

daerah: GBN, seorang perwira 

ATAS PERTANJAAN chusus ,,Suara Merdeka” apa latar 
belakang dari tanda2 meningkatnja kegiatan grombolan di. 

jang berkompeten dari TT IV 

| Dari Terr. III Dibebas- 

|Kemal Idris dan Major Suwarto oleh 

Beberapa Kmd.' Res. 

K : No IN 

kan Dari Tugasnja ? 
Belum Ada Keterangan Resmi Dari 

Penad Mengenainja : 
PIHAK PENERANGAN Angkatan Darat Pusat di Dja 

karta, sampai Senin petang atas pertanjaan2 belum bersedia 
(memberikan sesuatu keterangan, sampai dimana benarnja beri 
ta2 jang mengatakan tentang dibebaskannja dari tugasnja ma' 
sing2, Komandan R.I. IX daw XI, masing2 Letnan Kolonel 

pihak pimpinan Angka 
tan Darat. ' ” 

Dilarang Masuk 
OlehBPM Sendiri| 
5.K.B.M. Tidak Turut 

Mogok 
DALAM pemogokan politik 

jang dilantjarkan  Perbum pada 
isl. 15 s/d 17 Oktober 1956 jg 
ialu diperusahaan BPM, pihak 
Serikat Kaum Buruh  Minjak 
(SKBM) dengan 27. tjabang dan 
42: ranting2-nja di Indonesia, 
Jidak turut serta atau pernah tu: 
cut dalam aksi2 Perbum tersebut. 
Jemukian dikabarkan oleh DPr 
serikat Kaum Buruh Minjak ke 
sada ,,Antara.”, ban no 

Dikabarkan .selandjutnja, lapo 
ran jg baru. diterima hanjalan 

Mengenai soal itu, Penerangan: 
Angkatan Darat hanja menerang: 

kan: baiklah tunggu keterangan: 

semi “dari “pihak Territorrum 

HP? Resimen IX. jang dipim- 
sin Letnan Kolonel Kemal ber' 
kedudukan didaerah Tjirebon/' 
Kuningan, sedangkan - Resimen 
XI dibawah pimpinan Major Su 

warto berkedudukan di Tasikma 

laia, keduanja dalam lingkungan 
'Perritorium HI. 

Berita tentang - dibebaskannja 
Komandan R.I. IX dan XI di- 
Yerkan oleh sementara suratka- 

Sar di-ibukota. 

Djuga Penerangan Angkatan 
Darat menjatakan belum berse- 
dia memberikan keterangan per- 

Daan anNNNG” “oa, 

SEMARANGAI 

BATARI. 
”Batari” — itu perkumpulan 

djoragan2 dan sudagar2 batik 

Solo menjatakan dlm keterangan- 
nja, bhw ”Batari” tidak di-mo- 
nopoli oleh sesuatu golongan, 
Djadinja milik orang banjak. 

Sir-pong jg selalu gatel mulut- 
nja, mau komentari: Hloo, ini 
keistimewaan Solo lagi. Ada Be- 
thari jg tidak tuntut monogamie, 
malahan mau diwajuh...,. 

Kan banjak jg punja, katanja ! 

GADIS MAHAL 
Krn di Afrika gadis2 mahal, 

maka pemuda2 lalu pada djadi 
liar. 

Hioo, ini kok kebalik. Biasa- 
nja kan pemuda djustru  djadi 
galak-liar, kalau pemudi2-nja mu- 

      

  

  

| sport | 
KEDJUARAAN TENNIS RE- 
MADJA UTK SELURUH 

INDONESIA 1956. 
PERTANDINGAN? kedjuaraan   bahwa pihak BPM telah memak 

sakan anggota? SKBM supaja ti 
dak masuk kerdja. Untuk menge 

tanjaan sekitar timbang terima 
pimpinan Territorium 1 dari ta 

tennis remadja seluruh Indonesia 
jang dilangsungkan di Malang se 
lama ini telah diachiri pada tgl, 

  

tersebut 

Diponegoro menerangkan, bahwa memang makin meningkat 
nja kegiatan grombolan ini sudah disinjalir sedjak kurang Je 
bih 252 bulan jang lalu. Meningkatnja kegiatan grombolan ber 
Isendjata ini terutama nampak, didaerah GBN jang berbatasan 
dengan daerah Djawa Barat selatan. 

Lembaga Fisika 
Nuclear Di 
Uszbeck 

SUATU LEMBAGA fisika nu- 
clear ig. didjadikan bagian dari 
Akademi ilmu pengetahuan So- 
vjet telah dibuka di Uzbekistan, 
demikianlah Radio Moskou me- 
njiarkan hari Minggu. Lembaga 
'sb. jang didirikan di Tashkent, 
ibukota Uzbekistan, segera akan 
mempunjai reaktor atom dan 
djuga perlengkapan2 atom lain- 
nja, kata Radio Moskou itu. Te- 
naga atom dipakai di Uzbekistan 
untuk usaha2 industri sudah ber 
tahun2, demikianlah Radio Mos 
kou. 

Beled Putjuk 

“Berdasarkan sebuah dokumen 
jang kini sudah djatuh ketangan 
fihak jang berwadjib, maka. hal 

antaranja disebabkan: 
aleh adanja suatu instruksi dari 
putjuk pimpinan gerombolan. DI 
iang berpusat di Djawa Barat. 
Instruksi rahasia ini dikeluarkan 

mendjelang peringatan ,,Hari Pro 
klamasi NII 7 Agustus” dan di- 
udjukan kepada komandan2 ge- 

tombolan DI-TII. Antaranja di 
sebutkan, agar gerombolan men 

jari sendiri kebutuhan hidupnja, 
carena fihak bagian ,,supply ge- 
ombolan” sudah ' tak : sanggup 
mendjamin penghidupan mereka 
lan kedua agar bertindak lebih 

keras lagi terhadap penduduk. 
Menurut penjelidikam fihak jang 

berwadjib, perintah agar bertin: 
lak lebih keras lagi terhadap rak 
'at ini mempunjai 2 tudjuan. 

'kinan, bahwa andk 

Agar tidak suka menje- 
rah. Aan 

Pertama: agar rakjat djadi Ie- 
bih takut kepada “ger 
hingga tak akan ber: 
kan perlawanan dan' 

    

      a an aa 
buahnya Jalu 

akah mendjadi tambah 'liar” an 
idak ak berani menj 1 ke- tidak akan 1m 

“itu. 

pimpinan 

  

  

  

menghadapi kenjataan, bahwa b 

Sulawesi, KRJT Ibnu Hadjar 
beberapa kompi 

pembrontak DI Daud Bureuh di 
Atjeh dis., telah menaati panggi 

Dalam pada itu ietnan 1 Dar 

sono dari Penerangan Div Dt 

ponegoro atas pertanjaan Kita 
pun membenzrkan adanja tanda 
tand., mmeningkatnja — grombolan 
ini. Dan sebagai bukti dikemu- 
kakan angka? hasil2 operasi ten 
tar, dan polisi selama bl. Septem 
ber 'jbl. -Kalau dalam beberapa 
bulan jl: -kerugian djiwa rakjat 
jang-mendjadi korban paling ba 
njak antira 10 sampai 12 orang 
Sadja. “maka dalam bulan Sepiem 
ber 'jbt. didaerah GBN rakjai jg 
tewas akibat keganasan grombe 

terdiri 

Pimpinan tsIf 
Disetudjui Oleh PSII 

Lbjawa Tengah 

KONPERENSI PSII 
Djawa Tengah jang berlangsung 

wilajah 

pada tg. 20-10 di Salatiga, ania- 
ra lain telah mengambil kepu- 
tusan ' menjetudjui beleid Putjuk 
Pimpinan, dan tidak — mengakui 
adanja PSII dengan tambahan 
aama seseorang. 

|. Konperensi jang « dikundjungi 
oleh wakil2 dari seluruh tjabang 
nja jang ada di Djawa Tengah 
dan dihadliri pula oleh wakil dari 
tsif pusat Moh. Sjafei telah 
pula memilih pengurus baru. 

Dan sebagai Dewan Komisaris 
7SH Djawa Tengah jg baru tsb 

Abdulkarim dan Sutirto 
nasing2 sebagai Ketua dan wakil 
Ketua, Assari dan Sumarman ma- 
sing2 sebagai Sekretaris dan Ben 
Jahara. Dan sebagai “komisaris 
resort Kedu adalah Ngalim, Sema 
rang Sumarman, 5 
mad Bassari, Pekalongan Asmuni 
Zen, Solo Sunarto dan Jogja As- 
ni. 

Banjumas Ach- 

Disamping itu telah pula di 
bentuk Dewan Pergerakan Pemu 
da dibawah pimpinan Imam Su- 
pardjan (Semarang), Madjelis Sja 
riah Walibadah dibawah Pimpi- 
nan Ibnu Hadjar (Semarang) dan 
Mudakir (Salatiga), 
Wanita dibawah 
Rachman Wondoamiseno (Bandjar 
negara). 
sungkan rapat umum, 
bentangkan sikap PSII terhadap 
sengketa Terusan Suez dan PSII 

serta bagian 
pimpinan Nj. 

Pada tgl. 21/10 dilang- 
jang mem 

dalam menghadapi konstitusi ne- 
gara. ' 

lan cda S7 orang. Selain itu 6 
Orang anggota TNI dan anggau 
ta Polisi Negara serta seorang 
anggauta OPR gugur. Sed ngkan 
harta benda rakjat jang digarong 
ada sebanjak 24 kwintal : padi, 
12 ekor kambing. 2 ekor lembu, | 
5 ekor kerbau dan uang tun'i 
sedjumlah Rp. 68.852. Djuga ada 
beberapa putiuk sendiata. jang 
diatuh ketangan grombolan. Tet- 
pi disamping itu grombolan pun 
menderita kerugian jang lumajan. 
Seluruhnja ada 39 orang jang da 
pat ditewaskan 10 orsno luka2 
26 orang tertangkap hidup2 dan 
S-orang menjerahkan ' diri, 5 

pt- 

pistol dapat dirimpas dan 20 
buah gubug tempat persembunji' 

bis. Demikian keterangan dari 

memang belakangan: ini fihak| 

lakukan terrornja. 

TJIREBON 
1 TAHUN PENDJARA KARENA 

BERBUAT MESUM. 

Pengadilan di Negeri Madja- 

djururawat Rumah Sakit 

telah berbuat mesum 
seorang gadis peladjar 

rumah sakit tsb. Dalam" 
itu 

dengan 

kemudian diangkut ke 

HARGA MAS. | 

"Suara Merdeka” 

        

  

Harga emas Luar Negeri menu- 
ut perhitungan uang dollar Ame 

Smokkel Gam. 
5 ne 

bar? Tjabul 
Berasal Dari ''jepang 

Dan Sinc apura 
DEWASA ini banjak beredar 

gambar2 tjabul jang diperdagang- 
kan dengan tiara sembunji2 di 
dalam kota Tarakan dan Balik 
papan serta sekitarnja. Gambar2 
tjabul itu didatangkan dari dae- 
rah Kalimantan Inggris, dan di 
djual per lembar Rp. 25,— sam- 
pai Rp. 50,— menurut »Xilai tja bulnja,” 

Gambar2 ini berasal dari Dje- 
pang dan Singapura jang dibawa 
oleh kelasi2 kapal luar negeri di 
Tawao, jang kemudian diselun- 
dupkan kedaerah-daerah Kaliman 

|tan Timur, 

Pihak berwadjib di Tarakan 
masih belum mengambil tindakan 
apa-apa, sungguhpun peredaran 
gambar tjabul ini sudah lama ber 
djalan. 

Berhubung ' dengan banjaknja' 
madjalah2 .dan batjaan2 lainnja 
ig mengandung ketjabulan, maka 
pihak DPKN Balikpapan telah 
mengadakan penerangan2 sekitar 
hal itu dihadapan para pedagang, 
agen-agen madjalah dengan mak 
sud agar para 
agen2 madjalah itu mau memban- 
“u lebih dulu memeriksa isi ma- 
Jjalah atau buku sebelum didjual. 
Apabila dirasa batjaan2 itu ada 
mengandung ketjabulan, diharap- 
kan agar mereka membawanja 
atau memberitahukannja kepada 

pedagang dani 

ngan Kolonel Simbolon kepada 
.ne' Z.. Lubis, serta pertanja 

an apakah panitiy ad hoc jang 
dibentuk baru? ini oleh KSAD 
dengan tugas melakukan pemerik 
saan terhadap anggota2 Angka- 
tan Darat jang tesangkut dalam 
kegi'tan2 politik. masih terus 
mendialankan tugasnja atau  di- 
bekukan. 

"Wait and see” mengenai 
statement  Mochtar/Rosi- 
han, 

Mengenai statement-bersama 
Mochtar Lubis dan Rosihan An: 
War. masing2 pemimpin redaksi 
“Indonesia Raya” dan "Pedo- 
man” .setibanja kembali ditanah 
air pada hari Djum'at jbl., Pene- 
rangan Angkatan Darat atas per 
tanjaan setjara singkat hanja me- 
nerangkan: “wait: and see.” 

Sebagaimana diketahui, karena 
statement-bersama itu antara lain, 
kedua pemimpin redaksi suratka- 
bar tsb. sehari setibanja ditanah 
air, telah diperiksa oleh ' CPM, 
disamping pemeriksaan jang di 
lakukan tentang sebab2 kepergi 
an mereka keluar negeri sebelum 
pemeriksaan jg dilakukan CPM 
atas diri mereka “mengenai tuli- 
san-tulisan jang termuat dalam 
masing2 suratkabar jang dipim 
binnja jang dianggap melanggar 

| Peraturan K.S.A.D., selesai dila- 
kukan. 1 

Statement-bersama .....Mochtar/ 
Rosihan : pokoknja.-i.antara.... lain 
menjatakan . tekad,» keduanja - utk 
terus. berdjuang mempertahankan 
kemerdekaan, pers, 
pikiran serta pendapat. sesuai-de- 

  
Undang2 |: Sementara 
Indonesia.: (Antara) 

. Djaksa. Tinggi. 
Sunarje Dipe-. 

riksa Lsgi 
Dalam Hubungannja 
Mengenai Perkara 

Lim Wan Too 
DJAKSA Agung Suprapto dan 

Kepala Kedjaksaan Djakarta Ju 
suf Suwondho, hari Senen ma- 
sing2 melandjutkan usahanja men 
dengarkan keterangan2 dari Djak 
sa Tinggi Sunarjo dan Djaksa 
R. R.M. Harahap, disekitar ke 
terangan2 jg diberikan terdakwa 
Mr. Lim Wan Too dimuka sidang 
Pengadilan Kemis jang lalu, jang 
menjangkut-pautkan nama kedua 
pedjabat Kedjaksaan tersebut se 
bagai orang2 jang mendjalankan 
praktek2 di belakang lajar untuk 
mengeluarkan — saudagar Liu Ka 
Khie dari dalam tahanan semen 
tara. 

Pendengaran keterangan2 perta 
ma dari Djaksa Tinggi  Sunarjo 
dan Harahap, sebagaimana telah 

dikabarkan, telah dilakukan pada 
hari Saptu jang baru lalu. 

Baik Djaksa Tinggi  Sunarjo 
maupun Harahap jang seperti te- 
lah dikabarkan telah membantah 
kebenaran keterangan2 terdakwa 
Lim Wan Too itu, dalam peme- 
riksaan2 jang dilakukan terhadap 
dirinja hati Saptu dam Senin jl:, 
menurut keterangan, dgn . pan- 

djang lebar telah membentangkan 
segala sesuatu dalam hubungan 
persoalan Liu Ka Khie tersebut, 
safmpai terdjadinja tindakan pe- 
nuniutan atas diri Hakim Lim 
Wan Too, jang pokoknja dituduh 
menerima uang suap Rp. 300.000, 
utk usaha mengeluarkan Liu Ka 

Khie dari tahanan” (Antara). 
Sementara itu perkara Ir. Han 

Swie Tik kontra Kapten Dr. Hor 
jono jg semula direntjanakan akan 
diadili hari Senin oleh Pengadi: 
lan Negeri Djakarta, diundiir 
sampai tg. S bulan depan. 

' Pengunduran pemeriksaan per 
kara tsb dilakukan atas permin- 
taan Djaksa Jusuf Suwondho se- 
laku penuntut-umum dim “perka 
Ira ini, berhubung dgn kesibukan 
pekerdjaannja sekarang. 

Ir. Han Swie Tik sampai” se: 
karang masih berada dalam ta: 
hanan sementara, ' dia. pokoknja 
dituduh telah melakukan penga- 
niajaan atas diri Kapten Dr, Har 
jono, hingga Harjono mendapat 
luka2 dibagian  kepalania' dax 

Republik 
7 

  

tahui apa latar” belakang dari 29 Oktober 1956. Dalam pertandi 
maksud BPM ini, SKBM telah ngan tadi tidak terdjadi surprise 
minta perhatian “jg berwadjib Na 2gp pukat La 
agar kedjadian Ini diselidiki de Bantu Mn Haag ANN ar pen 

ngan seksama. Djika nanti dari kan “Kolar djuarant keudn wan 

usaha2 BPM 'ini dapat terbukti ngan Vonny Djoa/Soegiarto dgn, 
adanja kegiatan2 dari sesuatu PE angka 4—6, 9—7, 1—6. dalam fi- 
rusahaan asing 'jg 'menjalahi ke nale, sedangkan pasangan kuat. 
-entuan2 pemerifitah, SKBM men dalam double puteri Vonny  Djoa/ 
desak agar merintah mengam-: Betty Go dari Salatiga dapat di 

25 Pena kalahkan eleh pasangan Oci Hing 
bil tindakan tegas. emikian me Nio/Bea Oemiati dari Surabaja 
nurut SKBM. dengan longset 63, 7, 1—6, 

Scoringboard djuara2 remadja 
—— tennis 1956 sebagai berikut: 

Single-putera 13 th. : I: Soepar 
no (15 tahun) Surabaja: II: Siem 

. 
7 
(3:      £ 7 

7 
d 

    
Kwartet Teruna. 13,15 Orkes Stu 
dio Bandung. 13.45 Gesekan Biola. 
1410 O. H. Natsepa.::17,00 Donge 
ngan kanak2. 17,20 Irama Sendja. 
17,30 Peladjaran Gari-Sastra. 18,15 
Warna warni. 18,30 Ruang ALRI 
18,45 Warna Warni. andjutan). 
19,30 Imbauan malam: 19,50 Sua 
ra Bersama. 20,30: Hidangan Ta 
Chung Tze. 21,00 Mimbar Islam. 

Single-putera 19 tahun: I: Koo 
Hong. Bo (Djakarta), II: Soegiar- 
to (Bandung), III: Kwee Liong' 
Tjhiang dan Tjoa Liang Siem 
(Malang). 2 
Single-puteri 18 tahun: I: Von- 

ny Djoa (Salatiga), II: Bea Umia 
ti (Surabaja), III: Betty Goa dan 
Tjoa' Tjhing Pik: 

z £ Single-puteri 16 tahun: I: Yo 
21,15. Dari dan urituk Pendengar. Soewarinbo (Soerabaja), II: Tan 
22,15 -Dari dan, untuk Pendengar Hwie Yang (Malang), UII: “Tan 
landjutan). 23,30 Penutup. 

8 Hwie Liang (124 tahun) “Semg. 
" III: Oei Boen Tjong  (Banjuwa- 

tk 3 4 ngi) dan Lie. Tjoen. Hwan (Ma- 
Hi , lang). 

SIARAN RADIO R. I. Singel 25 e HL DAury 
: Be da at HA dp ga Single-putera 16 th.:- I: @aury - 

Be eta intan aan aa Mochran (Malang), II: Diglmah 
$ y Sar Nan ja : Abdulhajat dan Soe- 07,10 Orkes Eidihkndo-Ros. . 07.30 (40830), III: Ahdulhaj 

menjatakan. 

ngari hal-hal jang tertjantum dlm: 

Yocalid "Barat. 

    

-dan . Dibi" 

SURAKARTA, 95''Oktober "56: 
Djam 06.10 Genderan pagi. 07,20 

Dari lajar putih. 13,40 Musik Bal 
Genderan pagi (landjutan). 13,10 
let. 14,19 Rajuan Siang. 17,00 Du 
nia anak2. 17,40 Varia Djawa Te 

:nigah.! 17,50 Irama Indonesia, 18,15 Ia 5 1 s»- Double-puteri: I. Oei. Hi Pengadjian. 18,30 Sen aa a Oei Ta PO MT ON: , 19,30, Ambi, Malang 19.4 MiNAny Djoa/Betty Wo. (Salatiga) 1 Sa bar' Islam. 20,30” Malam Manasu- Mixed-double: EL Vonny. Djoa/ «: Ag on 0 Malam, Mangsuka, sn Sbeefarto. (Salatiza/Bandu ajutan). 22.15 | Lagu2, Harmonium. Hetty Lie/Kod Hots PAN an NA Dana : 132 25LA IP BA ge nee pan JOG JAKARTA! 287 Oktober "bg: U 
"Djan /06.d6t1 0 3 Krontjong. 
Kaka ag .0,20”0. H. Putri 

Talaku 07,30, Kwartet, Sudharno 
o. 13,104 GI Maa Nana" Nang 

at. 1410 Dikala Sianib. 
7,00 | Seni “Suara Djawa. 1 T740 

Merdu -Meraju: 47,56 #Rengadjiant 
1815 (Uptuk| Keselamatan: Almume 18,39 Njanjian, Petang... 49,40,-P.K. Mekar  Sariy 20,15 “atas Ni 

i S0 Siapa Taha” 215 
Mimbar Islam.” 91:30 "Buara” Ha: 
waii. 22,10 Malam 'Tirakatan. 23,30 
Penutup, : i 
DJAKARTA, .25, Oktober 
Djam 06.10 Orkes Chandra Kira 

06,30 - O.M," Sinar Medan. 
07,30 Orkes Lima Serangkai. 13,10 
Orkes Bambu Sangihe. 13,30 Game 
lan Madura. 14,10 Orkes Suara 

  

TEA 

PEMALANG --" 

    

Kilang gn 3a 

TERDAPAT 1.00. b1 NDERITA 
PENJAKIT KELAPARAN. 

Hing Sian dan Hwan Hien Gwat. 
Double-putera: 'I. Koo Hong 

Bo/Samsi (Djakarta/Bandjarma- 
sin), II, Kwee.' Liong Tjhiang/ 
Tjoa Liang Siem (Malang), III. 
Sie Tik Djien/Harijono  (Malang/ 
Blitar),..Daury/Suparti: (Malang). : 

    

  1 Diakarta): 

Se ana LILIN ah 

| Angkasa. ' “17,06: Njanjian“ Nji Bet 
.Mardjsari. 17,30 O. H. Suara M 
.fuku.: 18,30 Variete 
“Mimbar 

1s1gita 
Ds: 

1 af 12300, Pentitupen. nd 
KARTA, 25 Oktober. "56: 

hi Diam "06.19 Fog 088706138 Labu" "lagu :Sunda. 07,10! Biduan2 “Perkel ": 
nal. 13,10 Rajuan The Andrews 
Sisters. 13,49 Lagu? dari Maluku. 
1410 Orkes Kr. Puspa Kemala 
17,00 Peladjaran Njanji. 17,30 Sia 
ran A..P. 18,35 Kuntum Kembang 
19,30 Mimbar Islam. 20,15 Ketjapi 
Tunggal. 21,30 Orkes Melaju. 22,15 
Orkes Kr. Ika Budaja. 23,00 Pe 
nutup. 2 EA 

          
     

TEGAL 
| MEMBERANTAS BUKU? 

TJABUL. 
Razia terhadap buku2 tjabul me 

TN 

   

        

Suara Mai 
& Saulius. AE 5 

Islami. “21,6 “Piandjutan 
“Pantja: Suara. 22:15! (Orkes' Kh. 'Kei 
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Dari Pemalang: dikabarkan, bah 
“wa sampai achir bnlan September diselenggarakan 

didaerah jl, 
Kabupaten 
adanja penderita penjakit kelapa 

nurut putusan Djaksa Agung ba 
ru-baru ini di toko2 buku, jang 

    

   

   

1 oleh 15 orang 
Kawedanan Belik, anggauta Panitia Pengawas Film 

Pertatatig” tertjatat: dan Buku Tjabul terdiri pelbagai 

ran sebanjak 1.207 orang, jang 
@iantaranja 97 orang jang positif 
dan mendapat “perawatan ter- 
tentu, Selama “bulan September 
1956 pihak Pemerititah: Daerah 
Kabupaten Pemalang. memberikan 
bantuan jang. -berupa: obat2an, 
beras dan uang sebesarRp. 19.938, 
90. Dan disamping ' itu diterima 
pula bantuan2 dari djawatan So 

sial, Pertanian dan : Kesehatan 
jang semuanja .mempunjai sifat 
untuk meredakan 'dan ' memberan 
tasnja. Dalam rangka untuk mem 
berantas wabah penjakit kelapa- 
ran tsb. pada tgl. 20/10 pihak 
djawatan Perikanan Darat Kabu 
paten Pemalang menebarkan bi- 
bit-bibit ikan fawes, mudjahir 
dan | karper sebanjak 7.000 ekor. 

TVILATJaP 
AKSI GEROMBOLAN., 

  

Berita resmi jang. diterima 

oleh jang berwadjib di Tjilatjap 
mengabarkan, bahwa pada hari 

Djumat malam jbly . gerombolan 
jang kekuatannja ditaksir Ik. 20 

orang Idiantaranja 13 orang ber 
sendjata api telah masuk desa 
Wanaredja ketjamatan Wanare- 
dja, dimana - mereka. melakukan 
penggedoran2 dan pembakaran ru 
mah-rumah penduduk serta pem 
bunuhan. : 

djawatan dan organisasi pada tgi. 
15/10 hingga tgl. 19/10 baru meng 
hasilkan disitanja 3 buah madja 
lah jakni madjalah Monalisa, ma 
djalah- Mesra dan - madjalah Kara 
pret. 

Hasil jang kurang memuaskan 
tidak seperti dilain22 kota menu 
rut penjelidikan disebabkan ' oleh 
karena pada umumnja  toko2 bu 
ku disana sudah “mengerti akan 
razia ini seperti jang diberitakan 
di surat2 kabar bahwa “dikota? 
lain sudah diadakan razia sema- 
tjam itu, dan menjembunjikan 
madjalah2/buku2 tjabul itu, 
Lebih landjut dari DPKN Tegal 

didapat keterangan bahwa buku2 
Asmaragama dan sedjenis tidak termasuk dalam kategori, buku 
tjabul jang dilarang peredaran 
dan pendjualannja oleh Djaksa 
Agung. 

PANITYA . PENDUKUNG 
SEMAUN, 

Oleh para pentjinta Semaun di Tegal jang tergabung dalam se buah: Panitia Pendukung Sema- un disana kini dikandung maksud untuk segera mengadakan hubu- ngan dengan Panitia 'Semaun Pu sat di Djakarta jang diketuai oleh. Prof. Dr. Prijono, untuk meminta dapatnja ,Gjago tua” musuh Belanda itu bulan Nopem ber depan “bersilaturacmi ke Te gal sambil mengadakan  perkena- Sa kepada. chalajak ramai setem at. . 3 | Kabarnja rakjat Tegal dewasa ini. sudah rindu kepada - Semaun dan ingin sekali melihat muka-   Jang mendjadi 
27 buah rumah digarong hingga 
mengakibatkan kerugian sebanjak 
Rp. 22.477. 

Sebelum melarikan diri mereka 
membakar habis“21 buah rumah 
dan membunuh. seorang. penduduk 
bernama Wangsasemita umur 54- 
th. berasal dari desa Tjikarang.   perlu dirawat dirumah sakit (An   jang Pet (Antara) 

Sudah 100 

PERISTIWA pembunuhan ke- 
ljam terhadap seorang ibu dan 

  

   .£8. Krim, Djakarta Raya PKB 
(Le am useha pengusutan jg 
didjalankan polisi untuk mem- 
oongkar rahasia pembunuhan ter 
sebut, sampai saat ini oleh polisi 
telah dilakukan pemeriksaan atas 
diri lik. 100 Orang, sebagian be- 

/ 2. Pa . 

h WE ad Hilton     

tara). 

Orang Jg 
Dalam Perkara Drama Kebajoran 

tempat tinggal disekitar 

'uar kota Djakarta, seperti dari | 
laerah Tjikarang. 

han kedjam itu. 

  1 sar terdiri dari orang? jang ber 

    

daerah mengetahui betul, apakah orang2 
Kebajoran baru, ada -djuga dian- itu benar2 tersangkut ataukah ti- 
taranja orang2 jang berasal dari dak. 

Dikabarkan. lebih: djauh, bah- 
wa - gerombolan 'ini datangnja da 
ri djurusan desa Nagkapsar. 

Diperiksa 

sasaran adalah: 

. mendjelang 

PURWODADI 
PANITYA KONGRES VETERAN 

DAERAH TERBENTUK 
Pada tgl. 21 Oktober 1956 de- ngan bertempat di markas P.D, 

M.: telah diadakan: pertemuan ber sama diantara P.D.M, dan (PER 
BEPESI) Tjabang dgn. ranting2 nja, sebagai satu-satunja organi- 
sasi bekas pedjuang bersendjata 
didaerah ' Kab. Grobogan, 

Setelah Lts. Toha (P.D.M,) mem 
bentangkan maksud ' pertemuan dan memberikan pendjelasan seki tar arti Veteran, maka segera di bentuk panitya kongres veteran daerah  Grobosan/Purwodadi jang bertugas melakukan persiapan2 

kongres veteran setu ruh Indonesia ' bulan Desember jad. di Djakarta, Panitya tsb diketuai oleh Lts. Toha, $ 

  

     

   
    

    

   

   

   

  

    
     

    

   

   

      

   

    

   

      

   
     

   

     

    

      

    

   

    

   

    

   

    

    

|. Kepala Res. Krim. Djakarta 
Raya itu menganggap peristiwa 

Diantara Lk. 200 orang jang pembunuhan di Kebajoran meru- 
telah diperiksa atau didengar ke pakan perkara jang. tersulit jang 
terengan2nja' itu, beberapa orang pernah dihadapi- polisi Djakarta Hari Pahlawan 
dikenakan tahanan sementara ka selama ini. Ditambahkan, bahwa 5. 
rena disangka mempunjai sang- bagi pihak polisi, teristim€wa 
kut-paut dgn peristiwa pembunu serse kriminil, 

Demikian Saud. muhan kedjam itu, sebelum : ber 
jang menambahkan: “tetapi terha hasil dibongkar ““seluruhnja, 
dap diri orang2 jang ditahan itu. akan? merupakan penjakit bisul ran akan diselenggarakan 
masih perlu dilakukan penjelidik jang belum petjah, "Yarig “difasas 
an jang. mendalam ' sekali guna “kan sangat sakitnja 

DJEPARA 
TAN PAMA ULA 

1 PAMERAN INDONESIA BA- V3 NGUN KE Ik. Taun 
meriahkan peringatan Ta j jang akan datang 

Djepara telah dibentuk suatu Panitya jang bermaksud akan me re ngadakan Pameran Indonesia Ba peristiwa pembu- N2un ke II. Panitya diketuai oleh 
sdr.2” R. Soembono Dhanoesoeko 
tjo Kepala Djawatan Penerangan, Se- Menurut putusan 'Panitya Pames 

mulai 
10 —.19 November '56 ber 

tempat di Gedung Staf P,D.M. Dil, Kantor Pos Djepara, 1 

   
   

     

    

  

     
   

     

  
Untuk 

(Ant), 
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|. pat ditentukan bh 
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an
na
 

akan tetapi 
Dia adalah 
Battenburg. 
dari Earl 

   

   

  

   

   

    

    

  

   

   

    

   

ngenai . beberai emikian 
ersangkut dalam 5 

Tea lord” On an d Solitik Gor us | 
5 2 Ii 

Fi om et 18 “ 9 orang: laksamana | 2 an diberikan di- dan memulai dengan Pena oleh pemerintah . Hon , ng, Kamar, jang ak 
pada ja Selasa. Di- suatu ne , L ajahnja, P ob ah in Ika akan | Laga Pn rang duga ang kedt | 2 : s pidatonja jang telah Tita jang bebas dari Soviet. jabat sebagai p ika i pada hari Sabtu jbl., mikian m t para ahli 

2 Pen eaa at pend 3 Kiepe Pane. uj mikian menurut para ahli dalam 

  

djabatan ini. sebag 
tertinggi dari 

Pe 
Politbiro Partai Persatuan 5 kti dengan? Pekerdja Polandia bitjara- 

ang ditinggalkar kan status Rokossovsky. 
: terus"di- | Politbiro Partai Persatuan Pe- 

man?nja, sedang |kerdja Polandia pada hari Senin 
gar, tidak “ada ( hengadakan sidang istimewa un- ah 00 0ijuk membitjarakan " status dari 

jang Aa dar Pk 'Konstantin  Rokossov- 
Ba : sky, bekas pemimpin tentara me- an dan makanan rah jang pada malam Senin tidak 

      
   

  

   

    

   

  

     

   

  

   
dari uang. 

    

  

     

  

   

   
   

: ian seliruhnja seba-|'“" J8 : . aah an makm Min e RD, engN ombolan terpilih sebagai anggota  politbiro oleh siaran radio akibat —serbufn pi 3 partai tersebut. Mengenai pembi- ngar di. Honok belum diketahui. ana, tjaraan itu tidak didapat detail aa Nasi “8 tebih landjut.” Rak t Rokossovsky, walaupun tidak 
terpilih mendjadi anggota polit- 

biro Partai Persatuan Pekerdja 
Ah .(Polandia, kini masih memegang P Me Pe Te AAA “djabatan sebagai menteri pertaha . Mevuodjukkan Ke- (nan Polandia. Sumber? Polandia 2 ta 5 73 23) 1 16) hui : i 05 

| Bloks Arab Jang - jang mengerahui hunja mengata 

Nasser 

   
      

     

  

    

  

kan, bahwa sidang istimewa da-   : N . Dinii e $ Na tadi dipimpin an Na au MBNUnN Sen, .... sekretaris pertama. jan aru, NTARA pemilihan. umum di Jordania je & ' Demikian WI.dislayv Gomulka. 
UP. 

Rakjat Polandia tidak bu- 
tuh dipakai kampanje dim 

j bahwa Partai Indepen 
terbesar dalam parlemen baru 
jang lalu dilangsungkan pemi Bika Muara : 
mengisi 40 kursi dalam parle Teybuna da 5 ha 
'semenfara itu ialah: 14 kursi | Surat kabar "Trybuna Ludu” kursi untuk Partai Sosialis Na- |di Polandia pada hari Senin me- : Konstitusionil, 3 kursi untuk blok fegatakan: ,,Presiden Eisenhower : Kaka iman Arab dan 1 karsi |iglah membuat suatu pernjataan 

  

   

    

    

    

   

  

    

    

  

jang djiwanja dia akan ,,memban 
ik tu perdjuangan jg kini dilakukan 

.Foleh rakjat Polandia.” ,,Kami me- 
' Ingetahui. betul “situasi' ' Amerika 
“#sebelum pemilihan, akan tetapi 

“kami harus menegaskan, bahwa 
wi rakjat Polandia tidak memberikan 

Sudan: 

  

    masuk orang2” 
Politik Megara2       

jat Polandia tidak butuh dimasuk 
   

  

   

  

   
Sae na 

an. 

1 Ps ak 
Saptu pres. Eisen- 

  

     

  

          
seperti diketahui setiap 

          

      

    

     
   

  

   

      

   

memberikan tundjangan || hower mengatakan di Denver — Jordania £ 12 djuta. D tentukan | Colorado — Pa na 
uang ini dipergunak: akan terdjadi - dalam ' Pebruari & ban me- 
beajai pasukan2 Jor -a-d. (AFP). ja k 
rut wartawan UP 5 
dikabarkan .bhw 
nis dan kiri lainnya 
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“pemilihan | 
Amerika dan 'karena'itu rak |- 

lag B 
   

    
   

  

Suatu pertemuan dan menuntut 
"jadanja “pendemokrasian 
kehidupan politik,” demikian me 
nurut siaran radio Warsawa jg 

  

takan, bahwa larangan 
wu adalah ,,tidak aneh” 
@ pada waktu ,,perpin: 

pasukan2 dan manocu-         

   

    
      

  

   

   
   

      

ukan demo- masalah2 dibelakang tirai besi, 
Mereka katakan, bahwa tanda? 
dalam minggu2 belakangan “in 

“telah menundjukkan kes "7 
termasuk — rehabilitasi 

    

. 9y Tanda2 jang lain dalam achir 

djukkan pula, bahwa Honggaria 
menaruh perhatian terhadap  re- 
volusi Gomulka di Polandia. 

Radio Budapes telah menjiar- 4 
kan. perkembangan2 “dari kedja-| 
dian di. Polandia dan pada hari 
Minggu malahan mengirimkan sc 
orang penjiar ke Warsawa. Djikel 
Honggaria mungkin akan. mengi 
kuti djedjak Gomulka 4 Bolan 
dia, sangat boleh  djadi mereka 
akan 
telah. direhabilitasi, tetapi hingga 
kini tidak diberi kekuasaan. De- 
mikian diberitakan oleh kanior 
berita United Press dari London. 

' Kundjungan pemimpin? 
. Sovjet ke 5 

Menurut Foster Dulles. 

hari Senen di Washington bah- 
wa kundjungan jg telah dilaku- 
kan oleh pemimpin2 Uni Sovjet 
ke Warsawa dalam minggu jl. 
adalah tak sesuai dengan per- 
mintaan Sovjet hendaknja diada- 
kan suatu politik tak mengadakan 
tjampur tangan ' dalam urusan| 
dalam negeri negara2 lain. 

            

   

       

   
   Kami 

tt 

  

Istrip-tease telah dibawa kedepan| bahwa 

  

be-| 

jang baru lalu  menun- | 
  

  

    
    

   
   

  

dipimpin oleh Nagy.: Dil 

Warsawa. | 

Menteri luar negeri A.S. John| f- 
Foster Dulles mengatakan pada: 

Es $ 5 .nihsempatan untuk membajar den- kan, ruangan sidang sambil me- 4 Paulles, memberi Pa Nnaa Mij da. : HE IA nangis, setelah menjatakan bah Jalam upatjara pelantikan Carl Dan satu tontonan penangga- | wa dia akan naik appel. 4 Strom Hendjadi 'd . baruj an-pakaia rupa itu pernah di-|. Sebagai. hasil. :darj. .appelnja, 

x 

  

«(Tarian 78 Lapis 
| Gegerkan Malaya 

Ih Jg Enam Boleh Dilepaskan —Rose Chan 
. Lempar2kan Kembang”, Undangan” 

Malaya telah diberitahu dengan kalimat jang samar, bahwa 
tangan undang-undang akan menangkapnja, bila mereka ,,me 

Inanggalkan pakaian melewati batas?” Tapi sampai dimanakah | 
batasnja? Seorang pedjabat kepolisian di Kuala Lumpur men- 
fjoba meherangkan: ,,Mereka boleh melakukan tarian tudjuh 
lapis, tapi lapis jang ketudjah tidak boleh ditanggalkannja. 
Jang cram boleh dilepaskannja.” 

. : i Kata Waller, sedjumlah penon 
keras|ton laki2 naik keatas panggung, Polisi mulai bertindak a 
jang! terhadap seniwati2 ' genit memeluk dan mentjium seniWa- 

mempertontonkan tubuhnja sebahti strip-tease itu. 
| 'gai 

    

   

    

Djaksa mengandjurkan supaja 
|didjatuhka, hukuman jang men 

kui, bahw .,sebagian dari pendufdjerakan, karena pertundjukan 
duk tidak menjukai  strip-tease, SE TNYA 2 sangat merusak djiwa 
dan agiannja lagi beramai-rajpemuda2. Hn Aa aa Hakim Intjek Abdul Kadir bin Aa Un aa Pas Yusuf, ketika -mengutjapkan, pu 

tusan ' “pengadilan, « mengatakan 
»-denda sadja tidak berar 

i Ibu Hawa sebelum tergoda, 
meskipun pihak polisi itu menga 

“Baru2 ini seorang  seniwati 
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Diatas ini pun seorang penari "Strip-tease”. Tetapi selain ia ”ber- 
pakaian” sangat menjolok, untuk lebih menarik perhatian publik, 
ia pun menari? dengan..., ular. Pertundjukan istimewa ini sangat 

digemari penonton di Tokyo, 

pengadilan di Ipoh dan dihukum ti apa2 bagi orang2 begini”. Ro 
pendjara 10 hari tanpa diberi ke se Char kemudian  meninggal- 

          

   

   
    

     
    

  

  mahkamah. mengurangkan: huku         

     
      

      

   

  

     

     

  

    

an' RMj: Uni Sovjet : ' 
ulganin dan sekretaris: peftama 

Ge “Komunis “Uni Sovjet Ni: 
kita Khrtishchev “nanti ke Kam: 
bodja dan' Laos. (Aritara) 
2. Perwira2 dah 'iswa2 aka: 

' demi tehnik militer Polan- 
dia di Warsawa tuntut 
pendemokrasian kehidupan 

Perwira2 dan siswa2 dari Aka 
demi Tehnik Militer di Warsawa 
hari Minggu telah mengadakan 

dalam   a.S Di | 
    

   

menangan2 jang t ahwa -perubaha di “Olandir| 
SA d? sebagai. tand, perubahan ai 10 5 hn Ja .tasi dalam politik luar negeri ka) olitik Tuar negeri 

“mi, maka mereka memburt kesa 

politik “Kana telah poli - politil ami ialah itik persa- 
(habatan dengan Uni Soviet". De | 

        

E. Beall, 
en pertama dari paberik 

yat terbang Boeing, menga 
parlemen, ja 
Zaideen.  -     

           

    

     

       

Pemilihan “umum tsb. kakan dalam kongres tahunan) ikian Trybuna Ludu. 
umumnja berdjalan s dari Perhimpunan Bankir| TAN Ne AN BE dimana2 di Jordania, di 
ibukota Amman n rn 
ngerahkan kesa 
jang tjukup banjaknja 
djaga2 apabila andaik 
sesuatu hal jang mi 
kota Amman tsb. 
orang ikut serta 
ranja pada har 

Selandjutnja - 
bhw menurut dug 
him Hassem, jang 
binet caretaker ' 
mungkin menje 
pada hari Sener 
mungkin pula ia 
minta memimpin. ka 
ker tsb. sehingga ha 

han umum ini setjara : Sa 

umunya Pelan an Ke ang “tajir : Berdasarkan persetudjuan anta- 
1 Ban POR ngatakan d ra ,,empat Besar”, misi militer 
Ikan 10 am -|inggris, Amerika Serikat dan Pe 

Trantjis jg'berkedudukan di Pots- 
SS Idam : mempunjai hak utk berge- 

ket j 'Irak setjara bebas di Dena Ti 
. henurut Beali da-|mur, akan tetapi kadang2 dae- 

Ka papua Ba rah2 tertentu dinjatakan terla- 
kia mempunjai :pilai2 baru rang bagi'mereka. Sumber2 jang: 
ak lagi mempunjai perha: mengetahui tadi mengatakan, bah 
untuk itu,» (UP) wa 'Sovjet telah memberi tahu- 

ag ? . kan kepada negara2 Barat pada 
Btn 3 . malam Senin, bahwa misi Barat 

mengenai masalah ( ini tidak dapat lagi pergi ke dae 
a Oleh para Warta: rah sebelah Timur Berlin mela- 

»Rentjana Menon lui perbatasan. Polandia. Lara- 
(dalam harian pan ini menurut sumber2 tadi 

smi Mesir ,,Al Goum sgalah utk. mendjaga djangan 
itu “benar, Menon mens Kmpai negara2 Batat mengeta- 
bahwa sia belum melihat fi. gerkan2 militer Sovjet dari 

Los Angeles pada hari 
Thn. dita rakjai      

       

   
        Uni Sovjet melarang negara2 

sekutu Barat untuk mengadakan ' 
kundjungan dari Berlin Timur ke: 
"perbatasan" Djerman Timur - Po- 
landia. Demikian dikatakan oleh 
sumber2 jang mengetahui pada 
hari Senin di Berlin. Selandjut- 
aja sumber2 tadi katakan, bahwa 
larangan itu ditudjukan 

Imissi militer negara2 sekutu Ba- 
anfrat di Potsdam jang diperbantu- 

2 pem K3 ti Ikan" kepada tentara pendudukan 
resmi: kn Ie aa dea Soujekn Ken Ta 

call me 'atakan penerbangan 
a Mean hain dengan: 2 

dan dilapangan penerba 
in ka | | Lahan 1975 sudah 
“itn.jakan sebuah pesawat berme 

        

  

    
    
   
   

  

    
   
    

     

      

   
       

         

   

  

   
    

   
     

         

  

   
   
   
   

    

    

  

   

    
     

  

    
    
   

    

    

    
     

  

sih belum diketahu 
akan mendudukinja dala 
men. (AFP). YP 

Menon   
Bodiotknan Hak 

pa (Barian Ru terbit. . Atas Djerman Timur ke Polandia. 
ez. Tetapi, jaan 1 nnja, apakah » Ti, Lebih djauh oleh kantor beri 
kan, ia telah" m rapan besar bahwa «, United Press di Heidelberg di 
ran2nja ketika akan terpetjahkan. beritakan, bhw menurut seorang 

akan, bhw ia be- guru bitjara militer -Djerman 
engatakan sesuatu Barat ,,memang benar misi mi- 

api 1a mengeta- jiter. Barat telah .dilarang untuk 

rundingan2 dgn 2 
bersangkutan... -...«   

Sebagaimana menambahkan, bah- berkundjung kedaerah2 ” tertentu 
telah mengadakan iku adakan suatu pertemu dalam daerah: Djerman Timur, 
New-York, London newa guna melandjut- pada: umumnja disepandjang per 
dan selama perdjala dingan2 jang telah di- batasan Polandia”. Pada dewa- 

dasar: daripada bahwa wakil2 dari pekerdja2 dari 

kepada |. 

dikutip oleh Reuter. Siaran radio 
tsb. lebih landjut — mengatakan 

pabrik2 di Warsawa hadlir pula 
dalam pertemuan itu.- Dikatakan 
bahwa para perwira? dan siswa2 
dari Akademi Tehnik Militer itu 
menjatakan menjokong sepenuh2- 
nja resolusi2 dan sikap pekerdja2 
Warsawa, tandaskan rasa soli- 
dernja jang kokoh dengan golo- 
ngan kelas pekerdja dan menun- 
tut adanja pendemokrasian dalam 
kehidupan politik. (Antara) 

Honduras Te- 
: » 2 

uang Kembali 
KEDUTAAN-BESAR Ameri- 

xa Serikat di Tegucigalpa, ibu- 
z0ta Honduras, melaporkan ma- 
lam Senin, bahwa keadaan di 
“epubiik Amerika Tengah tadi 
nang, sesudah kepala negara 
Julio Lozano digulingkan oleh 
fritunggal militer jang terdiri dari 
djenderal Rogue J.: Rodriguez, 
'kolonel Hector Carraccioli dan 
| major Roberto Galvez. 

Kuasa usaha AS di Honduras, 

John C. Pool, melaporkan keada 
an ini melalui telepon kepada 
kem. luar negeri di Washington. 

Pool menerangkan bahwa Loza 
10 sendirilah jang mengumum- 
can terdjadinja perobahan peme 

rintahan tadi, dalam mana dapat 
ditarik kesimpulan bahwa peris- 

sendjata. 
Julio Lozano djadi acting pre- 

siden Honduras sedjak presiden 
Juan Manuel Galvez meninggal- 
kan negerinja pada tgl. 15 No- 
pember 1954. Tapi Lozano pada 
tgl. 6 Desember 1954 menjata- 
kan dirinja sebagai ,.kepala-ter- 
tinggi negara” jang memegang se 
gala kekuasaan untuk  djangka- 
waktu darurat jang tak ditetapkan 
lamanja. Menurut UUD ' Hon- 
duras, presidennja dipilih olek 
rakjat untuk djangkawaktu 6 th., 
mulai memegang djabatannja mu 
lai tgl. 1 Djanuari. Presiden Gai-   an di New York. Demikian . sa ini Amerika Serikat membu- 

AFP. | “njai misi militer jang beranggota 

Perundingan Baru 
       

  

   (dan seruan Dewan Keamanan 
kendaknja perundingan dilandjut- 
kan untuk menjelesaikan pertikat 
an, Terusan Suez. Perlu dikemu- 
kakan bahwa baik djuru-bitjara 
Inggris maupun: djuru-bitjara Pe- 
rantjis dalam minggu jl. telah 
mengatal tetap menunggu Tan 
nja usul2 baru dari. Kairo sebe- 

“01 lum Ma ra ana pem- 
in| bitjaraan2 baru. : 

Pertanjaan apakah Mesir akan 
mengadjukan . suatu usul baru 
bagi penjelesaian masalah tsb. 

gara tentang masalah Teru- 
ah ez. Fawzi menegaskan bah 

wa sikap Mesir jang tenang dan 
. dan sangat baiknja Mesir 

pelajaran melalui” Te- 

    
" MENTERI LUAR 'neger 
sir 'Mahmud. Faw 1 
di Kairo pada hati S 

   

      

   

       
     

        
      
    
    
   
      
     

    
             

    

   

raan pala tingkat menter 
negeri. Fawzi selandjut j: 
ngatakan va Mesir. 

lagi tjapai kata jang 
Kena" telan membitjarakan dgn 

Sg Perantjis: - tentu didjawab oleh. Fawzi bahwa usul 
ena ng aka" empat Peta masalah Terusan - Suez usut jang Badan dikemukakan tanggal 

« 

  

sa     

ada Tingkat Kepala Pemerentah 

vez adalah.ajah major Roberto 
Galvez. (Antara-UP). 

Soal Suez 

ole Mesir adalah lebih dari tju- 
kup “untuk mulai mengadakan 
pembitjaraan. Usul2 jg dimaksud 
oleh Fawzi itu ialah jang telah di 
kemukakan olehnja dalam  per- 
itemuan2 dengan para menteri 
luar negeri Inggris dan Perantjis 
di New York. pada waktu per- 
debatan masalah Terusan Suez 
dalam Dewan Keamanan PBB 
hendak berachir, Menurut Fawzi 
permintaan negara2 Barat akan 
usul2 Mesir jang istimewa untuk 
didjadikan dasar dilandjutkannja 
perundingan suatu usaha untuk 

    

   Nikolai| tahkan bajar 

tiwa ini terdjadi tanpa kekerasan: 

hlemen Indi,. tsb. hendak berang 

| dua bulan menarik .perha |mannja dari 10 “hari « pendjara 
ditiga,,tamnyan Skebdla .Imendjadi 75 dollar "“ Singapura, 

ikota. AR eri Irett Tg E jaity, 25 dollar "karena tarunn da 

“Sebagian dari senjyyati diperin ri panggung, dan: 50--dollar kare 
uang djaminan Ae membiarkan anak « dibawah 

dua ribu dollar: Singapu, 16,.tahun menonton pertundjukan 
Ta. “1 Tikus Tea Aatartg 'Features) ' 
“Kepala Djawatan Reserse di HL sajak 
Kuala “Lumpur, H.G. Beverley. 
mengatakan“ bahwa Malaya dan 
Singapura menggabungkan usa- 
hanja untuk ,.membersihkan 
tontonan serupa ini. Dimasa de 
pan, izin akan diberikan hanja 
dengan .djandji akan memenuhi | 
beberapa sjarat. | 

Siarat-sjaratnja ialah para pena | 
ri djangan melakukan gerakan? , 
jang kurans sopan, baik sewaktu 
lagi berpakaian atau tidak. Daun 
jang .menutup” anggauta badan 
nja jang terachir harus tjukup be 
sar, dan djangan ,,doorzichtig”. 
Bagian badan sebelah keatas bo 

i di. Singapura 3 

  

Nehru | Tak 

  

Inda Tak Sependapat 
Negara Harus Menga 

wati batas” jang, ditentukan PO pendapat ketua bank dunia, 
TE Boverley mehpatakan, bah Ya lima tahun India jang kedua, 
wa menurut penjelidikan polisi , 
djumlah penarj 

kin banjak di PN aan Idee jg menjamakan demokra- 
Na Pe si dengan perusahaan partikelir 
tease itu adalah suatu matjam pe »Menurut pendapat kami adalah 
kerdjaan jang sah, dan mereka tidak tjotjok” demikian ditambah 
boleh menonton orang bekerdja kannja. 
itu”. : »Saja akan mengambil langkah 

Dan sampai sekarang belum jebih landjut dan mengatakan 

  

timbul pertimbangan untuk me bahwa - : 5 Ta " 6 pada analisa terachir nya 
an en 1 talah bhw demokrasi jang sebe- 

Di Ipoh, seorang seniwati strip Narnja dan perusahaan jang tak 
tease mendapat hukuman pendja Ta 2 
ra, setelah djaksa P.B.G- Waller Nizam Haide- 
MP 3 peta En aan, 
bahwa Rose Chan mengenakar 4 b d B h - pakaian nylon jang Aoa raba er enti 
tig” serta membuka -dada, Dia : 4 5 
MN eaka pula tjawat nylon jang | NIZAM (maharadja) Haidara- doorschtig” dipinggangnja, dan, bad, India, ialah kepala negara 
udjungnja melambai-lambai dian bagian tadi, bernama ,,His Exal- tara dua pahanja. ted Highness” Mir Osman Ali 
Djaks Waller, menegaskan la Khan dst., hari Minggu j.I. me- 

gi kepada pengadilan, bahwa se ngumumkan wa ia mengun- 
waktu menari Rose ,telandjang durkan diri — 10 hari sebelum 
sama sekali”, dan ia melakukan Mulai berlakunja undang2 jang 
gerakan2 meraju dengan tangan akan memefjah-metjah  wilajah- 
nja depan pahanja. nja. Sebagai alasannja, — Nizam 
Kemudian dia turun dari pang mengemukakan bahwa ia sudah 

dang penonton2 naik kepanggung berusia 75 tahun. £ 
gung, kata Waller dan menjebar ang Pengaba T Anbon PAR ma 
kan kembang2 kertas diantara pensiun sebesar $ 903.600 setahun, penonton. Setengah. dari  kem- Menurut dugaan?, ia oran 2 aon Ea g ) g pa bang itu -bertulisan jang mengun ling kaja didunia”, Nenek-mojang untuk mentjiumnja da, mengum- nja adalah orang2 'Turkmen, jg 
pulkan potert2nja. menegakkan  keradjaan Haidara- 1 bad dalam tahun 1724. Diperoleh 

keterangan bahwa " Mir Osman 
Khan kekajaannja jang terdiri 

|dari emas, perak dan intan ber- 
'lian dil meliputi harga $ 1.000.000. 
000. . Walaupun demikian, ia bia- 
sanja pakaiannja buruk dan ka- 
lau bepergian naik mobil buatan 
tahun 1927. (Antara-UP), 

Ananthasayanao: 
Masuknja RRT Dim 
PBB Satu Sumbangan 

Baik Bagi Dunia 

M. ANANTHASAYANAO, pe 
mimpin misi parlemen India jg 
kini tengah mengundjungi RR 
T, menurut k.b. Hsiahua me- 
ngatakan bahwa masuknja RR 
TC dalam keanggautaan PBB 
sakan merupakan sumbangan 
jang sangat baik bagi Dunia”. 

  

SURAT BULGANIN UNTUK 
EISENHOWER 

Kedutaanbesar Uni Sovjet 
Washington malam Sabtu telan 
menjampaikan sebuah pesanan 
dari PM URSS Nikolai Bulganin 
utk. Presiden Bisenhower, kepada 
menteri luar negeri AS  Dulles, 

di 

PEMAIN-PEMAIN ,strip-tease” (penari telandjang) di 

sagaknja tidak dikenal 

PERDANA MENTERI India 
mengatakan, bahwa demokrasi jang sebenarnja tidaklah sesuai 
Gengan adanja perusahaan partikelir jang tak dibatasi haknja leh dibuka. Mereka disuruh mem tetapi berlainan dengan negara2 komunis India tidak tjondong bajar. uang djaminan dengan kon kepada pendapat bahwa negara harus inengawasi tan. supaia mereka tidak ..mele Dalam suatu konpercasi pers, ketika memberi komentar atas 

Fugene Black, mengenai rentja 

| 

    

Skets? Dari Sovjet Uni (11): 
  

DJAM 9 PAGI KOTA 

patan lebih leluasa dan 
memperhatikan mereka. 
benar 

um -wanitanja, djuga kaum 
janja »tebal2” 

Inja umumnja besar, 

sintal. Sajang sangat, 
unggulan physiek ini djarang d 
sertai dengan elegance atau wa 

djela 

wanita2nja althans menurut 
Smaak saja-sugguh mengetjewa 
kan 

Djarang saja melihat wanit 
tjantik di djalanan- Moskow. 
      
lalu sedikitnja wanita jang mema 
kai pemerah bibir, dan lebih? ku 
rang adanja senjum, meng-accen 
tueer kekurangan ketjantikan jg 
agaknja mendjadi tjap bagi wani 
ta Moskow itu. 

Tambahan lagi warna pakaian 
serta mantel mereka jg kebanja 
kan kehitam-hitaman, lebih me 
njeramkan” pemandangan. 

Sepatu tumit tinggi model Ita 
lia, kaos kaki neylon, parfum se 
dienis Chanel nomor 5? Dja- 
nganlah hal ini ditanja! Agaknja 
made wanita Rusia hanja memen 
tingkan kesederhanaan dan men 
tiukupi kebutuha, sadja. Snit jg 
berbeda dan gonta-ganti menurut 
musim seperti jg diadjarkan oleh 
radja2 mode Barat sebagai Fath, 
Dior, Balmain atau Chiaprelli 

di Rusia. 
Potongan pakaian wanita di Ru 
sia diutamakan kepada enaknja 
dipakai dan enaknja utk kerdja. 
Dan bahannja djuga ditjotjokkan 
kepada tudjuan ini. Kuat dan sc 
lerhana. 

Katoen 

wol-imitasi 

  

untuk 

atau 
dirumah, 

tulen-bahan 
dan 

se 
matiam tweed dil bahan jg tebal 
dan kuat, untuk pakaian keluar. 
Djadinja dianganlah tiari bahan2 
'matiam Dacron, Alpacca atau 
Te-rvlane di Rusia. 
Djuga sepatu2 jg dipakai ka 

um wanita Rusia sangat sederha 

Iran Ikut 'Tuntut 
Dimasukkannja' 
Irisn Dim Agen- 

da PBB: 
.IRAN PADA HARI Senen 
menjatakan turut meminta  su- 
paja masalah Irian Barat dibi 
fiarakan oleh  Madjelis .Umum 
PBB. Seperti telah diwartakan 
15 negara lainnja anggota PBB 
sudah mengadjukan permintaan 
perdebatan masalah Irian Barat 
oteh Madiclis Umum PBB. 

Suka N egara 
Terlalu'Tjampur/Tangan 
DimLapangan?P rusahaan 

Dgn Komin's Bahwa 
wasi Segala-Galanja 

Nehru pada hari Minggu 

segala2nja. 

Nehru mengatakan bahwa pen 
dapat Black itu adalah pendapat perseorangan atau, lebih Ju strip-teise sema as lagi, pendapat orang Amerika. 

terbatas haknja itu tidak bisa tjo 
tjok”. 
“Nehru mengatakan bahwa ada 
beberapa orang jang berpendapat 

bhw dengan tindakan 'negara me 
miliki industri2, itu berarti bah- 
wa India kini sedang bergerak 
menudju kapitalisme negara: ,,an 
daikata dalam beberapa hal pen 
dapat itu benar, maka itu adalah 
lisebabkan karena tidak “adanja 
djalan Jain”. 

India bermaksud mengembang 
kan elemen2 kerdjasama, tidak 
hanja dalam hal tanah tetapi dju 
ga dilapangan industri. Tetapi 
meskipun demikian India tidak 
menjukai bhw negara ikut tjam- 
pur. dalam segala hal. Nehru sen 
Tiri tidak menjukai terlalu ba- 
njak pertjampuran-tangan dalam 
hidup perusahaan2nja (Renter). 

Radja Muang 
Thai Djadi 
Pendeta 

RADJA MUANG THAI 
Phumipol Aduldej pada hari Se 
nen mulai mendjadi seorang 
pendeta dengan berpakaian dju 
bah berwarna kuning dan ram 
but kepalanja ditjukur bersih 
rata Muang Thai Sirikit akan 
memerintah keradjaan. 

disaksikan oleh anggota2 keluar 
ga radja dan PM Muang Thai 
Pibul Songgram, radja Aduldej 
menerima dari tangan ratu Siri- 
kit pakaian pendeta Buddha dan 
dinjatakan mendjadi pendeta pe 
mudjaan Buddh. Djamrud dgn. 
mendapat nama istimewa Phu- 
mibhale, Sesudah upatjara itu 
pendeta Phumibhale dengan di- 
saksikan oleh beribu2 rakjat per 
gi ke biara Wat Dovernives.   : Isinja belum diumumka 

Ananthasayanao mengutjapkan ) umkan. (Reuter). 

memenuhi prospekt2 atau boulevards Moskow 
bagaikan semut-hitam bergegas-ge 
semut-hitam mereka. Karena d 
jg. serba kehitam-hitaman itu, 

Pada siang hari, saja berkesem na potongannja. 

a. Memang nesia sini disebut sepatu djuga: bukannja sadja ka loop”, 

prija bagaian 
Potongan badan Djadinja tidak memakai hak ting 

tegap dan gi. Bahkan banjak sekali wanita? 
bahwa ke jg djalan dengan sepatu boot atau 

djah jang tjakap. Dan terutama ' Buk 

a2 hadap hawa jang dingin 
Dan 

ftidak dipakainja gintju serta ter 

Dalam upatjara keagamaan ig| 

— Oleh: Hetami — 
Moskow mulai hidup. Mobil, bis, 

Kebanjakan me 
S reka memakai sepatu jg di Indo 

door 
Z00l sepatu menerus dari 

djari sampai . ditumit. 

1 laars! 
Kaos kakinja djuga sederhana. 

an dari nylon: tetapi katoen, 
sutera tiruan atau wool. Pokok 
jasal menutup kaki rapat dan bisa 
memberi sedikit perlindungan ter 

Tapi djarang wanita Rusia mc 
makai. Kebanjakan hanja menge 
nakan “kain kepala sadja  atzu 
babuschka”, 
Parfum2 menggiurkan dan 

memidbokkan indra? Djarang sa 
ja. menjedot bau wangi2-an di- 
tengah tengah publiek wanita 
Rusia. Kalau toh mereka mema 
kai parfum, 'kebanjakan bau-nja 

“kurang “sedap. Parfum merek 
,Svetlana” jg sangat populair di 
Rusia dan disana termasuk salah 
satu jg agak lux, baunja 
melebihi Japarco atau 
di Indonesia ini. 

jg 

tidak 

Vinolia 

Djuga mode kaum lelaki tidak 
djauh berbedanja dgn mode wi- 
nita. Pokok tudjuannja 'sederha- 
na, enak dipakai, kuat dan awet. 
Bahkan kalau menurut ukurari 
dan smaak Indonesia, kesederha 
naan pakaian lelaki Russia itu 

|| Renungan Mode—Parfum ,Svetlana, 
Dan Japarco Dan Senjum Emas 

trolley, trucks2 bersimpang siu 
jg. sangat lebar2 itu. Rakjat berdujun dujun, 

gas menudju ke tempat pekerdjaan, Ja, benar menjerups 
Jumlahnja jg. datang berbondong-bondong dan pakaiannj : 

“Sudan Tuduh 
'Missi' Keristen 
MendjadifBiangkela 
«di Pemberontakan 
#$BIn Agustus Jl 

(SA 
MISI2 KRISTEN telah dituduh 

mendjadi sebab2 jang tak lang- 
sung dari agitasi2 jang menguak 
batkan pemberontakan2 jang ter- 
djadi dalam bulan Agustus tahumi 
lalu di propinsi2 bagian Selatan 
Sudan. Yuduhan2 itu dimuat da 
lam laporan komisi penjelidik 
pemerintah mengenai Kerusuhan2 
itu jang hari Senen  diurnusikan 
oleh fihak resmi Sudan. 

  

Jang saja kemukakan diatas 

jadalah pakaian ,,the man in tae 
street” sadja. Pakaian jg dikena 
kan oleh tevarich Ivan, Sergei, 
Nina dan Paula. 

sk : 
Sifat sama daiam “pakaian ser 

ta kesederhanaan #tadilah — janz 
menjebabkam orang luaran me: 
ngetjap keadaan “di Russia, di 
Moskow chususnja, sebagai Su- 
ram, gelap dan- tak menggerab'- 
rakan, Harrison Salisbury, bebe 
rapa. tahun” ja tinggal — di 
Moskow. sebagai koresponden 
.New York Times” menamakan 
keadaan Brang2 Moskow dalm 
buku karangannja sebagar .Be- 
reft of Grace” 'atsu ..terasing da 
ri segala keindahan”,   terlalu sangat  berlebih-lebihan, 

hmgga bentuk pakaiannja sam- 
“ hh dikata ,,slobberig”, 

roh, tidak manis poto- 
igannja. Pipa2 tjelana mereka 
angat lebar, sedang snit-nja ter 
ilu ,extreem” sekali. Pipa ijela 

'a jg kiri terlalu menudju kekiri: 
g kanan terlalu ke-kanan. Hing 

ga kalau berdjalan, tjelana pan 
ilon tadi seolah olah mau mem 

buka. Potongan badjunja djarang 
jg bertjorak colbert. Kebanjakan 

     

   

berupa bersilang, kantjing em- 
pat. Bukannja  kantjing empat 
sdouble breast” sebagaimana ki 
ta kenal di Indonesia ini: tetapi 
seperti apa jang disebut model 
.Bismarck” jg kita kenal Ik 20 
tahun jl. 

Djarang kaum lelaki Rusii, me 
makai penutup kepala. Saja men 
dapat kesan bahwa Kaum intel 
lekt-nja lebih senang berdjalan 
tanpa topi, 

Ini, kata seorang, teman saja 
jg.sudah agak lama tinggal di 
Moskow... utk...membedakan..diril 
mereka dari kebanjakan kaum 
pekerdja kasar jg selalu bisa di- 
kenal dengan topi-petji:nja. 

Ll... Sematjam.i snobbisme-kak?? 
Mungkin. Tetapi intellekt 'atau- 

ipun pekerdjakasar, dimusim sai 
| dju mereka terpaksa harus sa- 
ma2 memakai pitji tebal model 
Astrakan. Sebab hawa dingin 
tidak mau mengenal perbedaan 

kepala intellekt ataukah kepala 
buruh biasa sadja. 

Pakaian kaum lelaki sangat mo 
notoon, sangat bersamaan rupa 
dan ipotongannja. Menanidakan 

kwalitet konfeksi, kwalitet biki- 
nan paberik setjara massal. Di 

Moskow gampang membedakari 
seorang Rusia atau Moskoviet ia 
“1 seorang asing. Lihat sadja pada 
pakaiannja. Djika potongan pa 

kaiannja @gak mendingan sedi 
sit, tentulah ia bukan orang Rus. 

Ini semuanja tidak berarti ka 

'au orang Russia tidak mempu 
njai pakaian jg baik2 dan ba 
gus2. Kundjungilah resepsi2 me 

riah jg sering mereka adakan. 
Dan sdr akan melihat bhw orang 

Rusia djuga bisa berpakaian se- 
bagai ,.dandy” dan wanitanja sbg 
mannekih. Paris, 

  

    
Saling!!Men 

nja dapat menginsjafi, bahwa   

Mungkin ia benar dalam sepin 
tas lalu sadja. Tetapi kalau kita 
mau Jebih mendalam menjadari 
keadaan Russia, tjita2 dan ideanl 
nja dan bertalian ini fjara hidup 
nja diwaktu Sekarang ini, tentulah 
kita akan berlainan sekali panda 
ngan kita. Bahkan kita djustru 
akan bisa melihat keindahan ser 
ta charme dalam segala keseder? 
hanaan dan segala warna hitam 
lang tampak pada pakaian rakjat 
Russia itu. — 

Dan last but not least, tidak 
seluruhnja rakjat Sovjet Uni ber- 
pakaian suram seferti di Mos- 
kow. Kalau sdr. datang di Baku, 
pandangan sdr. tentu tidak habis 
habisnja berpesta-pesta - melihat 
wanita2 mud, jang tjantik serta 
pemuda2 jang tegap-langsing “ber 
pakaian serta warna-gembira, me 
rah, biru, ungu, hidjau jang me 
njedapkan mata. Serta mode dan 
pakaian jang tidak kalah “dari 
gambar2:: madjallah “ .Esguire?” 
tentang pakaian musim-panais. 

Dan. tak Jupa,: di: Tashkent, di 
republik - Uszbek, kaum: letakinja! 
mempunjai mode kemedja -sute 
In. dengan, hiasannja renda, jang 
demikian .mungilnja, hingga ka- 
lau sekiranja kemedja. . diperke- | 
nalkan di Indonesi, ini, tenthlah 
akan merebut kemenangan seba 
gaimana jang direbut oleh Mm 
bo-prints atau kain?” Marvetla Ke 1 
karang ini. 1 : 

akik Pe 

Djika karena kesederhanaan 
pakaiannja,  Sovjet Uni bukan 
akan merupakan lapangan usaha 
jang baik bagi pendjahit2 ulung. 
seperti pak Iksan di Jogja umpa- 
manja, atau Happy Tailor di 
Solo atau pendjahit "Familie” di 
Magelang: tetapi Russia benar? ' 
akan merupakan sorga-loka bagi 
tukang2 gigi. 

Betul, kalau seandainja di Rus 
sia usaha partikelir diperboleh: “ 
kan, saja bisa andjurkan Supaja 
banjak tukang2 gigi pindah “ke” 
Russia. Tentu “akan makmur. $ 

Sebab sepengetahuan saja, 
tidak ada negara dimana rakjat: » 
nja memakai sekian banjak gigi 
emas atau platina. sebagaimana 
saja alami di Sovjet Uni itu 
Kalau ada “orang Rus Senjum ke 
pada sdr, saja. berani bertaruh 
dua diantara 10, tentu senjumnja 
tadi — letterlijk dan figuurlijk — 
akan merupakan senjum ke-emas- 
EMASAN....ii.... 

Kerdjasama Ekonomi Jg 
guntungkan 

Perlu Dilakuken Indonesia— Kesan Missi 
Industri Indonesia Ke Eropa Timur 
MADJELIS INDUSTRI Indonesia mengharapkan, agar 

pihak pemerintah jg. praktis sekarang ini merupakan badan 
tunggal dalam mengemudikan ekonomi pada umumnja, hendak 

kerdjasama internasional dita 
pangan ekonomi jang didasarkan atas prinsip saling mengun- 
tungkan itu, akan dapat melantjarkan usaha kita. Dengan de 
mikian proses pembangunan dapat dipertjepat. 

Kerdjasama ini dapat kita lak- 
sanakan dengan tetap menguta- 

makan kepentingan nasional kita. 
Demikian antara Jain pendjelasan 
Ir. Omar Tosin dalam malam re- 
sepsi dihotel Dharma. Nirmala 
(Djkt) Minggu malam, untuk me 
njambut kedatangan misi Madje- 
lis Industri jang kembali ketanah 
air dari perdjalanannja kenegara2 
Eropa Timur. 

Memperkuat daja beli di 
Indonesia, 

Selandjutnja Ir. Omar Tosin 
mendjelaskan, bahwa sebenarnja 
Indonesia sebagai suatu negara 
jang industriil masih terbelakang 
dapat lebih giat berusaha mema- 
djukan industrinja dgn lebih meng 
aktivir kemungkinan2 kerdjasama 
ekonomi antara pemerintah R.I. 
dan luar negeri, antara kaum 
pengusaha partikelir asing dan 
Indonesia. Perlu diketahui dan 
disadari bhw sebenarnja negara2 
jang ,telah madju, industrinja sa 

  pernjataannja itu ketika misi par 

kat dengan pesawat terbang me 
ninggalkan Peking menudju ke 
Wuhan, Kanton dan kota2 di 
Tiongkok Jainnja dalam perdjala BERHUBUNG dengan -adanja 3 : - Isinjalemen2 dari Sulawesi dan a langnja ke India. Pemim aa 1 
“1 disi Ldia tsb. 'mengatakan Sl Pa mungkin 
pula, bahwa RRT tak ubahnja di ha na Pena rt lagi jang 
sebagai matahari jang sedang |Silakukan oleh kapal2 asing di 
terbit, kegelapan telah — terlam« | perairan” Indonesia, Ir. Indera 
pau, dengan tinggalkan  segala|Tjaja Direktur Djenderal Perhu 

bungan Laut Kementerian Perhu- 
bungan menjatakan pada "Anta- 
ra”, bahwa pada kapal2 asing 
jang mengadakan pelanggaran itu 
akan diambil tindakan hukum 
dan pemerintah dapat pula men- 
sita kapal2 asing tsb. sesuai de- 
ngan besarnja pelanggaran. 

Pelanggaran tsb, berupa me- 

beban penderitaan dan RRT satin 
dak akan pernah lagi tertindas. 
Ia tambahkan selandjutnja, mu- 
dah2an negara2 Barat akan ber 
pandangan” realistis” Dikabar- 
kan kemudian, | bahwa | ketika 
hendak meninggalkan Peking itu 
misi India diantarkan oleh ketua 
komite Tetap Konggres  Rakjat 
Nasional RRT dan pemimpin?   mengulur-ulur waktu. (U.P.) 

Pe 

  RRT lainnja. (Antara) masuki wilajah perairan Indone- 

13 Kapal Asing Masuk 
Sia setjara diam2, tanpa ada idjin 
masuk dari pemerintah pusat. 

Tindakan hukum itu bukan sa- 
dja akan dikenakan bagi kapal2 
asing jang - memasuki wilajah 
Indonesia setjara diam2, tetapi 
djuga pada pihak2 di Indonesia 
jang ikut serta membantu pelang- 
garan2 tsb., demikian Ir, Indera 
"Taja. 

Dapat dikemukakan, bahwa 
atas keputusan Menteri Perhubu 
ngan telah ada 13 kapal jg telah 
'diketahui pernah melakukan per- ber-operasi diperairan. Indonesia, 

supaja tidak mengadakan perdjan 
djian2 guna pen-charteran kapal 

(Antara) 

| buatan2 jang tidak dikehendaki 
oleh pemerintah R.I. Ke-13 kapal 

itersebut' tidak di-idjinkan mema- 

  

Les Hitam 
Suki pelabuhan2 R.I. Nama2 ka- 
pal itu ialah Maung Bama, Chip 
Lam, Doris, Campuchea, Eastern 
Trader, Lodestone, — Monica, 
Mina, Ambouli, Latte Skow, Sun 
On, South Breeze dan  Roselle 
Breeze. Kapal tsb. berasal - dari 
Singapura, Hongkong dan Ingge- 
ris, 

|. Kementerian Perhubungan ber: 
kenaan dengan ke-13 nama kapal 
tadi, memperingatkan pada  se- 
mua perusahaan pelajaran jang   
kapal tersebut, 

  

ngat membutuhkan tenaga pem- 
beli jang kuat. ' Bagi Indonesia, 
usaha memperkuat daja beli ini 
terletak kepada usaha2 putra2nja 
sendiri untuk menentukan, djalan 
mana jang sebaiknja harus ditem 
puh, demikian Ir. Omar Tosin. 
Kaum pengusaha diluar negeri 

akan sangat susah bila negara? 
lambat menaikkan daja beli rak 
jatnja, karena itu mereka terpaksa 
harus mau membantu negara? jg 
masih dibawah madju, jang di- 
diami oleh lebih kurang 67”, dari 
penduduk seluruh dunia: “ Djadi 
dalam hal ini bukanlah Indonesia 
sefjara sepihak “harus meminta- 
minta diberikannja kredit, tetapi 
usaha peninggian deradjat hidup, 
berarti peninggian daja pembeli 
merupakan kebutuhan seluruh ne 
gara, terutama bagi mereka jang 
telah kuat industrinja. 

Sebab ituy kami berpendapat, 
bahwa memang mendjadi keharu 
san utk mengadakan kerdjasama 
dilapangan pembangunan industri 
ditempat-tempat dimana rakjatnja 
masih hidup dibawahS garis per 
tengahan pemasukan sedunia 
.wokld income average level", 
Indonesia masih tergolong pada 
kategori dibawah garis itu. De- 
mikian Ir. Omar Tosin. 

Kesan2 anggota misi, 
Beberapa anggota misi Industri 

jang baru datang dari luar negeri 
itu umumnja berpendapat, bhw 
utk. melaksanakan pembangunan 
industri, sektor listrik dan perhu 
bungan harus mendjadi perhatian 
terutama. Sonder listrik industri 
tak akan berdjalan, Sonder per- 
hubungan jg lantjar hasil industri 
djangan diharap dapat di-eksploi- 
tir, demikian Ir. Omar Tosin, 

(Antara), 

.  



    

   
      

  

       

      

"LEK kai 
2.30 - 445 -7.00- 9.) 
Gary Cooper : 

in Ce . De: 
"UNCONGUI 
(Color by Tech 

INI MALAM PENGHABIS: 
"REX" Sa 7 Oa (17 th)I 
Massimo Serato - A. Revellei 
"SLAVE OF VENICE! 

INI MALAM PENGHABISAN :| 
"GRIS".. hehehe Kifthhi: 
Randolph Scott - A. Lansbury 
"A LAWLESS STREET” 

(Color by Technicolor) 

      

  

Rostiaty & D. Sundawa 
R. Sjamsu - R. O. Unarsih 

"ADA GULA ADA SEMUT” 
(Film Indonesia terbaru) 

INI MALAM PENGHABISAN : 
INDRA” 5750 (13 th) 

S. Supilin - Misnahati 
M. Sani - BING SEAMET 

”"DISIMPANG DJALAN? 

"ROXY” . 5x Tas Ona (17 th) 
Erich Von Stroheim: 

"THE MASK OF DIIJON” 
ama amnesia Demak “an . gi 

INI MALAM PENGHABISAN : 
"DJAGALAN” 5.7.4.- (17 th.) 

Cho Man Hua - Lo Wie 
"NU CHI CHEH” 

3 Pa & " 

PPP 

VITANOL-PILL. Badan lembek, 
dingin, tulang2 sakit, tangg: lekas 
tulung Skep. 20,—. - DARSALIN 
PILL. Bikin isteri sehat Rp. 20,— 

: RINALSPHLL. Bikin hantjur batu 
dalam djalanin kentjing Rp. 20,— 
3 Rp. 57 — RENAPILL. Datang 
bulan tidak beres Rp-58,—. VO- 
CANOLPILL. Batuk kering, pa- 
nas, sesek, darah TBC, tanggung 
lekas baik Rp. 20,— 3 Rp. 57,—. 
Bedak Tela Rp. 5,- Porto Rp. 3,-. 

THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 — Semarang. 
“SO L O: Tjojudan 70A. 
AA Ba 2 

  

          
Ha Ma Ta LO MI 3 ML — 

Didjual: 
“SPEDA BERMOTOR 

bUCATI 
Model 1956. Keadaan batu. 

Keterangan pada : A3 
LAUW TJONG HEE 

Pringgading No. 9 Solo 
(dekat sate kambing) : 

na 2 SL LL NI 

  

BESOK MALAM PREMIERE ! 
“INDRA” 4.45 7.009.15 (47 th.) 

  

Sebuah film India dengan tjerita 
jang sangat mengharukan! 

merdu! 

    

BOLA BE 

  

SAR? ? BUKAN P.O.P. PEKALONGAN, TA    
   

  

   

   
I P. O.P. SEMARANG. BUKAN BBSA, TAPI BINTANG TIMUR DJAKARTA 

  

     

  

5 i Kb : : 5 , Nun f : : " sa Tanggal HN OKTOBER IOSG Gb — Tanggal 28 OKTOBER 1956 HARGA KARIJIS: KARTJIS dapat dibeli pada: 

KA Te. Pang ena : aa ea goa n. He P O Pp Oo et ea “1: Rp.10,—|1. Toko Buku KENG'S, Djl. Mataram 133 Sentarang. “ A , Namu Tanam ahana! aura 2. Toko Arlodji A. GAOS, Pasar Djohar Semarang 
an Timur bintan » 1 lmMur- 1onghoa Tionghoa "IL @NXFOR OKlas IE.........i. Rp. 6— (3, THE SPORTING. HOUSE, Djl, Gadjah Mada (Duwet) 45 
ee Me al Sen ME Ng Sp aa 5 PE Rp: 3,— £ 3 5 2 : : d “ "Ea Ban Ea Sek g a : se 3 4,  Juwelier ,,TIO”, Bodjong 58 Semarang. 

2 ea Kran $ Sa r ian angen NG 1 1 » TAI 5. AMERICAN SALON, Pekodjan 83 Semarang. (DJAKARTA) 2 (DJAKARTA) : | (SURABAJA) MEMARANGG Anggauta Polisi, Tentara/PSIS, |g Untuk anggauta Polisi / Tentara / P.S.L.S, melalui kumpulan 
BN si 2 n Kiss Ti Rp "3 masing2 dapat beli pada saudara: M. KOSRIN, Kantor Po- 

lisi Bag. Lalu Lintas Semarang. 

28 KARENA ITU BETUL2 SEPAK BOLA BESAR2AN!! 

    

  

   

       

  

      
     

  

Kiswati 
dengan 

Soeparto 
Kudus 

21-10-1956. 
Semarang 
ag 0 an Tan 2 an La Km te 
  

3ESOK MALAM PREMIERE ! 
GRIS” 4.397.009.309 (13 th.) 

KASH PICTUPES 
Bean slah Ai: 

NIRUPA RGY 
TRILOR TAPUR 

delam " 

   

  

   

Diedarkan oleh NN. IEDIL Dsokorta   Penuh “aksi, tari?an, njanji2an jg 
: Film India jang paling baru. 
  

  

"GRAND” INI MALAM PREMIERE BESAR 5-7- 9. (17 th) 
  

  

Extra: SABAN 

  

  
tjinta pada tiga wanita 

didjadikth 

  

E. A. Dupont, David Chantler 5 

SORE djam 3.00    
GENIUS 
"FED ON 

ard Wagner 

gina Music of Richard Wagner 
ced and Directed by William Dietarle   

Tierita pribadi dati seorang komponist jang meneguk tjinta ter- 
lalu banjak untuke mentjiptakan musik2nja jang abadi 
Ketjintaannja pada segala jang indah  menjebabkan ia djatuh 

5 PER PRA SA A  Mae ima 
telah menjebabkan seluruh dunia memudja dirinja ! Riwajat hidup Richard Wagner jang sebenarnja jang pertama ka!i 

film dengan barisan bintang2 terbesar ! 

dan musik 

  

£ . 
  

5.09 7.00 9 09 

Sophia Loren 
- Gerrard Oury 1 
Kisah dramatis tentang kehidupan 
bergelimang penderitaan!........ 
lumuran dosa K3 

le Sak Chio « 
Yuk Lin 

      
|PREX” ATAS PERMINTAAN PARA PENONTON 

BESOK MALAM PREMIERE 
"WOMEN of the RIVER” 

(utk. 17 th.) 
(COLOR) 

gadis sebatang-kara jang selalu 
Tentang pemuda jang. ber- 5... 

Film Italia dengan tjerita jang, realistis jang mengagumkan ! 

"DIAGALAN” BESOK MALAM PREMIERE 5-79. (17 th) 
PEMBAKARAN HONG LIAN SITE” 

Film Tiongkok dgn tjerita jang terkenal dalam TEKST INDON. 

(Chiang Fu 
Chi Hsieh) 

Se bass 

  

Pakailah Erasmic Bil 

Nistjaja sampai malam “ 

dan mengrik. Lagi pula 

tidak membuat rambut 

(Pusaka Tunggal dari . 
Dr.A. Foerster- Wien 

Bisa dapat pada : 

YAN GORKOM — BAVOSTA — 
GUNTZEL & SCHUMACHER 

EMAK NEKKKKKKKKL KAKAK Kknnas 

28 mL LA LM RA AR 

JERTUNANGAN: 

  

    

liantine diwaktu-pagi, 

rambur Tuan tetap rapi 

Erasmic sedap baunja dan: 

djadi lekat, 

    
   
   
        

— PEMELIHARAAN KULIT 
Untuk Ne 

MIKALIN 
Bedak dan Zalf 

Dipudjikan oleh dokter? jang kenamaan, 
antaranja: : 
Dr. R. Djundjunan Setiakusuma (Kepala 

: Djawatan Kesehatan Rakjat Kabu- 
paten Bandung/April 1950). 

Dr. R. S. Purwodihardjo (Kepala Djawa- 
tan Kesehatan Rakjat Daerah Ba- 
njumas/Juli — 1948). 

Dr. R. Suprapto (Kepala Rumah-Sakit- 
Umum di Purwokerto/Juli — 1950) 

Dr, R, Soedarsono “(Kepala Rumah-Sakit- 
Umum di Pasuruan/Maret - 1953). 

Ir. T. Canter Vischer (Maha-guru T.H,S. 
di Bandung/Maret — 1949). 

   

            

     
   

Dr. Endot M. Achja, Djakarta/Aug. — 
1950. Sx 

Dr. R. Subjakto, Chirurg,  Purwokerto/ 
Juli — 1949, 

Dr, Lie Pok King, Bogor/Juni - 1952, 
Ir. N. D,R. Schaafsma (Kepala Lal 

ratory of Technical Hygiene, Ban- 
...dung/Juni — 1943). ASI 3 

' Prof. Dr. R. Gispen (wd: Directeur dari 
«1 Eijkman  knstitaut — Laboratori : 

Djakarta/Augi - 1948), 
ap SK aga Pem MEA MP 

NTT LL LA KPD YA SY CO SNG Pa HR 
TEE LALA TK ESA AKAL an 

445 7.00 9.15 BERBARENG (17 th) 
Extra: SABAN SORE "LUX”/”ORION” djam 2.30 

TOWERING EMOTIONSI! 
TERRIFIC SPECTACLE! 

Paramount Presents 

|. GARY KE 
- COOPER MIS 

mPAULETTE ANN 
GODDARD.     

    

  Bp 
Sei 

€ 8 : Ta 5 

KSGEONDLERED arit Yang Gea tut) COLo.n »v 

DA SILVA - KARLOFF - KELLAWAY - BOND TECHNICOLOR | 
Pordocad and Birncia by Corel H BaMolin « Sererantny An Coretrs Bedonit, Frodoe Ak Funab and Izon Latah 

Gene a0 Lha comel dy Ho HP Sranyan " k PRDAKONY ME-RELASE 

THeATEE 

  

bandingannja CECIL B. DeMILLE!!! 
Film jang akan tetap menarik, tidak mudah akan dilupakan, per- 

dengan seorang Kapten ! 
Dari permulaan sehingga terachir tetap tegang!!! 

  

Dr. M. Martono 
RADIOLOOG 

Dji. Gadjah Mada 79 

  

  Telp. 535 SMG. 

SUDAH KEMBALI DARI 
LUAR NEGERI 

Praktik dibuka: 

7.00 — 8.30 
4.39 — 6.00 

Pagi 
Sore 

SK KK EA KR INK Reak 
SEPAK BOLA BESAR 

Adpertensi dari Pan. Bulan Ke- 
budajaan Sub Keolah-Ragaan jg. 
dimuat tgi. 20 bulan ini mengenai 
pertandingan sepak bola besar di 
Stadion Smg. tgl. 26, 27, 28 Ok- : 
tober “1956, terdapat sedikit ke- : 
kurangan. ! 

Apakah ke-istimewaan : 
.. Bintang Timur : 

1. Bintang Timur tetap mendu- 
duki tempat kedua, dst. 

2. Bintang Timur telah 3 kali 
menang, dst. 

3. Bintang Timur telah menang 
dengan 3—2 dalam pertandi- 
ngannja lawan Chung Hua 
Djakarta. 

KERKEKARKKK KEK RK KKR 

  

  

   

      
     

      

    

  

    
   

   

      

2LUX” INI MALAM: PREMIERE BESAR “0 RI ON” 
4.45 7.00 9.15 

(Perhatian: Berhubung pandjangnja film harap datang siangan) 

. wang dengan Pos tambah Ongkos Kirim 
15Fo : : f 

Sebuah film Raksasa jang dibuat oleh sutradara jang tidak ada 

tempuran mati2an dari pionir di Amerika dengan bangsa Indian 
Roman pertjintaan dari seorang budak belian 

  

TWO-CHANNEL GRAM-VERSTERKER M/PHILIPS 
10 PL.-WISSELAAR in SALONKAST s 
HIGH-FIDELITY VERSTERKER SET 
BEKLEED MANILLAROTTAN-ZITJE. 

" Te bezichtigen 6 — 7 u. n.m. Djl. SINGOTORO 7TF : Pk 

POTLOT 
»Tiga Burung” 

tak pandang bulu, tinggi 
atau rendah 

Seluruh MASJARAKAT MU- 
DAH MEMILIKINJA, 
TINGGI KWALITEITNJA, 
RENDAH HARGANJA. 

   

      

Te Ta 
   

  

2 AN ta Sa ahh inti 

RADJA DARI Ta Tr KUAT 

ha A VIRANOL EXTRA STRONG tanggung 
| segala matjam penjakit yaa : 

buah pinggang, djantung, urat gjaraf, o 
(brain), lemah- badan, ini pil menambah 
darah, sungsum dan manik. Baik buat 

orang jang bekerdja di kantor. Alasan pe- 

“njakit: badan lekas tjapai, makanan tidak 

hantjur, sering marah2, kepala pusing, 

tjok, linu-linu, muka putjet, kaki tangan 

dingin, sering sesemutan, mata kurang te- 

rang, penjakit pikiran (zenuw), tidak bisa 

tidur (dalam tidur sering takut2), sakit 

pinggung, djantung berdebar2, buat itu kita 

bikin PIL VIRANOL jang tanggung 100” 
berhasil, : 
Harga satu botol ............ Rp. 20,— 

KASMIR HAIR TONIC OIL 
Rambut banjak dan Pandjang sebagai satu 
Ketjantikan buat kaum Wanita. Kasmir 

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

tuk. Bikin tumbuh rambut djadi banjak dan 
tebal baik buat orang jang baru baik dari 

sakit panas, dan baik sekali buat Perem- 
puan jang baru bersalin, baik buat orang 
jang suka pusing kepala. Kasmir Hair To- 
ac Oil bikin dingin sama kepala, basmi- 
kan Tetombe dan bikin tambah hitam, harap 
kaum Wanita selalu gunakan Kasmir Hair ' 
Tonic Oil: 

Harga sata botol ............ Rp. 20,— 
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KASMIR POMADE SUPER 
/OUALITY 

rambut. putih tahan run-     
kuatkan akar2: rambut. Guna- 

kanlah selamanja Kasmir Pomade supaja 

'a TN tidak merusakkan pakaian, tidak “luntur, 

V0 Harga 1 botol ......i..... Rp. 30,— 

Bikin hitaman di panu, 
kukul, Djerawat dan kekolotan, Salap 
TJANTIK MUKA dan bikin (jantik - 
muka, bikin litjin kulit dan djuga tidak 
kena penjakit dimuka. 
Harga 1 botok —.... co rp. 20 
Kasmir Face Cream ...... Rp. 10,— 
OBAT2 dapat dikirim sesudah menerima 

  

Tabib MAWN, Tamblong 
Telp. 4941 Bandung 

Djuga dapat dibeli disemua Toko2 Obat diseluruh Indonesia, 
Di SEMARANG: Universal Stores, Bodjong 6B: Eng Tay Ho, 
Pekodjan 101, Toko Obat Shanghai dan Toko Singapore, Pasar 
Djohar: Eng Djien Ho, Pekodjan 85, Ngo Hok Tong, Gg, Ping- 
gir 1, Zindabad House, Nonongan 77, Solos Toko Obat A.A., Gang Pinggir No. 9, Semarang. 
“SL TA LL ALA RA 2 “2 

"ROYAI” INI MALAM PREMIERE 5.00 7.009.00 (17 th) 
Rostiaty — D. Sundawa — R, Siamsu — R. O. Unarsih 

Film Indonesia ,, 5 3 - paling baru: “ADA GULA ADA SEMUT ana   Film jang -paling berani menggambarkan tjorak manusia? di dja- man sekarang,'.......i »-«. Kisah kehidupan jang realistis ! 

  
l 

      
"ROXY” INI MALAM PREMIERE 5.007.090 9.00 (17 th) 

  

kisah mysterieus tentang kehidupan seorang hypnotist jang mem- 
punjai kebesaran dalam kekuatan gaibnja dan tentang 
bagaimana ia gunakan ketjerdasan otak dan kekuatan djiwanja 
dengan tjara jang salah! : 
Rahasianja jang berbahaja dari ilmu kebathinan,......... 
KEL TARE BENAR WMA kekuatan sihir... ....... 
lebih besar pengaruhnja ? 

Ke- 

Manakah jang   Sebuah film jang penuh diliputi dengan ketegangan ! 

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

  

    
3 saia Aulia 3 AAA DIAN MUA arora ae OR 

GT. 5-140-B, 

    
   

  

gn La 5 “GA 

Murid? dapat mengambil teladan dati guru itu! 

Karena giginja bersih, segar dan indah, berkat 

pemakaian setiap hari dari obat gosok gigi 

Gibbs.... jang ringan harganja! 

KEKERAANNEESKNENKKKSKE 

SEGAR 
SEHAT 
HEMAT 
dengan 

  

Igi sehat... 
ongkos 
hemat 

  

0204/KM1-56 

untuk memulai penghidupan jang baik 

Baji Butuhkan KLIM 

—-. SUSU jang terbaik! 

Susu KLIM jang murni. diandjurkan 
oleh dokter? sebagai makanan baji. 
'Hanja susu sapi jang terbaik dan segar 
dipilih untuk KLIM. la mengandung 
semua bahan jang diperlukan bayi 
untuk membikinnja kuat dan sehat. 
KLIM djuga lebih mudah ditjernakan. 

KLIM sangat memudahkan njonja ka- 
rena hanja dipergunakan sekedar jang: 
diperlukan pada waktu itu. 

DITAMBAH DENGAN 
VITAMIN D. 

Sekarang — belilah KLIM — susu jang ter 

baik untuk baji dan keperluan sekeluarga! 
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   susujang terbaik 
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— Kurang sedikit lagi dan saja 
akan sampai dipuntjak 

fikir” Ro- 
se NA, 

Uttt! (demikian 
2ers). 

£ 

ME enak Gaia SN EN £ 
Kakak Ud Duga Jan sand dai 2g an anon ai EA Dj SL AAN an NO Ma Oo IR MM jai Doo dak 27 se bln nya ni di. 

  
Rogers dalam 
karang itu kurang. hati-ha 
ti hingga batu jang 
djaknja ada jang djatuh ke 
bawah we... 

  "MEYIN 
WHAT'S 

        
memandjat — Rekatak! 

— Hey! Suarastpa 
— Ja, tjob 

itu? ..— ROY ROGERS! 
dHin- 

siapa jang kemari 

  

   

  

  
  

  
  
 


