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Menahan" T Pp 
Sendjata Di 1 aut,Tenga 

Politik L:N.-Nja Mollet Dj 
PEMERINTAH PER 

duta besarnja jang ada di 
Perantjis untuk 
sendjata di laut Tengah. 

'enteri Perantjis Guy M 
sedang melajani perdel 
lima hari di parlemen 1 
pemerintah Perantjis. 
Pengumumanmnja tadi diber 

setelah ada keputusan dari ka 
net Perantjis dalam sidang is 
mewa jang diadakfn selama tigi 
djam untuk mengadjukan masaa 
lah yacht "Athos” jang ditahan 
didekat Aldjazairia dengan muat- 

    
      

   

  

aa Merak (Purwodinatan Utara) La 

     

N. V. ,Suara Merdeka” 

  

  

ngah — P.M. 

telah memanggil kembali 

a di Kairo dan memerintahkan armada 
  

| jang ditjurigai membawa 
.diumumkan oleh perdana 

Het pada hari Selasa di Paris. Mollet 
|akan berlangsung selama 

mengenai politik umum dari 

organisasi pengiriman sendjata2 
(untuk Aldjazairia. 
3 Mesir jang bertanggung 

| djawab, kata Mollet. 
|» Diantara para penumpang 

“"Athos” itu, kata Mollet, terda- 
ipat 6 orang Aldjazairia jang .me 

an sendjata - s menurut pernja nurut pengakuan mereka telah 

Aan SN Sengjata tersebut | mendapat datihan2 militer di .Me 
di Ih pasukan? Mesir - di Sir. Perdapatnja mereka i 
Meng Oa Ta . “."Athos" itu menghilangkan semua 

  

    

  

V ngatakan » ..Pemerin 
tah s telah memanggil du 
ta-besarnja jang ada di Kairo 
dan telah memerintahkan armada 

Perantji untuk erpatroli di 
laut Tengah dan menahan .tiap2 
kapal. jang ditjurigai membawa 

Tenda” Ann anak Dk ar  kapa yacnt 
se ”Athos”. fatwa inai 
Mollet menga: . bahwa insi 

den mengenai kapal "'Athos” bagi 
Perantjis bukan suatu hal jang 
mengherankan. Dia memberikan 
detail dari kapal tersebut dan me 

| ngatakan, bahwa kapal itu telah 
| dibeli dengan uang dari kaum na 
“sionalis REIBh Utara dengan per 
antaraan dinas. rahisia Mesir jg 
menurut : v kapal tersebut 
adalah kepunjaan orang Inggris. 
Mina Ipa Kah demi- 
tian kai «. adalah seoran 
bangsa Sudan Hb Partuian Mes 
hammed Ibrahim jang selama tiga 
tahun telah TP untuk di- 
nas r: ia | ir. (Mollet kata- 
kan, wa Ibrahim itu telah la- 
ma aktif di Sepanjol untuk meng 

3 -g aa 
  

2 3 4 

nah Pendja 
     

ra Baru Di.Nu- 

| Akan Dibangun Pgn 

   
'tperistiwa jang serieus. 

Keragu-raguan tentang tempat tu 
“djuan daripada muatan sendjata 
itu. Demikian kata Mollet. 
Selandjutnja Mollet menambah- 

kan, bahwa pemeriksaan -membuk 
tikan bahwa seorang perwira Me 
sir jang beruniform telah menda 
pat tugas untuk mengawasi pe 
imuatan kapal tersebut dari enam 
buah truck oleh serdadu2 Mesir 
jang beruniform. Pemuatan itu 
dilakukan di suatu pangkalan mi 
liter. Menurut pendapat Mollet, 
pemerintah Mesirlah jang bertang 
gung djawab langsung dalam hal 
itu dan dengan demikian Mesir 
telah melanggar "non-intervensi'" 

ra-negara lain seperti jang dian 
djurkan oleh Uni Sovjet. 

Walaupun bagaimana, 
Perantjis akan tetap ting 
gal di Aldjazairia. 

Mollet katakan, 
kali? tidak akan tunduk kepada 
kekerasan sedjumlah orang? jang 
fanatik. Walaupun bagaimana, 
bangsa Perantjis akan tetap ting 
gal di Aldjazairia”. Pernjataannja 
ini disambut dengan tepuk ta- 
ngan jang gemuruh dan lama dari 
semua anggota parlemen ketjua- 
li kaum komunis. 
Mengenai penahanan lima orang 

pemimpin pedjuang Aidjazairia js 
ditahan pada malam Selasa Mollet 
katakan : "Pemerintah telah me- 
nanggung segala akibat? dari ke 
njataan itu dan kini sedang mem 
peladjari akibat? ita dengan ke- 
tabahan”. 
Lebih landjut Mollet mengata- 

kan, bahwa kedatangan para pe- 

Aldjazairia di 
nja mereka didalam pesawat ter- 
bang. dari Moulay Hassan, putera 
sultan Marokko merupakan suatu 

: Hal ini 
€-Joleh -Mollet Gjuga. dinjatakan se   

     pena 
raan Pusat: merentjanakan pula 
untuk membangun Rumah Pen- 
diara didaerah Nu: ngar 
chusus utk menempatkan orang 
orang jang dapat aiau didjatuhi 
hukuman pendjara seumur .hi- 
dup. Demikian diterangkan oleh 
Mr. Rusbandi Kepala Dijawatan 
Kependjaraan “Pusat pada Rebo 
siang kemarin kepada wartawan 
» Antara”. FG 

Rumah pendjara jang chusus| 
tsb. direnfjanakan akan. diba- 
nsun dengan biaja Rp. 3 djuta 
dan diharapkan akan sudah da- 
pat dimulai dalam taraf  pertz- 
ma Rentjana Pembangunan 5 ta- 
bun jakni dalam tahun 1957. Se 
landjutnja Kepala Djawatan K 
pendjaraan Pusat itu atas perta 
njaan2 menerangkan, bahwa ma 
salah orang2 jang sudah terlalu 
lama berada dalam tahanan da- 
lam pendjara2 dalam waktu jang 
tidak lama lagi diharapkan su- 
dah ada pemetjahannja. Untuk 
mengatasi dan menjelesaikan soal 
tahanan2 tsb. dewasa ini sudah 
ada terdapat pengertian dan ker 
Ciasama jang sebaik2nja antara 
pihak Djawatan Kependjaraan, 
Mahkamah Agung dan Kedjak | 
saan Agung jang sedang giat ber 
usaha setjepat mungkin menjele 
saikan masalah tahanan2 

rumah2 pendjara itu. : 
5 G 

Tjara  menjelesaikan masalah 
ini a.l. ialah mengintensirkan pe 
meriksaan perkara mereka dimu 
ka Pengadilan atau mengeluarkan 
nja dari tahanan sementara' sam- 
bil menunggu “pemeriksaan perka 
ranja oleh Hakim. Demikian Rus 
bandi. Menurut  Rusbandi, djum- 
lah orang2 tahanan . jang 
terlalu lama dalam tahanan itu 
teristimewa mereka jang sudah 
lebih lima tahun ditahan, dewasa 
ini sudah tidak begitu banjak Ia 
gi. Tentang soal2 tahanan2 jang 
dituduh tersangkut dalam ,,per- 
istiwa pemberontakan At dite   
rangkan, bahwa Nana ta Hua 
lahnja Lk. 150 orang jang kini su 
dah dikumpulkan dalam satu sam'| 
pai dua rumdh pendjara didaerah 
Sumatera Timur, guna memudah 
kan pemeriksaannja dimuka Penga 

jang -direntjanakan segera ' 
akan dilakuan. Tadinja tahanan2' 

itu ditempatkan terpentjar | 

dilan 

Atjeh : r 
diberbagai rumah pendjara. De 
kian 
raan Rusbandi.- (Antara). 

Irian Brt Da- 
pat Prio 
Dilapangan Kesel 
MENTERI Kesehatan Dr 

naga ketika berada diibukota | 
pinsi Irian Barat Soa Siu 
rangkan, bahwa propinsi | 
Barat dalam a 
akan diberikan prioritet perta' 
dengan dialan segera memb: 
kan balai2 pengobatan dan Fire 

ikian 

Sementara itu Gubernur Irian 

mah2 sakit serta tempat 
dikan  djururawat. 
»Antara” dari Soa Siu, 

Barat Zainal Abidin Sjah mene 
rangkan, bahwa kini pemerintah 
telah mengeluarkan belandja 
besar Rp. 24.000,— untuk ke 
hatan selama tiga jg t 

   

       

  

      

sudah terlalu lama berada dalam| 

  

Kepala Djawatan Kependja 

lapang kesehatan 

bagai suatu intervensi dalam uru 
san dalam negeri: Perantjis. 
. Sebagai akibatnja pemerintah 

ja- Perantjis telah menunda perundi 
ngan2 mengenai. ekonomi dan ke 
uangan- dengan .Maroko sampai 
ada. penindjauar lebih landjut. 

“ Para pemimpin Front Pembebas 
Nasional Aldjazairia jang telah 
ditahan itu semuanja adalah 
orang2 jang telah lama ditjari 
Oleh pengadilan Perantjis. 

| Dokumen2 jang disita dalam 
pesawat terbang kini sedang di 
periksa dan rupa?2nja dokumen2 
itu sangat penting. 

# Mengenai hubungan dgn 
Maroko dan Tunisia. 

"Perantjis ingin memelihara hu- 
bungan baik dengan Tunisia dan 
Maroko atas dasar persahabatan. 
Semua hubungan2 Perantjis dgn 
kedua negara ini akan diawasi. 
"Akan tetapi, saja tidak ragu? 
untuk mengatakan disini, dalam 
parlemen Perantjis, bahwa dalam 
an ini Leran ada timbal balik an 
tara negara jang bersahabat”. 
Demikian Mollet. 
Dia katakan, bahwa kedjadian2 

belakangan ini hanja memperku- 
at ketetapan pemerintah Perantjis 
untuk mentjapai pemetjahan poli 
ra di Aldjazairia. 

Pada achir debat Mollet 
akan minta mosi keper- 

»  tjajaan parlemen. 
| Pada achir debat mengenai po 
Hitik pemerintah ' Perantjis jang 
meliputi  masaalah - Aldjazairia, 
terusan Suez, politik keuangan 
dan ekonomi pemerintah,  Mollet 
akan minta mosi kepertjajaan ke 

(mungutan suara mengenai hal ter 
sebut akan diadakan pada hari 
Kamis ini. (Antara-AFP). 

|Gomalka Ard,urkan   
mengadakan segala usaha 

    

   

   

      

   

        

Ikata Gomulka. 
Idengan “keras menentang 

merugikan 
akjat Polandia: 

memungkinkan! para 

  

   

  

   
   

demikian 

   
    

      
1   

negara2 

  

      

dalam urusan dalam negeri neza-|S 

"Perantjis se- 

mimpin Front Pembebas Nasional j 
Marokko dan. adas 

pada parlemen. Diduga, bahwa Pes 

  

   1 Amerika 
“ Sa P — 3 

(Thd Suez | 
“Timbulkan Kepa- 
hitan2 Bagi Peran- 
tjis — Kata Mollet | 

- MOLLET katakan didepan 
Parlemen Perantjis hari Selasa 
ibahwa Perantjis dan Inggris te- 
lah menolak untuk mengakui 
Suatu ,,fait accompl?” mengenai 
Suez. Saja badan aa ma 
saja jang telat njatakan 
dalam keterangan politik pada 
tgl. 3 Agustus jang lalu. Saja 
jakin, bahwa saja akan menda- 
pat dukungan dari sebagaian ter 
besar dari parlemen dan rakjat.” 

Pada tgl. 3 Agustus Mollet 
mengatakan dalam sidang parle- 
men: ,,Kami tidak dapat mem- 
perbolehkan, bahwa seorang dik- 
tator akan melanggar suatu hu- 
kum internasional” (dgn men- 
Sita terusan Suez). 1 

»Keputusan Nasser itu . mem- 
oahajakan perdmaian dan keama 
nan di terusan Suez. Sifat inter- 
Inasional dari terusan Suez harus 
didjamin”. Selandjutnja  Mollet 

mengatakan: ,,Keragu-raguan dan 

Inaik turunnja politik Amerika 
Serikat terhadap terusan Suez te 
lah menimbulkan kepahitan2 di 
Perantjis. Suatu kenjataan, bahwa 

pemerintah Amerika tidak selalu 
menjokong sikap Peranijis-Inggris 

telah memungkinkan presiden 

Nasser kemadjuan2 dalam men: 
tjari setiakawan dikubu Barit”. 

.Disiniiah letaknja suatu ke- 

njataan jang mengandung arti jz. 

sangat penting, bahwa . Amerika 
crikat harus selalu dalam perse 

tudjuan sepenuhnja dengan" kami 
tentang soal2 jang harus men- 
dapat pemetjahan”, 

Mengenai. kerdjasama 
negara2 Eropa. 

Mollet katakan, bahwa peme- 
rintah Perantjis memperhatikan 
kepentirgan2 jang makin  ber- 
tambah dari Inggris dalam . de- 
wan Eropa dan mengandjurkan 
kerdjasama jang lebih erat lagi 
antara Perantjis, Inggris dan 
Djerman Barat. Dia katakan, 
bahwa krisis daripada apa jang 
dinamakan kekuasaan karm 
komunis” membuat lebih perlu- 
'pja kerdjasama antara negara2 
Eropa daripada pada- waktu iang 
sudah? dan setiakawan itu, kata 
Mollet, harus diniatakan dalam 
Nato.” (Antara-AFP)     

(Keragu2an|    
   
do: | nesia Bata 
tang'njaPadabelanda 
Karena Hutang Ioi Dulunja Dipak- 
seakan Tanpa Dasar Hukum Jang 
Sjah — Surat Sudjarwo Kepada 

. Sekretaris Djenderal P.B.B. 
REPUBLIK INDONESIA kemaren dulu memberitahukan 

“kepada Sekretaris Djenderal PBB, Dag Hammarsjkocid, bhw. 
sudah selajakuja Indonesia membatalkan hutang2nja kepada 

| Nederland, oleh karena hutang2 itu dalu dipaksakan kepadanja 
(tanpa dasar2 moril atau hukum jang sah. Demikian kabar 

"UP dari Markas Besar PBB di New York. ' 

Tjondronegoro telah menjampai 
kan kepada , 1 
satu dokumen jo tebalnja dela 

    

Duta Besar Intonesis Sudjarwo 

Dag Hammarskjold 

pan halaman sebagai djawaban 

  

' Bermotor Diseluruh 

diperczeh 
pada 
diumlah kendaraan bermotor di 
dunia termasuk bis, truck, sedan, 
jang diusahakan menurut taksir- 
an berdjumlah 88 djuta. Setahun 
kemudian angka ini naik mendia 
di 95 djuta, dan pada waktu ini 
menurut taksiran djumlah itu s 
dah meliputi 100 djuta. : 

djumlah 
masing2 pada permulaan 

Amerika Serikat 61,9 djuta, Ka- 
nada 3,8 djuta, Amerika lainnja 
29 djuta, 

Oseania 2,7 djuta, Asia 2,3 djuta 

can Afrika 1,9 djut2». Djumlah 

kendaraan bermotor dunia 

permulaan tahun ini adalah 95,6 
diuta. Dalam djumlah ini termu- 

suk sebanjak 72,5 djuta 
21.7 djuta truck dan 0,7 djuta 
bis 

100 Djuta 
«" Motor .. 
Djumlah Kendaraan 

Ea 

Dunia 

MENURUT angka” statistik ig 
»Antara” Amsterdam 

permulaan tahun 1955 

Menurut pembagian 
kendaraan 

bertua, 

bermotor 

tahun 

1956 berikut: adalah sebagai 

Eropa 19,5 djuta, 

pada 

sedan, 

  

Hubangan 
Tahun Ini Makia Salit 
Keterangan P.M. Drees Mengenai Bele:d 

Pemerintah Beru Belanda - : 
“DALAM SIDANG Parlemen Belanda Sciasa kemaren 

dulu P.M. Drees telah mengutjapkan keterangan tentang bele'd 

pemerintahnja jang baru. Jang mengenai hubungan antara 
Indonesia dan Nederland ia katakan, bahwa hubungan tersebut 

Galam tahun ini mendjadi sangat sulit. Kita dihadapkan pada 
kenjataan, bahwa Indonesia jang telah mengakui berlakunja 
perdjandjian2 internasional jang dibuat dengan kerdjasama 
Komisi PBB, ,,teiah memutuskan setjara sepihak perdjandjian 
itu dan membatalkan kewadjibanZnja.” 

rintah Ali Sastroamidjojo jang Selain itu telah ditimbulkan 
amarah rakjat Belanda oleh ke- 
tiadaan hukum jang menjebabkan 

beberapa warganegara Belanda 
di Indonesia mendjadi korban. 
Demikian pula hubungan  diplo 
matik jang normal antara kedua 

negara dikatakan oleh Drees te- 
'ah dihalang2i oleh Indonesia. 

Demikian ,,Antara” dari Amster 
dam. 

Alasan Indonesia, bahwa  tin- 
dakan2nja itu didasarkan” pada 
keniataan bahwa selama 5 tahun 
telah diusahakan perubahan da- 
hm perdjandjian dgn. djalan be- 
unding tetapi tidak membawa 

   

hasil, tidak disebut2. “Demikian 
duga, bahwa dalam tahun 1954   

Awas Aksi Bisik-Bisik 

nentang Provokasi2 Jang Hendak Melemah- 

|. kan Persahabatan Russia-Poland'!a 

|. SEKRETARIS PERTAMA Partai Persatuan Pekerdf. 

| Polandia, Wladyslaw Gomulka, hari Selasa kemaren dulu 

mengandjurkan kepada rakjat Polandia supaja dengan keras 

“menentang kampanje bisikan serta suara2 jang bermaksud her 

| dak melemahkan persahabatan antara Polandia dan Uni So- 

| vjet. Andjuran tadi jang dimuat dalam surat dan disiarkar 

| oleh radio Warsawa terutama 
| dari propinsi2 pantai Polandia. 

Kita dapat memberi djaminan 
kepada saudara2, bhw kita telah 

dan 

pula telah mentjapai hasil2 baik 
untuk melenjapkan 'apa sadja jg 
kini masih dapat digunakan utk. 
melumpuhkan. hubungan tetang- 

ga-baik kita dengan Uni Soviet, 
Dan kita harus 

tiap 

usaha provokasi jg” hanja akan 
merugik: tugas demokratisasi 

| Solidaritet, sokongan serta ke 
jakinan dart klas pekerdja akan 

pemimpin 
partai utk. melepaskan Polandia 
dari kesukaran2 ekonomi Ta : G3) 

menggunakan 

iaitu selama berkuasanja “ peme- 

Rakjat Polandia Me- 

ditudjukan kepada penduduk 

Parlemen Polandia ber- 

Jeng aman, banja: hal jang pen- 

  sidang. 
Lebih landjut radio. Warsawa 

menjiarkan, bahwa parlemen 
(seym) Polandia hari Selasa mu 
lai mengadakan sidangnja untuk 
selama seminggu. 

Atjara  teruiama jg akan dibi 
tjarakan “jalah mengenai RUU 
untuk membajar ganti kerugian 
kepada mereka jg tidak salah ig 
menderita karena pemerintah jl. 
Atas permintaa, seorang anggo 
ta pemerintah mungkin mal:.m 
atau hari Rebo memberikan sta- 
fement 
landia. 

Sidang parlemen tsb. adalah jg   pertama, sedjak Gomulka dipi 
Ih .mendjadi sekretaris pertama 
Partai Persatuan. Rakjat Peker 
dia. (Anfara—Reuter). 

kan untuk membatasi pasukan2 
bersendjatahja hingga” 90.000 
orang dan telah pula menghapus 

  

Barat, apakah ia bersedia untuk|kan dinas wadjib-bela. Itu ber- 

dekan perdjandjian denganlarti, bhw pasukan2 RDD' hanja 

et saha- bersifat untuk pertahanan sadja. 

  

       

  

Dan 

  

mengenai situasi di Po-|, 

Iadon.-Bid, 

pertama sudah ditjapai suatu pro 
ickoi — meskipun masih harus 
Cisetudjui oleh Parlemen ini -— 

ting telah dipenuhi 
Indonesia. . g 

Drees selandjutnja berkata, 
bahwa terhadap keadaan jang 
Seperti ini jang mendapat per- 
hatian dari beberapa bagian du- 
nia, pemerintah akan 'memberi- 
kan perhatiannja jang saksama. 
Kemungkinan adanja tanda2 bah 
wa pemerintah Indonesia . ber- 
maksud sungguh2 untuk memu- 
jihkan saling pengertian jg baik, 
tidak akan diabaikan oleh pe- 
merintah. 

Mengenai Irian Barat dikata- 
kan, bahwa atas dasar ketertiban 
jang sudah ada disana Nederiand 
berusaha untuk  memadjukan 
daerah itu sedemikian rupa, se- 
hingga memungkinkan dengan 
segera terlaksananja dasar me- 
nentukan nasib sendiri. Untuk 
melaksanakan tudjuan ini, maka 
akan dipikirkan soal desentrali” 
sasi dan kepada missi dan zen- 
ding diberikan kebebasan seluas 
luasnja untuk mendjalankan tu- 
gas kebudajaan dan kerochanian 
mereka. Demikian antara lain 
keterangan P.M. Drees. / 
Tentang politik Juar ' negeri, 

pemerintah Belanda ' memper- 
ingatkan, sekalipun terdapat per 
yeseran2 dalam persoalannja, na 
mun politik pemerintah tetap 
mempunjai tudjuan seperti  di- 
'ahun2 jang lampau. 

Disebut oleh Drees antara lain 
sohwa pemerintahnja akan. .me- 
Inokong suatu fonds internasio- 
Inal untuk pembiajaan dan pena- 
naman modal seperti jang diren 
tjanakan oleh Sunfed (Dana Chu 
sus PBB untuk ” Pembangunan 
Ekonomi), tentang bantuan ke 
pada negara2 jang terbelakang 
jang harus digiatkan, tentang ker 
djasma dalam Nato dan hubung- 
annja dengan masalah Suez. 
Dalam pada itu dapat ditjatat, 

bahwa delam keterangan  peme 

rintah Belanda itu sama sekali 

tidak disinggung heboh jang ter- 
diadi dikalangan istana  Soest- 

keinginan2   
  diik. (Antara). 

| rkam Perdjandjian Tidak 
Gunakan Kekerasan Pd Djerman Brt. 
UNI SOVJET dalam notanja 

jang diumumkan hari Selasa ber 

tanja kepada pemerintah Djerman | 

A.S., Perantjis dan Inggris mau 
memainkan peranannja untuk 
mendekatkan Rep. Federal Djer- 
man dan Rep. Demokrasi Djer- 
man Timur, maka kemungkinan 
baik untuk memetjahkan masalah 

  

jerman guna memper-   
  

  Djerman kembali, demi- 

“oleh rakjat Inc 

    

  

   

Ikan, 

atas pernjataan jg telah dikirin:| 
kan kepada Sekretaris Djendera! 
PBB itu pada tgl. 1 Oktober js 
lalu oleh wakil Belanda. Sepert' 
diketahui, dalam pernjataan itu 
Belanda telah memprotes tinda 
kan Indonesia untuk membat: 
kan hutangnja itu. 

Indonesia “dalam suratnja tsb 
menegaskan, bahwa "adalah ber 
tentangan - dengan azas2 peri-k 
menusiaan dan keadilan untul 
berusaha supaja Indonesia tetar 
menetapi suatu kewadjiban ig d 
paksakan kepadanja tanpa keku: 

   
TAHUN KE VII No. 208 

Pp 

  

Nj.Bouman 
»Ngotjah" 

. Lagi 
DALAM surat terbuka jang di 

Itudjukan kepada Pemimpm Re- 
daksi ,,Nicuwsgier” berhubung 
dengan tulisan dalam harian tsb. 
jang berkepala ,,Dwaas”, Nij. 

|Bouman bekas pembela perkara 
orang2 Belanda jang tersangkut 
dalam gerakan subversif untuk 
merobohkan Pemerintah R.I. me 
njatakan, bahwa setelah menge- 
tahui djalannja pemeriksaan da- 
lam perkara Jungschlager, Ha- 
kim Liem bermaksud membebas- 
kan terdakwa karena apa jang 
digambarkan dalam dossier per- 
karanja — sangat  mengatjaukan 
dan penuh bantahan2 sehingga 
fidak ada orang jang pertjaja. 

Menurut njonja Bouman itu pi 
(hak berkuasa di Indonesia meng- 
halang-halangi Hakim Liem utk. 
membebaskan terdakwa dan di 
katakannja bahwa Djaksa Agunc 
Suprapto dan Ketua Mahkamah 
Agung Mr. Wirjono telah diberi 
-ahukan tentang segala jang ter 

jer. Dikatakannja djuga, bahwa 
Mr. Bouman (suaminja jg djuga 
,ernah mendjadi pembela - tapi 
uelarikan diri kenegeri Belanda) 
sernah kirim surat lengkap ke-   '3n moril atau hukum apapun 

Kewadjiban ig dipaksakan kepa 
danja- itu oleh . Indonesia diteri 
Ma karena desakan keadaan pa 
dx waktu iturjg membatasi ke 
merdekaan bergeraknia. 

Rangka dan sifat kewadjiban 
je dipaksakan kepada Indonesia 
itu, harus dilihat  bersandarkan 
latar belakang gerakan2 militer 
1g telah dilakukan oleh Neder- 
land terhadap Republik Indone. 
sia jg telah menimbulkan kerusz 
kan dan kesengsaraan kepad: 
rakjat Indonesia, 

Tindakan” Indonesia 
membatalkan hutang? itu kepad: 
Nederland sudah sepantasnja 
“pa lagi mengingat Belanda ser 
diri telah melanggar persetudi 
an ig telah ter'japai diantara R: 
publik Indonesia da, Keradiaar 
Nederland mengena: penjelesaia- 
pertikaian Irian Barat. £ 

untuk 

Pembatalan hutang? itu tidak 
mungkin datangnia sebagai su: 
tu hal jang tidak terdusa-duez 
sama sekali oleh Belanda, oleh 
karena Indonesia selalu memar: 
dang hutang2 sebagai suatu 
duri didalam daging, mengingat 
hutang? itu di ergunakan gun» 
membelandjai dan mengatur sati 
peperangan melawan — Republik 
Indonesia, g membelandjai 
tindakan2 untuk: mempertahan- 
kan atau memulihkan kembali 
kekuassan kalgsial ig. ditentang: 

nesia. - 2 
Gugatan Belanda, bahwa hu- 

tang-hutang perangnja telah di 
keluarkan - oleh Belanda “ dari 
diumlah hutang jang harus - di 
pikul oleh Republik Indonesia, 
adalah tidak benar, karena ke- 
hanjakan dari pada hutang? - js 
lain itu setjara langsung atau 
tidak langsung ' adalah . djuga 
dipergunakan guna mendjalan- 
kan tindakan? jang bermusuhan 
terhadap gerakan kemerdekaan 
rakjat. Indonesia dan dgn demi- 
kian diuga bermusuhan terhadap 
Republik Indonesia. 

    

  

Selandjutnja dalam 
itu Indonesia . menuduh Neder- 
iand telah melanggar terlebih 
dulu perdjandiian KMB jg me- 
muat persetudiuan menrenai hu- 
tang itu, ketika Nederland di 
tahun 1952 dengan setjara se- 
pihak memasukkan Irian Barat 
kedalam wilajah Keradjaan Ne- 
derland. Dengan tindakannia itu 
Nederland berusaha hendak men 
djadikan persoalan Irian Barat 
bukan lagi satu pertikaian dian- 
tara Indonesia dan  Nederland: 
Nederland. tidak mau mengada- 
kan perundingan mengenai masa 
lah itu dengan pemerintah Indo- 

suratnja 

»ada wakil Presiden Moh. Hatta 
tentang: penganiajaan jg. dialami 
seorang bernama Kolk. Mungkin 
karena pengaruh wakil Presiden 
Hatta, maka Kolk dikembalikan 
kepada keluarganja tapi dalam 
keadaan sudah gila. 

Nionja Bouman -menundjukkan 
djuga bahwa Mr. Rum' advokat 
menghubungi mereka jg dipaksa 
intuk mengadakan keterangan2 
vidak benar. “Tapi tidak ada di 
antara pembesar2 itu jang berani 
bertindak. Djaksa Agung menu- 
rut njonja Bouman menganggap 
djiwanja akan terantjam, apabila 
'a ambil sesuatu tindakan.  Di- 
katakan selandjutnja bahwa dia 
akan membuka semuania itu ja'tu 
pembitjaraan2 jang dilakukannja 
perseorangan dgn pembesar? tsb., 
djika dirasa perlu untuk kepen- 
tingan para tahanan. Demikian 
al. surat terbuka njonja Bouman 
menurut ,,Antara” Amsterdam. 

Hak Per- 

tambangan 
Hanja Boleh Diusaha- 
& an Oleh Wargane zara 

0. Indonesia 
P" “DALAM proses £s' penjempurna- 
an Organisasi ketata-negaraan Re 
publik Indonesia, pemerintah me 
nganggan sudah tiba waktunja, 
bahwa sistim pemberian hak per 
tambangan menurut ketentuan2 
dalam Indiscne Mijnwet (Stbi. 
1899 No. 214 jo. 1906 No. 434) 
diganfi dengan tjara jang lebih se 
suai dengan alam ketafa-negara- 
an pada waktu ini. Pergantian 
ini chususnja dirasakan perlunja 
dalam hal kewarga-negaraan pe- 
megang hak. i 
Dalam hal ini pemerintah ber- 

pendapat, “bahwa hak pertam- 
bangan hanja dapat diusahakan 

oleh perseorangan jang berwar- 
ga-negara Indonesia dan berke- 

diaman di Indonesia- atau persz- 
roan jang didirikan sesuai dgn. 
undang? Republik Indonesia dan 
bertempat kedudukan di Indone 
sia. 
Berhubung dengan pertimbang- 

an2 tsb. diatas maka dengan ini 
pemerintah menjatakan pengha- 
rapannja, bahwa para pemegang 

hak jang mempunjai kewarga-ne- 
garaan bukan Indonesia, menje- 
suaikan diri. dengan pandangan   

nesia. Tindakan Nederland itu 
telah . menjehabkan hubungan 
politik diantara kedna negara ig 
sudah tegane, mendiadi semakin 
burnk. Demikian bunii surat is 
telah disampaikan oleh Mr. Su- 
djarwo kepada Sekretaris . Djen- 
deral PBB. (Antara? 

hari Selasa telah dirobah sifat 

Kedjaksaan Djakarta, 
Penahanan atas diri ketua 

F.P.S:. tsb., sebagaimana diketa- 
hui, berkisar pada soal penjeba- 
ran pamflet F.P.S. beberapa wak 

mengandung sifat2 permusuhan/ 
penghinaan, antara lain .menje- 
but? serta menghina nama Ke- 

pala Negara Presiden Sukarno, 
soal2 suku Djawa dan sebagai- 
1ja. - 
Adeng 'S. Kusumawidjaja seba 

gai ketua F.P.S. jang menanda- 
tangani pamflet2 jang demikian 
itu, akan dituntut dan diteruskan 
perkaranja kemuka,- Pengadilan 

Negeri Djakarta, atas dasar tudu 
ban pokok: melakukan — peng- 
hinaan terhadap Kepala - Nega- 
Ka”. 

f Dia dikeluarkan dari tahanan- 
sementara atau dirobah sifat ta- 
harannja mendjadi  tahanan-ru- 

mah, sedjak hari Selasa . kema- 

rin dulu, antara Jain karena ke- 
tua F.P.S. tsb. menderita sakit 
hingga memerlukan perawatan 
dokter pada waktu2 tertentu. 

    
Diperoleh keterangan selan- 

diutnja, bahwa ketjuali F.P.S., 
djuga akan dituntut dimuka 
Pengadilan, Sekretaris dari orga- 
nisasi tsb. jang djuga turut me- 
nanda-tangani serta  menjebar- 
kan pamflet seperti disebutkan di 
alas   
  

“nota tadi. (Antara-k 

Ten Eu 

f Lamhoas Kebudaj | 7 Be #taan | 
: n Ketavisesoh "donasia Gan notschap 

"tan . Watanchangan" 

  

ta jang lalu jang dianggap penuh: 

pemerintah tsb. dan dalam wak 
tu jang sesingkat?nja “ merobah 
bentuk-hukumnia mendjadi per- 
seroan jang didirikan sesuai dgn. 
undang2 Republik Indonesia dan 
memperalihkan tempat  kedudu- 
kannja Yedalam wilajah  Indone- 
sia. . Demikian pernjataan tsb. 

Perkara Pamilet F.P.S. 
Akan Tetap Di-Adili 
Penahanan Ketua F. P. 5. Kini Dirobah 

“Mendjadi Tahanon Di Rumah 
: KETUA »ERONT Pemuda Sunda”, Adeng S. Kusuma 

widjaja jang ditahan scdjak bulan September jang lalu, pada 
tahanannja mendjadi tahanan. 

rumah dan ditempatkan di Djakarta. Demikian menurut kete 
rangan jang diperoleh ,,Antara” Rabu pagi kemaren dari pihak 

Adeng Kusumawidjaja jang di: 
hulu mengikuti kuliah2 pad: 
Akademi Hukum Militer, pert 
ma2 ditahan di Bandung, kem: 
dian dibawa dan dilandjutkan pc 
meriksaan pendahuluannja di Dia 
karta. 

Kongres pemuda Sunda 
. di Bandung. 

Dalam pada 'itu ,,Antara” le- 
bih djauh mendapat kabar, bhw, 
pada tanggal 5, 6 dan 7 Nopem 
ber jg akan datang di Bandung 
akan dilangsungkan kongres pe- 
muda Sunda dengan maksud, me 
nurut atjaranja, untuk ,,memba- 

  

ljadi disekitar perkara Jungschla) 

  

  

Terima Putusan 
s 

Dalam paragrap 5 dari lapo- 
ran DPK itu dinjatakan, bahwa 
terdapat masalah jig blum ram 
pung, mengenai penjelesaian gan 
ti rugi jg belum diselesaikan ja- 
itu meliputi penagihan sebesar 
Rp. 312.500— kepada sebuah 
syndicaat untuk “sendjata api. jg 
telah diserahkan pada Kemen:e- 
rian Keuang?n, tetapi sampai Ia 
poran DPK itu ditutup belum 
djuga menerima kabar dari Ke- 
menterian  bersangkuian. Untuk 
hal ini telah dilakukan desakan 
pad, Menteri Keuangan. 

Promes? negara. 

Selandjutnja mengenai promes?2 
negara jang dikeluarkan oleh pe- 

merintah R. I. di Jogjakarta da 
lam tahun 1948, DPK telah mene-   
lan Uang 

rima keterangan dari Menteri Ke 

uangan bahwa Thesaurier Djen- 

dral telah memutuskan bahwa pa 

da bulan Pebruari jang lalu, bah 

wa soal ini akan diselesaikan ber 
dasarkan UU tentang penjelesai- 

an hutang negara dizaman revo- 

lusi. 
Tentang berapa djumlah uang 

kanan kepunjaan partikelir (dari 
uang jang digunting) jang terda- 
pat pada Kantor Pusat Pengirim- 

di Djakarta), jang per- 
hitungannja harus dibuat oleh Da 
na Pensiun sekalipun telah dila- 
kukan desakan2 tetapi dari pihak 
bersangkutan belum diterima per 
tanggungan-djawab, karenanja 
soal ini penjelesaiannja diserah- 
kan pada Kementerian Keuangan. 
Djuga DPK ketika menutup la 

poran, belum menerima penjele- 

saian tentang pertanggung-djawa 
ban atas pengeluaran2 sebagai aki 
bat persetudjuan Roem—Royen. 
Untuk hal ini DPK mengharap 
pertanggung-djawaban dari Ke- 
menterian Keuangan. 5 

pembelian sendjata dari 
pemelian sendjata dari 
luar negeri. 

Mengenai penjelesaian soal pe- 
njelesaian pembelian sendjata di- 
luar negeri DPK berulang2 telah 
menjampaikan surat peringatan, 
maka pada penutupan laporan ini 
Dewan telah menerima surat dari 
PM merangkap Menteri Pertaha 
nan mengenai laporan dari Pani 
tia Pemeriksaan soal ini. Dalam   

(pembelian, 
Irintah menganggap persoalan ini 

laporan panitia itu didjelaskan, 
bahwa pemerintah berkesimpulan 
bahwa tidak diketemukan petun- 
ajuk2 exact kearah ketjurangan 
oleh anggota -Komisi Pembelian 
PC) dalan mereka... melakukan 

oleh karenanja peme- 

sudah selesai. Pihak DPK masih 
berpendapat bahwa dalam lapang 
an comptabel a@dministratip me- 
mang . dapat “diketemukan bebera 
pa hal jang tidak semestinja. Se 
terusnja DPK masih mengadakan 
penjelidikan mengenai hal ini. 

Uang? muka kepada hotel- 
hotel. 

Dengan surat keputusan Perda- 
na Menteri tertanggal 1 Maret 
1955 No. 46/P,M./1955 telah ditun- 
dajuk beberapa pegawai sebaga. 
bendaharawan guna urusan ke- 
uangan jang disediakan untuk ke 
perluan Konperensi Asia—Afrika. 
Berhubung dengan ini oleh 

DPK telah diusahakan agar kepa 
danja dikirimkan surat2 pertang 
gung-djawabannja. Walaupun per 
mintaan ini belum dipenuhi, na- 
mun DPK sebelum surat2 pertang 
gung-djawaban itu diterima, meng 
anggap perlu untuk mengemuka- 

kan soal sekitar pemberian uang- 
muka kepada hotel2. jang dahu 
semata-mata disediakan utk kon 
perensi tersebut. 

Mengensi soal ini, Dewan .de- 
ngan suratnja tertanggal 3 April 
1956 No. A. I. 1629/56 minta 
perhatiannja Perdana Menteri, 
bahwa kepada para pemilik ho- 
tel dahulu diandjurkan untuk me 
ngadakan perobahan2 dan per 
baikan2 seperlunja dihotel ma 
sing2. Untuk melaksanakan an 
djuran ini pemerintah telah mem 
beri bantuan da, faciliteiten se 
perlunja dalam bentuk pemberi 
an uang-muka dan pembelian ba 
rang2 jg diperlukan. 
Dewan telah memperoleh kete 

rangan2 bahwa: I. untuk pemba 
jaran2 jg bersangkut-paut dengan 
hotel2. telah dikeluarkan “uang 
sedjumlah Rp. 7 djuta lebih: dan 
IL. untuk melunasi utang2nja 
oleh “ hotel2 jg bersangkutan. 
akan diadakan sebuah kontrak 
antara pemerintah dan Gabu 
ngan Hotel. sedangkan pembaja 
ran kembali akan dilakukan se- 
Naa berangsur2 dalam beberapa 
2hun. 

Berhubung dengan  ketera- 
ngan2 tsb, Dewan  mengemuka- 
kan bahwa untuk mendjamin ke 
pentingan negara kontrak2 itu 
perlu selekasnja diadakan. Me- 
ngenai pembaiaran kembali setja 
tra 'berangsur2 ie direntjanakan 
itu selandjutnia DPK meminta 
keterangan atas ketentuan dalam 
undang2 manakah tiara pembai: 
ran itu didasorkann!”. 

TInt"k ini DPK telah minta ke 
pada Perdans Menteri supaja me 
naruh perhatian sepenuhnja atas 
soal tsb. dsn memberi kabar ten 

  . ng PP 

dan kekatjauan masjarakat Sun- 
da dalam lapangan2 keamanan. 
sosial-ekonomi dan  kebudajaan” 
dan ,.mengalirkan pendapat2 da 
lam mentjari dijalan guna membe 
reskan/meringankan penderitaan 
daerah. ig. takkan tertahan lagi, 
kalau dibiarkan terus-menerus".   has dan menjelidiki kepintjangan 

tan bersendjata Mesir dan Siria 
hari Selasa telah terbang ke Am 
man untuk mengadakan pembitja 
raan . guna memperkokoh front 
negara2 Arab. 

Setelah pemilihan Jordania ber 
achir dengan kemenangan golo- 
ngan progresif, menteri pertaha- 
nan merangkap panglima besar 
angkatan bersendjata Mesir djen 

lima besar Siria Tewfik Nizamu 
din telah datang di Amman ka- 
barnja untuk menawarkan ban-   dral major Abdulhakim dan pang) 

(Antara). 

dania untuk menghadapi Israel. 
Sementara kalangan Mesir ka 

takan, bahwa Mesir telah ber- 
djandji untuk mengirimkan pesa 
wat2 udara, boleh djadi pesawat2 
djet ,, Vampire”. Para diplomat 
Barat berpendapat, bahwa rundi 
ngan tsb. berarti dimulainja usa- 
ha-usaha untuk memperluas pakt 
diantara Mesir, Siria dan Saudi 
Arabia hingga meliputi Jordania. 
Menurut para diplomat Barat ta 
di, bahwa rundingan2 itu adalah 
penting, karena delegasi Mesir   tsb. terdiri dari 21 opsir2 tentara 

    
  

HARGA LENGGANAN: 

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

LUAR KOTA : ,Suara Merdeka” (dengan materai) 
»Suara Merdeka”/,,Minggu Ini” Rp. 14,— 4 Rp. 3:— 

Harga Advertensi ,,Suara Merdeka” Rp. 0,95 per mm.-kolom, 
ETJERAN : ,Suara Merdeka” Rp. 0,75. ,,/Minggu Ini” Rp. l,— 

2 

5 Rp. 13— | 
- Rp. 16, — f 

2 Rp. 14, — | 
& Rp. 17,— 

      

| Pembelian Hotel Homann Hing- 
ga Kini Belum Beres? 

| Dewan Pengawas Keuangan Negara Tidak Pernah 
Pengeluaran Uang 

— Saham2nja Pun Belum Diketahui 
Utk Membelinja 

Disimpan Dimana 

tang tindakan? apakah jg teTah 
atau akan diambil dalam hal ini, 

Pembelian saham N.V. 
Savoy Homann Hotel 
di Bandung. 

Dalam suatu penjelidikan jang 
dilakukan oleh Dewan Pengawas 
Keuangan pada Kembaga Alat2 
Pembajaran Luar Negeri berhu- 
bung dengan  tersiarnja berita2 
dalam surat kabar mengenai pem 
belian saham N.V. Savoy  Ho- 
mann Hotel di Bandung, ternjata 
bahwa dengan surat Wk. The- 
saurir-Djenderal (atas nama Men 
teri Keuangan) tgl. 22 Oktober 
1953 No. 247243/UU kepada 
Direksi Bank Indonesia telah di 
minta supaia untuk pembelian 
oleh pemerintah dari 243 saham 
N.V, Savoy Homann Hotel di 
Bandung serta ongkos2-nja me- 
ngirimkan kepada  Nationale 
Handelshank N.V. di Amsterdam 
uang sedjumlah N.FI. 507.422,10, 
dan harga lawan pengiriman 
uang ifu supaja dibebankan pa- 
da rekening Thesauri Negara 
atas ma4A.41.13 tahun 1953. 

Oleh karena Dewan tidak per 
nah menerima suatu sura-kepu 
tusan tentang pengeluaran uang 

untuk pembelian hotel itu. maka 
dengan. suratnja tgl. 25 Oktober 
1955 Dewan Pengawas Keuangan 
minta kepad.. Menteri Keuangan 
supaja selekas mungkin  membe 
rikan keterangan apakah pembe 
han saham N.V. Sayoy Homann 
Hotel tsb. telah dilaksanakan 
dan dimanakah. saham2 itu di 
simpan. 

Dewan ingin pula - menerima 
pendielasan — apakah saham2 itu 
hetul telah didjual, dengan izin 
siana dan dengan harga berapa. 

Walaupun surat” Dewan tsb. 
diatas telah dua kali 

Indonesia 

3 

MENJAMBUNG BERITA mengenai lap oran Dewan Pengawas Keuangan (DPK), da- 
pat diberitakan lebih landjut bahwa dalam pengurusan dan pertanggungan-djawab keuangan 
dan milik2 negara, DPK telah melaporkan 48 persoalan jang menjangkut berbagai Kemen 
terian. Djuga diktmukakan tentang pemeriksaan setempat jang dilakukan 26 instansi terma, 
suk Kantor Kabinet Presiden, Kantor Kabinet Perdana Menteri, Djawatan2, Universitas Ne 
geri, balai2 dan Iain2. Disamping itu disebut kan pula laporan mengenai pekerdjaan DPK 
di Jogjakarta dan soal penuntutan terhadap bendaharawan dan tuntutan ganti rugi. 

kas penjelesaiannja, namun pada 
saat menutup pemberitaan ini 
Dewan belum menerima suatu 
kabar dari Menteri Keuangan. 

Pembelian ,,Vilia Isola” 
dan ,,ex Hotel Splendid”, 

Mengenai pembelian ,,Villa 
Isola” di Bandung dan ,ex Hotel 
Splendid” di Malang oleh Kemen 
terian Pekerdjaan Umum dan Te 
naga untuk Kementerian Pendidi 
kan,  Pengadjaran dan Kebuda- 
jaan, Dewan Pengawas Keuangan 
berhubung YWengan tersiarnja cha 
bar-chabar tentang hal itu dgn. 
suratnja tanggal 1 Oktober 1954 
telah minta keterangan kepada 
Menteri Pekerdjaan Umum dan 
Tenaga tentang: a. riwajat pen- 
dahuluan pembelian ,,Villa Isola” 
dan ,,ex' Hotel Splendid” itu dgn 
mengirimkan pula salinan semua 
surat-menjurat jang bertalian dgn 
hal itu antara Kementerian Pe- 
kerdjaan Umum dan Tenaga de 
ngan  Kementerian2 PP dan K. 
dan Keuangan dan antara ba-: 
gian2 («.g. Djawatan2) dari Ke 
menterian Pekerdjaan Umum dan 
Tenaga sendiri, dan b. tjara pe 
njelenggaraan pembeliannja di: 
sertai pengiriman laporan com- 
missie termaksud ' dalam bijb8d 
11372 dan salinan perdjandjian 
djual-belinja (akte notaris), dan 
djika harga pembeliannfa telah di 
bajarkan hendaknja salinan kwi- 
tansinja dikirimkan pula kepada 
Dewan. 21 
Walaupun telah beberapa kali 

diadakan peringatan, namun hing 
ga saat pemberitaan ini ditutup, 
belum diterima suatu djawaban   

diperingat 

dari Menteri tersebut. Demikian 
DPK. (Antara). 3 

Berbutang 

Budi Kepada P.b.B, 
Perdjoangan Nesional Kita Dilakukan 
“Dibawah Serambi PBB" — Kata Menlu 
Ruslon Abdulgori Pcds Hari PBB Kemorin ' 

: PERKEMBANGAN DENGAN peringatan hari ulang 
tahun PBB ke Xi dihalaman depan dari Kemlu Rebo pagi 
kemarin. diadakan upafjara penaikan bendera PBB jg disertai 

pidato2 sambutan oich Menteri Luar Negeri Roeslan Abdul- 
gani dan Wakil telap Dewan Bantuan Tehnik PBB di Indone- 

Sa, Anagar Rosenbirg. Upatjara ita dihadliri oleh wakil2 dari 

segenap perwakilan diplomatik negara anggauta PBB dan pe- 
ajabai2 tinggi Kemlu. Setelah menjatakan, bahwa Indonesia 
mempunjai hubungan istimewa dengan PBB, karena sebagian 
perdjuangan nasional Indonesia telah dan sedang dilakukan : 
.dibawah serambi PBB”, Menlu mengatakan, bahwa Indonesia 
berhutang budi kepada PBB. 
"Tjara terbaik untuk membuk 

tikan perasaan - kekaguman dan 
penuh penghargaan -kita kepada 
PBB ialah berusaha dengan sega 
la daja upsja untuk. memperko 
koh benteng keamanan PBB". 
Menteri menegaskan,” bahwa 
"hingga kini kita masih berpen- 
dirian, bahwa PBB adalah satu2 
nja badan - dimana kita dapat 
memperdjuangkan . kemerdekaan 
Indonesia setjara bulat jg belum 
tertjapai sama sekali”. Karena 
itu Menteri menjatakan, bahwa 
dalam soal Irian Barat jg djuga 
disinggungnja "tidak ada lai, or 
ganisasi jg berhak menjelesuikan 
nja selain dari PBB". Menteri 
mengakui. bahwa masih ada be 
berapa kelemahan2 jg. mengham 
bat djalannja PBB. Diantaranja 
kelemahan2 “tu disebutnja kenja 
taan, bahwa usaha kearah keang 
gotaark untversal belum lagi ter 
laksan,, sepenuhnja, karena mi 
salnja dalam Dewan Keamanan 
hingga kini tjara memilih wakil2 
negara hania dilakukan atas. da 
sar. geografis belaka. 

Menteri mengandjurkan, agar 
tjara itu dirobah mendjadi tjara 
jang lebih. realistis dan benar? 

setjara internasional. Menteri dju 
ga .menjarankan ,.hendaknja PBB 
dapat bergerak dengan lebih le- 
luasa dan dapat mengikuti  ke- 
hendak zaman”.  Berbitjara ten- 
tang: kekuatan PBB Menteri me 
njatakan, bahwa didalam PBB 
kita mempunjai organisasi “ jane 

makin hari makin hidup “setjara 
sempu'na meseipun kadana2 per 
tumbuhannja itu tertahan oleh be 
berapa gangguan. Kekuatan PBF 
menurut Menteri terletak dalam 
keniataan bahwa PBB tidak meng 
hendaki supaja kita melepaskan 
hak2 azasi kita tetapi dapat me 
ngenakan peraturan2nja pada ne 
gara anggotania. Menteri mem- 
berikan pula kesannja dari per- 
djalanan keluar negeri dalam be 
berapa bulan ini iakni bhw. apa 
jang sering disebut tirai besi” 
itur tidak ada: 

Jang mungkin ada hanjalah sa 

'ah pensertian disana sini jang 
mnnentihsttan sdania  menasaan 

serta 13 penerbang dari angkatan 
udara, tapi menurut djurubitjara 

Mesir delegasi tadi hanja terdiri 
dari 20 orang. 

Djendral Nizamudin disertai 4 
opsir tinggi. Rombongan pertam: 
dari para opsir itu terbang dar 
Kairo menumpang pesawat djet 
buatan Sovjet IL-14 ke Amman 

Lebih landjut Tass mengabar 
kan, harian Mesir ,,Al Masa” me 
ngenai hasil pemilihan umum d 
Jordania baru2 ini, katakan bhw 
itu tadi melihatkan berhasilnja 

tjuriga  mentjurigai dan jang 
mungkin sudah meningkat “ke 
arah bahaja dan ketakutan umum. 

Tapi walaupun: demikian Men- 
teri berpendapat, bahwa  keada- 
an sematjam itu masih dapat di 
perbaiki. Sesudah menindjau be- 

berapa negara itu Menteri ber- 
kata, bahwa ,,kita dapat meng 
hadapi hari kemudian perasaan 
jang agak tenang”, demikian Rus 
lan Abdulgani. Wakil Tetap De- 
wan Bantuan Tehnik PBB di In- 
donesia A. Rozenberg kemudian 
memberikan laporan singkat ten' 
tang berbagai bantuan tehnik ig. 
diberikan kepada Indonesia me 
lalui: T-A.A Os SEA 

Unisco, ICAO, WHO dan 'ba- 
dan2 PBB lainnja. 5 

Bantuan2 itu menurut Rozen- 
berg menundjukkan kepada nilai 
dan kegunaan PBB sebagai suatu 
tjara kerdja sama diantara nega- 
ra-negara anggotanja untuk me- 

realisasikan tudjuan PBB seperti 
jang tertulis dalam piagam PBB. 
Rozenberg mendjelaskan, bahwa 
PBB pada azasnja adalah orga- 
nisasi praktis. Piagam PBB di- 
akui utk memelihara perdamaian 
jang perlu diadakan untuk men- 
dorong  kemadjuan sosial dan 
penindjauan tingkat kehidupan 
dalam kemerdekaan jang lebih 
besar”. Tentang kedudukan “PBB 
dalam situasi internasional Rozen 
berg mensitir pesan Sekdjen PBB 
kepada bangsa didunia  dntuk 

memperingati hari PBB sekarang 
ini jang antara lain menjatakan, 
bahwa PBB  mempunjai suatu 
tanggung djawab penting dalam 
memetjahkan soal2 besar jang 
timbul karena pertentangan2 po- 
litik internasional sekarang” M4 
rilah kita membuktikan, bahwa 
kita' sanggup melihat djauh dan 
mengadili dengah keberanian dan 
berdasarkan persamaan hak. Dgn 
demikian kita akan dapat men- 
djadikan PBB suatu alat jg kuat 
sebagaimana mestinja”. Demikian 
Rozenberg mengulangi utjapan2   

  para tjalon jang menjokong gera 

Pa AN PALANG Pola rini Aa ji A3 

Sekdjen PBB. (Antara). 

Front Negara? Arab Makin Diperkuat 
PANGLIMA2 BESAR angka- tuan alat2 sendjata kepada Jor- kan pembebas nasionai dari rak 

jat Arab. 

Itu menandakan pula, bahwa 
rakjat Jordania menuntut pembe 
basan negara mereka dari djadja 
han kaum imperialis dan memilih 
mereka jang bersedia untuk mem 
perbaiki nasib mereka dan beker 
dja untuk hari depan jang lebih 
baik. Berhasilnja kekuatan2 sajap 
kiri dalam pemilihan itu merupa 
kan suatu pukulan jang hebatster 
hadap kedudukan kaum  pendja- 
djah, tulis harian Al Masa ke- 
mudian, (Antara-UP), ,  



    
      

    

3 

    

  

         

   

   

  kasih kepada 
pernjataan turu! 

    

bantuan ' berupa tenaga di 
menghantarkan sampai ke 
wafatnja suami kami : 

  

  

   —.. Semoga Tuhan jang sebanjak2nja, 

      

   

5 2 

Dwi GUNA 

BEA SISWA 
SEUMUR HIDUP dan HARI TUA 

PENSIUN 
TABUNGAN PEGAWAI 
KETJELAKAAN 

"Mintalah lekas Kelahabaka pada kantornja di 
& a : ? 

Djalan Tandjang 
—. /GENIELAAN) No. 17 $ 

SEMARANG. 

ah Hardjoprawiro 
dengan 

6 Pa Hata menghaturkan rasa terima 
a Saudara2/Bapak2/Ibu2 semuanja, atas segala 

rut berduka tjita berupa karangan? bunga, 
| pikiran dan laindnja, serta 

makam Kauman Muntilan, pada 

    

    tangg TH 11 October 1956. 
han Jang Maha Esa memberi pembalasan 

: Ni. S. Mk. SARINGAT 

  

jediakan polis : 

   

    
BEBERAPA WAKT 

diadakan pertemuan an i 
Jjawa Tengah dengan utusa 

Sekolah Balan ea Daaa Sekolah jat jang dikata | Moh. Doerjat, kah wa Pemerintah 
dapat mengatasi Kan an 

k jang demikian t: 
tidak dapat tempat di S. 
yankan supaja para orang 
sekuat tenaga untuk 

       

     

    

PEKAN PEMUDA SELURUH 
INDONESIA — DIUNDUR. 

ARINGAT 
3/3 s/a 9/3 1957. Menurut rentja- 
na Pekan Pemuda Selurub, Indo- 

  
   

ngadakan pameran, pertunajukan, 
perlombaan, pertemuan2, kebakti: 
an, hiburan, darmawisata Le 

||dalam rangka Pekan Pemuda itu 
pada suatu hari akan diadakan 
atjara chusus ,,hari pemudi” jg 
a.l akan mengadakan Gemonstra 
si olahragag (senam) parade sepe 
da berhias, perlombaan - menga- 
rang bunga. dan perlombaan ber 
bagai matjam tjabang olahraga. 
Maksud dar? pada ''Pekan Pemu 
da” 

dengan famili 3 
No.13 Muntilan. 

     

  

   

ngan pemuda jang akan diadakan 
dikota Surabaja dengan tudjuan 
pokok ialah berusaha mentjipta 
kan persatuan jang bulat dari se 
luruh golongan pemuda: untuk 
mendapatkan saling mengerti an 
tara pemuda2 dari segala suku2 
bangsa: menggali kembali poten 
si pemuda guna pengabdian jang 
lebih besar kepada masjarakat 
dan negara dan untuk mengada- 
kan perlombaan? olahraga dan ke 
budajaan. Apa jang mendjadi se 
bab-sebab sampai tertundanja Pe 
kan Pemuda itu belum diketahui 
djelas. 

KALI DJURNATAN MINTA 
KORBAN. 

  

  Minggu pagi jbl. seorang anak 
perempuan. umur 24 tahun telah 
Gjatuh dan tenggelam dalam Kali 
Djurnatan Semarang. Baru sesu- 

| dah sedjam. kemudian anak jang 
H malang itu dapat diketemukan 
F kembali tetapi sudah tidak berna 

fas. Peristiwa ini terdjadi di- 
udjung Kp. Selan jang dilewati 

IF- oleh kali Djurnatan. Sebab2 anak 
itu djatuh kedalam sungai tsb. be 
lum diketahui, tetapi. menurut ke 
terangan anak itu sedang akan di 
beri makan oleh ibunja jang be 
kerdja pada sebuah rumahtangga 
dikampung tadi. Ibunja bernama 

  
  

  

"sehar 

25 pn 'mbok Markam “ PEMBETULAN eta : , AMP 5 . 
|. Mengenai iklan'kami tanggal 22 Oktober 1956 tentang kalimat? : 

“KENAPA TIDAK DJADI B.B.S.A.?”, dan seterusnja 
usnja tidak demikian. 

"Hal ini terdjadi dengan tidak setahu Ketua dan Anggauta Panitya 
seluruhnya, dan semata-mata karena teks iklan jang aseli dirobah € , 
oleh sbagai jang 'diserahi mengetik dan menjerahkan teks iklan |Jiah Mada 176 pada djam 7,30 pa' 
kepada Harian? jang bersangkutan. Tidak djadi datangnja 
BBSA bukan karena hal2 tsb. 
competitie Persidja, dan “dengan sendirinja tidak diidjinkan 
Persidja. DENGAN DEMIKIAN. BAGI CHALAJAK DAN 
"REKA JANG BERSANGKUTAN, ANGGAPLAH IKLAN TSB. 
"TIDAK ADA. r 

Teks Aseli jang dibuat oleh Ketua Panitya. 
Ichtisar competitis Persidja : 
"UMS mengalahkan BBSA dengan : 
UMS dikalahkan Chung Hua Djk.: 2—3 

(2. Chung Hua Djkt. kalah dari Bintang Timur: 2—3 
| Kalimat? selebihnja (dianggap) sama. 

penduduk” Kp. 

VESPA SUNDAY TRIP KE 
BOROBUDUR. 

Hari Minggu .tgl. 28 Oktober 
'1956 oleh Vespa Club akan dise- 
lenggarakan Vespa Sunday Trip 
ke II ke Borobudur, Magelang. 
Berangkat dari Semarang djl. Ga! 

rantai 5 

|gi. Oleh perkumpulan ,,Sam Kauw | 
Kes. (Hwee”. Semarang akan dikirim- | tetapi karena terhalang oleh !kan seorang Maha Upasaka 'un-' 
oleh |tuk memberikan pendjelasan2 
ME tentang arti jang indah dan da-i 
Te, lam dari pada peta2 jang terda! 

pat di Borobudur untuk mereka 
jang menaruh minat. Untuk. me 
riahkan trip tsb., maka pada tgi. 
26 Oktober djam. $ malam diada 
kan Vespa Avond di gjl. Gadjah 
Mada 116 dan. akan diputarkan 
pula film dari Vespa 
Trip jbl. Bensin tjampuran untuk 
maksud tsb. disediakan oleh NY: 

11—1 

  

  

   — jang telah diberikan dalam per 
muan itu, fihak ja bersangku 

VA Te 
ini belum nampak adanja kegia | 

tang “dari fihak POMIG, kearah 
“tersebut dan masih bersikap. "apa 
tis". Tetapi fihak Inspeksi S.R. 

uSi ke arah 
| kesulitan ruangan |f 

S.R. dengan djalan mendjndjikan 
IS.R. 8 th. mendjadi S.R. 6 th. | 

setjara 
Tindakan me- 

luaskan S.R. itu dapat mengura 
ngi 1096 dari pada kekurangan 

Pekan Pemuda Seluruh Indone | 
sia jang sedianja diadakan pada 
tgl. 10 s/d 17 Nopember 1956 di 
Surabaja telah diundur pada tgl. 

nesia itu meliputi atjara2 a.l. me 

dan | 

itu adalah mengadakan per 
temuan akbar dari seluruh golo' 

mengakui, 

atuk Men 
ng S.R.?2 

Kota Semarang 
R. Daerah Ressort V 

M/G dan para guru jang mak 

Kepala Inspeksi S. R. K 
untuk na Juna tak 
12? S.R 

| Oleh karena 
dapat menolong h 

Dalam hubungan itu   

'tan menerangkan, 

sendiri sudah berusaha 
"mengurangi 

|jang. akan berlangsung 
berangsur-angsur. 

ruang setiap tahunnja. 

mungut uang Rp. 1,— tiap   

tentang kesulitan? mengenai relung 

    
     

          

dalam perte 

| Kalangan tadi selandjutnja me 
ngatakan, kalau POM/G benar? 
dapat actief bergerak Rayaan .me 

untuk tiap murid, maka tiap2 bu 
lan akan dapat dikumpulkan uang: 
sebesar Rp. 85.000,— jang berarti 
dapat dibangun sebuah ruang S. 
R., karena djumlah murid S. R. 
di Semarang Lk. ada 35.000 anak. 

Kapan Wali Kota actief ? 
Sementara itu dari kalangan 

lain ditanjakan pula tentang ac- 
tiviteit Wali Kota Semarang jang 
sampai kini belum nampak. Dim 
hubungan kegiatan untuk mengu 
rangi kesulitan sekolahan S. R: 
dikemukakan pula tentang activi 

dgn 
mei 

teit Mr, Imam Bardjo jan 
POM/G SMP kini  berhasi 
ngumpulkan 
250.000,— 

gunakan, sedangkan kini 

uang sebesar Rp. 
jang kabarnja didapa 

dari sumbangan2 para pengusaha 
rokok kretek di Semarang. Uang 
tersebut jang sudah berada dita 
ngan nj. Honggopranoto sebagai 
bendahari dan segera akan Kn 

su 2g 

  

ada rentjana matang untuk me 
dirikan SMP . di Tjandi. Kalau 

  

  

  

| 
langsungkan pertandingan kedjuaraan Pantja Lomba dan Dasa 
Lomba dengan tjatatan sbb: 1, Sumarsinah djuara Pantjalomba 

(kanan), 2. Trasnowirjono djuara Dasa Lomba (kiri). 

Bertempat di Lapangan Ikada Djakarta, hari Minggu ibl. telah di 

Indones 

"lah membitjarakan usul2 jang 

dan perindustrian. Disamping i 

sa Agung. 

Menteri Penerangan Sudibyo: 
menerangkan sehabis sidang, bah 
wa dgn pembitjaraan semalam 
itu, maka masalah pelaksanaan 
pembatalan KMB telah dibitjara 
kan dan diselesaikan seluruhnja 
oleh Kabinet. 

Selandjutnja dikatakan, bahwa 
dalim RUU jang telah diterima 
baik oleh" Kabinet kedudukan 
Djaksa Agung akan berada diba 
wah Menteri Kehakiman. 

Seperti diketahui didjaman pen 
diadjahan ' dulu Djaksa Agung 
langsung bertanggung-djawab kec 
pada Gubernur Djenderal dan se 
lama ini kedudukannja belum di 
atur. 

Atas pertanjaan Menteri kata- 
kan, bhw sidang malam itu sa-   Perlu Pendidikan Jang 

LebihfKuat Untuk Da- 
sar Djiwa Kebangsaan 
Pra-Saran PB PGRI Dim Kongresnja Me- 

ngenai Pendidikan Dihar: Depan 
DALAM KONGRES PGRI ke VIII jang dimulai hari 

Rebo tg! 24-10 di Bandung dan jang akan berlangsung sampai 
dengan tanggal 30 Oktober Jang akan datang, soal pendidikan 
“nasional akan merupakan atjara jang terpenting. Pra-saran PB 
PGRI mengenai soal pendidikan itu antara lain berkisar ten 

  
Wali Kota Semarang mau bergey : p 1. 1 ig : i rak diduga beliau dengan mudah Ang: A) Pendidikan dan hari depan dan B) Sekolah2 PGRI 
dapat mengumpulkan uang jang, 
dapat dipergunakan pula untuk 
meringankan gedung2 S.R. Demi: 
kian keterangan2 jang dapat di- 
kumpulkan oleh wartawan tuan. 

| Perkara Indjak 
Our'an 

Terdakwa Memang 
»Anak Bengal” -— Kat 

Beberapa Saksi 
PENGADILAN 

rang 
Mr. jurjanto dan Penuntut ga 
Umum H 
jbl. telah memeriksa perkara ter gi 

! an djiwa setiap warga 
Negeri Sema- Indonesia. 

dibawah pimpinan Hakim 

Djaksa Sujud hari Selasa lam perimbangan jang tepat ba- 

dakwa K. jang dituduh menghina 
kitab Turutan/Gur'an dengan tja ra diindjaknja. Terdakwa K. pa Sebagian besar dari tugas P 

hari itu Kementerian PPK. Untuk itu di 
bahwa ia melakukan 

da sidang pemeriksaan 

mengindjakan kitab tsb. dengan 
maksud untuk 
akan 

membuktikan ia Laraan jg tegas' serta perbelan- 
ataukah tidak. djaan jang tjuk patas dasar pe 

Perbuatan ini dilakukan pada tgl 
28 September jl. Kemudian sidang 
Pengadilan mendengarkan ketera 

Sunday ngannja beberapa orang saksi. 
Diantaranja para saksi itu ada 

jang mengatakan, bahwa oleh se 

a da 1928, adalah njata2 pokok ps 

Mengenai pendidikan dan ha- 
ri depan Irdonesia itu dapat di 
kemukakan beberapa prinsip po- 
KOK, jakni: (1) usaha perwudjud 

'an generasi jang akan datang 
mendjadi tugas Kementerian 

PPK. Penjempurnaan kearah dji 
wa kebangsaan jang merupakan 
kesatuan atas dasar djandji pemu 

matjam pengolahan bahan2 men- 
tah, berbagai matjam pertamba- 
ngan, perdagangan rendah-mene- 
ngah-besar dan sebagainja. 

(a) Bagi sebagian peladjar2 ta- 
matan SR jang tidak. meneruskan 
peladjarannja kesekolah landjut- 
an, sewadjarnja ada djaminan un 
tuk memperoleh ketjakapan prak 
iis guna menghadapi pekerdjaan 
lalam lingkungan kehidupannja 
(kemasjarakatan desa, kota dan 
sebagainja) maupun dalam ling- 
ungan perusehaan jang ada atau 
masih akan diadakany (b) Seko- 
ah kedjuruan menengah harus 

di intensifkan differensiasi djuru 
annja, - sehingga menghasilkan 
tenaga untuk menggali harta. ben 
'a adam jang terpendam di In- 
'onesia sehingga mendjadi milik 
temakmuran hidup seluruh rak- 
jat, (ce) Perlu. sekali membantu 
»enjaluran pemilihan sekolah ke 
'juruan bagi pemuda2 mulai da- 
" lepas S.R. umum dengan pe- 
uje'idikant psycho-tehnis dan un- 

gangan dalam usaha ,pembentuk- 

negara 
(2) Pembentukan tena 

»Skilled” jang tjukup serta da 

kemakmuran 
merupakan 

pokok 

pembangunan 

rakjat jang merata, 

perlukan planning dan penjeleng 

ngertian dan pe gakuan jang se- 

wadjarnja terhadap « kedudukan 
Kementerian PPK oleh pemerin 
tah dan masjarakat." 

  

'|-Activum” dengan harga speci- mentara penduduk ban Dasar konkrit dalam ben | /5 , : PANITYA BULAN KEBUDAJAAN al dan didapat dimuka toko NV “pat Neta en - ia tuk djiwa kesatuan ke- "uk itu ikut menjempurnakan usa SEMARANG »Suraco” Semarang. pada tgl. Kp. Kepatihan .Bangunhardjo, ter bangsaah Indonesia: "a' lembaga psycho-tehnik jang 
SE Al 27-10-56. dakwa K. memang dikenal seba Saran2 kearah tertjapainja prin (telah ada. SEPEDA SIAPA? , Sai seorang jang bengal (Djwt: |.” sbE bath (3) Dal hadapi k 

Baru2 ini oleh jang berwadjib ndugal). Kebengalan terdakwa K. ISIP2 pokok tersebut ialah: Pen- alam menghadapi perkem   

  sala 
    
MAA 

tenaga dan semangat 

Istimewa dibuat untuk 
kaum buruh: wanita mau- 

pun prija. Menambah 

ting untuk diminum 

dengan tertentu pada 

tiap' hari Saptu, supaja 

MAF 

     

   
    

   

   

      
   

mendapat kidjang teruit 
: :..mendapat keuntungan tanpa bersusah pajah. 

Njonjapun : akan mendapat keuntungan jang 

sedemikian, bilamana selalu sedia Delfia jang 

: .mendjamin kelezatan semua masakan serta 

"au 1 lauk pauk. Minjak goreng. Del- 

: Tpjarataern rasa asli semua masakan! 

ketika Giadakan pentjegatan sepe 

nama dan tempat tinggalnja. Se 
da . laki merk. Nasional No. 

4802 jang kini ditahan di Kan 
tor Seksi III. 

| NGESTI PANDOWO MULAI 
MAIN LAGI. 2 

Setelah beberapa “lamanja me- 
ninggalkan kota Semarang untuk 
memperlengkapi pertundjukan pa 
da Pekan Raya 200 ih. kota 

  
23 Okt. 

membuka pertundjukannja jang 
chusus untuk Ketentaraan. Utk. CN) lebih djelas harap memperhatikan 2 iklannja jang dimuat hari ini. 

  

  

: dengan 

menurut saksi tersebut: jakni a.l. (didikan dan pengadjaran . harus 

an jang dipasang dalam kampung 
tsb. dil.. Sidang pemeriksaan per 
kara tersebut kemudian ditunda 
sampai tgl. 1 Nopember j.a,d. utk 
mendengarkan reguisitoir Djaksa 

keputusan Hakim dan mungkin 
akan didjatuhkan pada hari itu. 

Seperti diketahui, mengenai pe 
ristiwa pengindjakan kitab Turu- 

telah menimbul- 
kalangan partai 

tan/@Gur'an itu 
kan reaksi dari 

Islam di 

bangan. perekonomian dalam 
djangka wktu jang singkat. teru 
tama dalam usaha membangun 
ekonomi nasional, perlu sekal: 
mengusahakan 2dania sekolah? 
atau usaha pendidikan tenaga cu 
na penggantian tenaga2 ahli/ 
praktek asing (Indonesizsi) da- 
lam semua perusahaan asing jg 
sewadjarnja aknn dinasionalis»- 
sikan oleh negara menurut rentia 
1 jano berdjangka waktn terten 
u. g 5 
Demikian 'beberapa saran PB PGRI mengenai us:hs mentja- 

meletakkan dasar-konkrit jang 
lebih kuat - dalam bentuk djiwa 
kesatuan kebangsaan Indonesia. 
Untuk itu perlu- diadakan penin 
djauan jg lebih mendalam serta 
menetapkan: (a) bahan2 peladja 
ran dasar jang memberi isi mini- 
mum jang sama kepada pertum 
buhan djiwa anak2 disemua se 
kolah tingkatan rendah sebagai 
dasar minimum untuk dimiliki 
tiap warganegara Indonesia dan 
generasi selandjutnja: (b) bahasa 
Indonesia harus mendjadi mata kan ” pernjataan bersama agar x La : nai Drinsin pendidikan da enga orang jang. melakukan perbuatan (Peladia-an pckok - disemua stan, (Antara) PE itu mendapat hukuman jang se lijam dan tingkatan sekolah, . (c) Puger timpal karena dianggap melukai penegasan  methode/tjara meng- 

tober j.l. 
ini pada tgl. 4 Ok- 

C pernah diperiksa oleh 
sidang Pengadilan bagian perka 

adjar bagi tiap mata peladjaran 
terutama. disekolah2 tingkatan 
rendah jang memberi effek jang Krn » Ngintip” 

ra ringan (novies), tetapi tidak |(sama dalam pembentukan dasar 3 djadi dilangsungkan dan diperik (minimum kedjiwaan bangsa Indo 2 is Mandi: 
sa lagi pada hari Selasa tgl. 28 Inesia: (d) mengadakan normali- : 
Okt. jbl. Dapat ditambahkan, bah |sasi sedjumlah minimum alat wa perhatian 
pemuda2 Islam 
dang 
but sangat 

CARNAVAL DAN ULANG 
"TAHUN P. P:'s, S. 

pedamotor 

gas dl., 
dari Clubhuis s PPSS di Dj. 
djahmada 35 1 Semarang teru 
liling kota, Peserta jang terb akan diberi hadiah? medaille 
lain2 barang. 
adakan di gedung Hwa Yoe pitan 19 pada djam 20,00, akan diramaikan 

, 
dengan 

duannja. Insigne 
serta bendera? dari 

ruh Indonesia 
dalam malam gembira itu, 

kegiatan seorang 
Liem Hok Gwan. 

Malam Gembira 

Ga- dan djiwa untuk setiap lapangan 
ke tingkatan dan lingkungan pemba 
dik ngunan negara dan masjarakat jg 
dan ditudjukan kepada kesedjahteraan 

Gi dan kebahagiaan rakjat. Oleh ka 
Plam renanja 

era bayan dari struktur dam sis- 
5 n orkes tim Bintang Tionghoa dengan para bi 

dan Panen 
“perkumpulan 

perkumpulan sepedamotor Nm 
akan dipamerkan 

R3 $ dan pameran ini diselenggarakan atas 
anggauta PPSS 

VOCAAL KWARTET LAUREN 
GTMAN TA 

s 

“publik terutama 
Mm jang mengikuti si 

pemeriksaan perkara terse 

motor Hampa Pena aan 
, 2 : : 27 Oktober Tag Tenda ya djiban beladjar hari Ulang Tahunnja jang ke III 

mengadakan Carnaval Se 
dan. malam gembira, Carnaval akan diikuti oleh selu- ruh (anggauta dengan sepedamo- tornja jang terhias dengan balon2 

berangkat. djam- 16.00 harus menjiapkan 

Achirria Dihukum 
10 Hari 

PENGADILAN Negeri Jogja- 
xarta hari Senen telah mendjatuh 
kan hukuman pendjara selama 
10 hari atas diri Hardjopawirc 
alias Ponidjo, karena dipersalah 
kan melanggar KUHP fasal 315: 
Duduk perkaranja sebagai beri- 
kut: Pada suatu petang kira-kira 
djam 16.00 pada tgl. 39 Djuli 
jang lalu seorang gadis bernama ! 
S.R. umur 17 tahun sedang man- 
di r mandinja. 

Hal ini diketahui oleh Ponidjo 
'ang tidik dapat mengendalikan 
tafsunja untuk melihat gadis ter 
2but mandi dalam keadaan te- 
andjang bulat. Sedang lasjiknja 
nenjaksikan gadis tersebut man- 

li, Ponidjo sangat terkedjut ka- 
€na tiba2 gadis S.R. berteriak 
an tidak lama kemudian bebe- 

“apa orang teman gadis d tiang 
likamar mandi, jang disusul pti- 

| 1 Oleh tetangganja. ' Kemudian 
Ponidjo dilaporkan kepada pihax 

ladjaran, termasuk buku Selada 
ran, terutama di semua S.R. utk. 
dipakai sebagai alat peletakan 
dasar minimum jang sama bagi 
pemben:ukan djiwa kesatuan ke- 
bancsaan Indonesia: (e) merasio- 

| nalisasikan usaha persiapan kewa 
sehingga dapat 

ijepat dilaksanakan diseluruh In 
donesia. p 5 

Tenaga dan djiwa untuk 
tiap lapangan pembangun- 
an. 

Pendidikan 

  
dan : pengadjaran 

tenaga/kerdja 

maka penindjauan jang 

persekolahan' merupakan sja 
rat mutlak menudju kepada pem 
bentukan tenaga praktis jang chu" 
sus dalam hal2: pertaniaa, perke 
bunan, ternak, “pembangkitan te- 
naga listrik, perhubungan, na pes 
ngumpulan hasil2 alam, berbagai 

Osman Balo Tak   Bo 
si Baar Secretariaat "Kunstkring Sema | | , 'erwadjib dan achirnja mendapat ag Haa be tahukan, 5 bahwa: Akan Lang ar likuman seperti tsb diatas (An- . ringen di a i 4 pada tgl. 30 Oktober 1956 Bia Sumpahn Pe arah 

Adapun 
ri dari 
dah terkenal, 

La Bije - Sopraan, 
Alt, Arjan Blanken 
rens Bogtman - 
de - pianist, 

programa 

terfly, Die Fledermaus, los Serta Rigoletto. 
pianist Jan de 

ta dapat menikmati akan dihidangkan, 
Kunstkring Semarang . bahwa segenap anggauta mempergunakan kesempatan karena pertundjukan   

| fia dapat dipakai berkali-kali 

dan tahan berpekan-pekan. t J 

| 

Semarang, Anggauta 
'pat menjaksikannja 

itu djarang sekali diadakan 

'ma2 dan pemesanan pat dilakukan pada 
tgl. 25 dan Djum'at t ber djam 9—10 pada di gedung Factory, Untuk d 

muat dalam harian ini, Pakan f 
HARGA MAS, 

    

  
        

mengadakan pertundjunkan kwartet Laurens Bogtman di Tana pemain2 kwartet itu terdi orang2 jang namanja su- 
Jaitu : Annette de 

Aafje Heynis 
- Tenor, Lau 

bas-bariton, Jan € Di Semarang mereka akan memberikan Gbk £ istimewa ' dimana kita dapat mendengarkan Madame But 
Don. Car 

ia pebelumnja 1 Man akan membe' rikan keterangan? bagaimana Pu 
dari pada jg pchianati 

Pengurus 
pertjaja, 

akan 
tsb., 

    

Sematjam 
di ftara”. 1 

melulu da- 
dengan  tju- 
tempat da- 

PA ata 
s kto- 

Nahan tot terhadap Nah On Tu 
doa las dengan terdjadinja ketegangan itu, nja silahkan batja iklan daa ” eng i : 

SEMARANG, 24 Oktober: '56: oleh Pemerintah Otonom Propinsi | Fegal. | arat: Ta 148, — Djawa Tengah “ telah NN : G 
3 ”11 Ha 4 aan . . - 2 A 4 : 

Dg. KAmbU Ahok LN sa MANA akan Den ao teen ma bonn AA aa NeuN “Ukuran ikan raksasa itu pan- beli ne MP: 48— taranja Rp: 1.880.000-—- untuk diang kl. 10 meter, garis tengah ISA 6 membajar sepagtan pa aa Gam Pa ig meter, berat ada 2 sb KN ipa Aa x | dari luar negeri, n8 (ton. Menurut taksira diik di ay "5 RAPP Po aa naga sn ak Ta aa n dika. di $ ' 7 Ma apk dipesan sebanjak 700 ton seharga: LAN Yah Ah « «Hy 6 Dkk Ma An. 3.130.000, —. Dan lainnja utk | djual bisa laku kl. Rp. 4000. — f £ pena TA , f e beaja perbaikan2 tanggul, perbai- Dag Ma aa DR khat mogas adi 4.3 k kan “berat djalan, pembangunan | 

  

BERHUBUNG dgn Pa ba 
Iketegangan antara anak-b' ah be 
kas TKR (Sulawesi Selatan) dgn 

INSPEKTUR. DPT DJAWA 
TENGAH JG.. BARU. : 5 Suseno. Kusumodipuro Inspektur anak-buah batalion 708 pada tel. pjawatan Penempatan Tenaga 4 Oktober jang baru lalu, a 'Djawa Timur setelah baru? ani 

Osman Balo — pemimpin bekas kembali dari penindjauannja dinas 
IKR — telah Haeresssta ke- keluar negeri, dalam minggu ke- 
pada jang berwadjib, bahwa ia 4 ini telah memegang djabatannja 
telah berdjandji dan bersumpah Se Ii 53 Ne ak #ejinsai 
dalam naskah jang ditjapai di Tengah Nela Sa MN Ten 

Tjipajung untuk taat pada peme ninggal dunia sebagai akibat ke rintah Republik Indonesia, “dan tjelakaan lalu-lintas pada bulan2 
tidak mungkin ia akan meng- Pertama tahun ini, 

apa jang telah dinjata- Y 

  

  

ma sekali. tidak membitjarakan 
soal Joint-Statement. 

Pengumuman resmi. 
Pengumuman resmi jang disam 

paikan kepada pers lengkapnja 
“sebagai berikut : 

Dalam “sidangnja pada hari 
Selasa tgl. 23 Oktober 1956 De. 
wan Menteri telah membitjarakan 
usul2 jang diadjukan oleh Pani- 
tya Negara Penasehat Penjele- 
saian Pembatalan KMB antara 
lain mengenai soal2 Agraria, Per 
tambangan dan Perindustrian. 

Mengenai soal Agraria antara 
lain diputuskan, bahwa peminda- 
han.hak perkebunan Belanda dan 
perkebunan. Asing lainnja tidak 
diperbolehkan dengan tidak se: 
idzin Pemerintah, dalam bal ini 
ialah Menteri Pertanian: jg sudah 
terlandjur terdjadi harus segera 
dilaporkan kepada Pemerintah. 

Mengenai soal Pertambangan 
Dewan Menteri menjatakan bhw. 
Tambang Minjak Sumatera Utara 
tetap dikuasai oleh Pemerintah 
dan tidak dikembalikan kepada 

Kongsi2 Pertambangan bukan 
minjak jang pada waktu ini tidak 
mengerdjakan tanah konsesinja 
sendiri, diharuskan dalam waktu 
satu tahun mengadjukan rentjana 
investasinja dan diharuskan den. 
segera mengerdjakan tanah kon- 
sesinja sendiri: djika tidak maka 
haknja akan dihapus. 

Dalam pada itu Pemerintah 
memberikan - moratorium  (per- 
tangguhan 'resmi) berhubung de- 
ngan daerah2 jang sampai seka- 
rang belum aman. 

“Djika mengadjukan rentjana 
investasi, harus pula. didjelaskan 
tentang kapan dapat dimulai 
pekerdjaannja. 

Dengan mendahului diundang: 
kannja Undang2 
Pemerintah menentukan, 
mengenai perusahaan pertamba- 
ngan jang didjalankan di Indo: 
nesia, pemegang hak harus me- 

sia dan berkedudukan di Indone- 
sia. 

Dilapanga,, perindustrian Ka: 
binet memutuskan akan mengz 
dakan peraturan jang mewadjib 
kan perusahaan Beland, dan pe 
rusahaan asing Jainnja untuk 
mendaftarkan diri dan mint, 'd 
Zin baru, 

menentukan bahwa perusahaan? 
perindustrian itu diwadjibkan me 
hgadakan program indonesanisa 
si dari personil -staf (staf-perso- 
neel) dan personil menengah tech 

Rantjanga,, Undang? tentang pim 

kedudukan Djaksa 

persetudjuan keburtataan dan pe 

dia. (Antara) 

Dorsonalia. 
Al la ATA 

3 BINTARA ALRI DAN 4 BA- 
WAHAN BELADJAR KE INDIA. 
Dalam rangkaian pembangursn 

dikalangan ALRI, maka pada ha- 
ri Senen tgl. 22 Oktober telah 
berangkat ke India untuk mengi- 
kuti pendidikan di Angkatan Laut 
India 7 orang bintara dan bawa- 
han ALRI. 
Mereka ialah: 1. Sersan Elektro 

Husin, 2. Sersan Elektro K. Ma- 
marimbing, utk mengikuti pendi- 
dikan Petty officer Electrician Po 
wer selama “8 bulan, 3. Sersan 
Elektro Rachmad, 4. Kopral Elek- 
tro I. Atihuta, “untuk mengikuti 
pendidikan Leading Electrician 
Mechanic Power selama 8 bulan. 
5. Kelasi I Pelaut K.B. Sapto Pur 
nomo, 6. Kelasi II Pelaut Sujono, 
7. Kelasi II Pelaut Sudarsono, un 
tuk mengikuti pendidikan Radar 
Plot Rating First Class selama 13 
bulan. 
MGR. G. MENK DITERIMA 

OLEH PAUS PIUS Xu. 
Mgr. Gabriel Menk, 

    
nin ' telah diterima oleh Paus 
Pius XII dalam suatu audiensi 
prive di Castelgandolfo. Demiki- 
an dikabarkan oleh UP dari 
Roma, 
46 MAHASISWA ANGK. PERTA. 

TER DAPAT  IDJAZAH. 

pertama Akademi Hukum Militer 

|TMSU Tak Akan Di- 
kembalikan Pada BPM 
Putusan S dang Kabiaet Selas y2 Malam — 
Kabinet Tak Bitjarakan Jotat' Statement 

ia-Rusia 
DEWAN MENTERI dalam sidangnja Selasa malam te- 

diadjukan oleh Panitya Negara 
Penasehat Penjelesaian Pembatalan KMB dan antara lain telah 
mengambil keputusan mengenai soal2 agraria, pertambangan 

tu Kabinet telah menerima baik 
suatu RUU tentang pimpinan Kepolisian dan Kedudukan Djak 

Baji Mati Digigit 
Andjing 

Ibunja Digandjar Hu- 
kuman 8 Bulan 

PENGADILAN Negeri Sura- 
sala hari Semen jbl. telah. men- 

sada Minah, karena dipersalah- 

tu mati digigit andjing. 

ekitar kampung 

se-ekor andjing jang makan kak 
baji. 

Dalam penjelidikan diketahui 
bahwa kaki baji jang r 
andjing itu “adalah berasal dari 

bernam., Minah. 

tsb. diatas. (Antara) 

SIARAN RADIO R. IL. 

SEMARANG, 26 Oktober '56. 
Djam 06.25 Lagu2 Arab. 

Pengadjian. 06.45 Orkes 
rang. 07,10 Tri Irama. : 
Page. 13,15 Bunga Rampai 
13,45 Njanjian Nien dan Tuty 

Gending2 Dolanan. 17,40 
han Piano. 18,15 Kwartet 
18,30 Sandiwara Radio. 19,30 
ang Wanita. 20,30 Krontjong 
du. 21,00. Podjok Studio. 21, 1 
ara Ratna. 21,390 Irama Hawaii 

  

      
"56. SURAKARTA, 26 Oktober 

Djam 06.15 Pengadjian. 
Kiriman dari . Studio Djakarta. | Besut. 21,30 Santiswaran' (andju 
07,20. Hidangan Asiah dan Ach-| eno ia Mr 3 ea 
mad. 07,30 Langgam Krontjong tan). 22,10 O. K. Mustika hai 
gembira. 07,45 Dari 
tin. 12,03 Dari Maluku. 
ria Zamora. 
no. 14,10 Sekedar 
17,00 'Dunia anak2. 

13,15 

Penawan lelah 

muda pemudi. 18,15 Kridoraga 
19,30 Irama Maluku. 

ijatuhkan hukuman 8 bulan ke- 

can telah menterlantarkan anak- 
ya jang baru lahir, sehingga baji 

Dalam 
yulan Mei 1956. penduduk di- 

Tembok Lor 
dan Tembok Sajaran (Surabaja) 
elah dikedjutkan karena 'adanja 

dimakan 

baji jang baru lahir dari seorang 

  

06.30 
Guma- 

07,30 Petti 
Siang. 

14,10 Gamelan Pancha Suara. 17,06 
Permai- 
Irama. 

Ru- 

5 Su 

22,15 Gema Malam. 23,00 Penutup. 

06.30 

Amerika La 
Ma 

13,40 Permainan “Pia 

17,40 Varia 
Djawa Tengah. 17,50 Ruangan pe 

19,30 Sadjak 

HEMARAN GAN 

TEMPAT TIDUR. 
Kantor penerangan igama Jog- 

ja menjebarkan buku petundjuk 
bagaimana bisa hidup rukun, atut 
runtut, hamimi lan mintoeno an- 
tara suami dan isteri. 

Diantaranja diandjurkan spj 
para suami kalau meninggalkan 
rumah, memberi tahu dimana 
nanti dia bakal tidur. 

Tjuming sulitnja, biasania ka- 
lau seorang lelaki tinggalkan ru- 
mah, kebanjakan mereka betul2 

belum tentu tahu sebelum- 
nja dimana dia akan tidur .... 

Roewet, sih! 

NGINTIP 
Lagi2 di Jogia. 
Seorang lelaki jg nakal, ngin- 

tip seorang “ wanita" jg sedang 

mandi, Sebagai hukuman oleh 
hakim ia digandjar hukuman 10 
hari, 

Sir-pong mau tanjak, kaluk jg 
di-intip ita kebetulan seorang 
bangsanja Tarzan jg sedang ke- 
hilangan tjawetnja, lantas huku- 
mannja berapa ? 

Kaluk kurang dari 10 'hari, 
tentu kaum prija perotes, Ini na- 

manja kan diskriminatie, 
Pa) 

       

  

Apr) 

| sport '   Minah telah menterlantarkan Nia 
baji itu dibelakang rumihnja| KONYVOOI  OBOR OLYMPI0 
hingga. digigit andjing tsb. ya Pa Sri Nu 
untuk kesalahannia, Pengadilan Menurut "The Olympiad 9 2p3 
Neseri mendjatuhkan hukuman |(Release”, konvooi Obor. Olympic 

lakan bertolak Rebo tgl. 24 Okt. 
11956 dari Universitas Melbourne 
memulai — perdjalanan sedjauh 
12.730 mil ke Cairns untuk melaku 
kan tugas mengawal | perdjalanan 
Obor Olympic . dari Cairns ke 
Melbourne. 2 
Konvooi Obor Olympie tersebut 

berada dibawah pimpinan seorang 
lektor ilmu Geology, Mark Mars- 
den, dan terdiri dari 2 truck 3 
ton, 4 sedan Holden, dan bebera 
pa mobil lainnja. 

24 Orang pekerdja, termasuk 
pengemudi dan montir2 'akan me 
ngawasi konvooi jang akan meta 
kukan perdjalanan selama 12 hari 
ke Cairns itu. 1 
beristirahat 2 hari, konyooi 
menempuh perdjalanan kembali 
jang akan memakan waktu 14 ha 
ri 14 malam. 5 
Sedjumlah 110 obor jang 'akan 

digunakan dalam djalan beran- 
ting itu nanti akan dimuat dalam 
truck2. 2 

PN ARA 

Njanji. 19,40 Puspa Remadja. 20,15 
|Santiswaran. 21,15 Obrolan pak 

  

na. 23,00 Penutup. & 

DJAKARTA, 26 Oktober 156: 
06.10. Pengadjian. 06.44 Game- 

Ilan Degung. 07,30 Orkes Bandar 
(Djakarta. 13,10 O. H, Rajuan Ang 

  
(Orkes. Gumarang.. . 17,30 ' Pilihan 

: : Pendengar. 18,30 Kaum muda dan 
dan pembahasnja. 20,30 Wajang | Yusik, "19,30 Orkes Studio Djakar Orang oleh. “Karawitan Studio “og en 21,15 22,15 Wajang Orang (landjutan) 
24,00 Penutup. 

"56: |J0GJAKARTA, 26 Oktober 
Pertambangan | Djam 06.10 Pembatjaan Al @ur' 

bahwa an. 06.35 Dari Padang Pasir. 06.45 
Orkes 

pa 
14.10 sang 

Pu- cam. 21 rubah -statusnja mendjadi N.V., tra. 17,40 Suara Petang. 18,15 Du (55 2.35 Orion Ba 
ia ga: $ ladjarar jang tunduk pada hukum Indone- 19 Olah / reg, 18:20 Peladjaran 

Orkes Harry James. 07,20 
Lima Serama. 07,30 Bonangan 
gi“ 13,10 Ruangan Wanita. 
Lagu2 Melaju. 17,00 "Taman 

4 jek Gambus. 23,00 Penutup. 

ITJIREBON, 26 Oktober '56: 
Djam 06.10 Pengadjian. 06.35 

| Victor Joung.. 07,40- Orkes Kulin- 
|tang. 13,40 Sidney Torch. 1410 O. 
H. Maluku. 17,00 EN Ra- 
dio. 17,30 Siaran A.P. 19,20 Gelang 

Peladjar. 20,30 Irama Lang 
| Sangkuriang 
22,15 Pembatjaan Buku. 23,00 Pe 
nutup. 

  

BREBES KENA MET IE AAN ENI 
Pj SAM AYI 

    

    
| ENTER AA Pa bma 

Jaa Dean ia rei Ona ra Mn a 
| IL GP ALA SD DD KL DD DK 2 AB 

  

SOLO 
Diterima kabar, bahwa tgl. 

Okt. mulai 

  

22 
djam 08,00 seajumlah | 

    

   

Mana Ban NN nan AORARNN, 
IR SA 

Pa AC) LA yIEYP         
          

          
  

(TEGAL 
Mengena personali, Pemerintah BURUH PABERIK GONI MOGOK | VJ 

AKSI GEROMBOLAN. 
Dari Tegah diwartakan, bahwa 

buruh paberik "goni di Delanggu sedjumlah 100 orang gerombolan 
dekat Surakarta telah 

   

a ta 1.2 salah suatu ruangan kerdja dalam 
pinan Kepolisian Kehakiman dan paberik tersebut. Dalam pada 'itu 

1 Agung serta didapat kabar, bahwa P4 Daerah 
dua Rantjangan Undang2 tentang djuga tidak menjalahkan tindakan 

Belum 
ngadjaran dengan Mesir dan 'n diketahui sampai kapan aksi mo 

pihak madjikan tersebut. 

gok tersebut berachir. (Antara). 

PATI 
ae 

STATUS TANAH GG. 
LK. 400 HA. 

Didalam desa  Telun otji 
tan Kajen Pati hingga kini 

SELUAS 

statusnja oleh hukum seluas: Ik 
400 

baku 15 a 20.ha, 

bagian Tanah 

nja. 

mogok. 
Sebahnja karena tuntutan mereka 

Ketjama- 
ter 

dapat tanah2 GG.. bebas dan 'ta 
nah rawa jang belum ditentukan 

ha. Sedjak beberapa puluh 
tahun, tanah2 tadi diusahakan 
oleh perseorangan, dan tiap 
orangnja ada jang mempunjai 

sedangkan ta- 

dengan mengingat statusnja. Meh 
desak dibentuknja Panitya Pem 

setempat dengan 
ikut sertanja wakil2 BTI didalam 

pada suatu sore belum Ia jang 
ini memasuki dukuh Karang ma 

: : z : agar 2 orang kawan sekerdjanja sari ketjamatan Djatinegara te: nis (middelbaar echnis PCISO- jang sudah dipetjat, dipekerdja 'Jah membakar "habis 43 buah ru neel) dalam djangka waktu Jima kan Kembali, oleh pihak madjikan 'mah jang ada “dipedukuhan tsb. tahun. tidak dipenuhi. Adapun ke-2 (sehingga karenanja sebanjak 406 Selain daripada itu Dewan orang buruh tsb. dipetjat, karena orang djiwa' kehilangan tempat Menteri menerima baik suatu mereka telah melanggar peratu- (tinggalnja. Djuga 4 orang "pendu 5 ran ,,dilarang merokok” dalam |duk jang dapat “ditemui, ditem- 
bak mati. Jang berwadjib telah 
memberikan “pertolongan? seperlu 
nja. 

(Antara) 

TJILAT Jab 
GEROMBOLAN TERUS LAKU- 

KAN TERROR. 
Dari. Tjilatjap diberitakan, bah 

wa hari Djemaat malam jbl. de 
sa Wanaredja  ketjamatan Wana- 
redja telah kemasukan ' gerombo- 
lan terdiri dari 20 orang diantara 
nja 13 jang bersendjatakan sen- 
djata api. Dengan tiada mendapat 
perlawanan dari siapapun gerom 
bolan achirnja berhasil mengga- 
rong kira2 227 rumah penduduk 
jang mengakibatkan kerugian se 
ajumlah Rp. 22.000,— lebh. Sebe 
lum tinggalkan desa itu maka 21 

  

  

i nah  jajasan, 
Teo aa AE yag Ma an. ahen buah rumah telah dibakar habis 
(tadi tjara mengusahakannja, ja- dan ditempat jang tidak  djauh 
itu digarapkan lagi kepada bu- | dari situ menembak mati seorang 
ruh2 tani. bernama  Wangsasemita. (Antara) 

Oleh karena itu dalam rapat 
nja BTI Ranting Talun telah 
membitjarakan masalah itu dan K A 
memutuskan . untuk mengadjukan 
persoalan tanah tersebut kepada 
fihak jang berwadjib terutama KONPERENSI P.N.I.   Hari Minggu tgl. 28-Okt. jad. 

dirumah sdr. Martosugito  Djogo 
'setran, akan dilangsungkan “kon 
perensi PNI tjab. Dalam konpe 
rensi ini akan dibitjarakan soal2 
untuk menghadapi pembentukan 

    
'jang telah mengikuti 

Senen malam tg. 22 Okt. 
mendapat idjazah, dalam 
upatjara jang diadakan 
pat di Akademi 
Djakarta. 
katan pertama jang 

dalam ilmu hukum, 

kuliah da- 
lam akademi tersebut sedjak bu 

apostolik lan September 1952 dan baru ber 
vikaris Darantuka, pada hari Se- achir pada tahun 1956 ini, yaah 

Suatu 
bertem- 

Hukum Militer 
Ke-46 -mahasiswa ang- 

telah Tulus 
MA AKADEM 'I- dan mendapat idjazah itu dengan 

Aa An surat keputusan Menteri PP dan 
46 Orang mahasiswa angkatan K berhak memakai gelar bachelor 

  kannja itu. Demikian .keterangan 
Patih Donggeng Daeng Ngasa, 
Kepala bagian Keamanan Kantor 
Gubernur Sulawesi kepada »An- 

| Keterangan ini Me h 
Donggeng Daen gasa, beriu- ' bung adinja bentungkingn | Mb: SEOJAK SABTU bore kal, .20 
kuatiran - dikalangan mesh Oktober hingga berita ini ditulis 

alo (penduduk kota. Tegal dan seki- 
tarnja, digegerkan. oleh se-ekor 
ikan tjutjut raksasa ' (tjutjut ma- 
nuk atau geger-lintang - Djawa) 

jang ter-apung2 mati dipelabuhan 

Rp. 3.500,000,— UNTUK PEMBA 
NGUNAN DI DJAWA TENGAT 
Dalam waktu jang achir2 in 

    gudang2 garam, termasuk beaja | 
untuk menjingkirkan pohon? ni- |, 
pah disepandjang kali Gatel dis 
daerah Sumpjuh jang membutuh |Ks 
kan beaja sebesar Rp. 194,000,—,, 

    
y 

  

| Bangkai Ikan 

iIdan oleh sebuah motorboot dite- 
Itapkan ter-apung2 di kade sebe- 

tempat sedjauh 5 km dari tepi 
pantai. 

Siang hari Sabtu tgl. 20 Ok- 
tober setelah di-ikat erat2 ikan 
raksasa tsb. dengan sebuah pera- 
hu "bandjang” dibawa - masuk 
kedalam pelabuhan. Dalam pela- 
buhan penarikan dilakukan oleh 
sebuah  motorboot, pelabuhan: 
Sedianja ikan akan- didaratkan 
di kade sebelah timur, tapi tali 
besar jang dipakai untuk mengi- 
katnja putus dan ikan tenggelam 
kedasar pelabuhan, Ke-esokan 
harinja ikan sudah terdapat mati 

| Djuragan Sabar Takut Kuwalat 
»Geger Lintang" | 

pat tsb. masih #dibandjiri oleh 
mereka jang ingin lihat dari de- 
kat ikan raksasa tsb. dan keada- 
an ikan sudah mulai busuk, 
Mengapa hasil ' penangkapan 

ikan seharga ' Rp. 4000.— tidak 
didjual oleh Pak Sabar djuragan 
“bandjang” tsb. dikatakan bahwa 
menurut "tachajul orang2” jang 
berani ' mengupas daging ' ikan 
"geger-lintang” pasti mati dalam 
waktu jang singkat. : 

Konon kabarnja dalam impian 
Pak Sabar . oleh "seorang tua" 
(hantu-laut Djawa) disuruh me: 
naruh bangkai ikan raksasa teb, 
kembali ditengah lautan,   lah barat pelabuhan, untuk di 

tonton oleh ribuan orang. Hingga 
hari Senin tgl. 22 Oktober tem- 

Bersamaan dengan ini di Ken- 
dal djuga tertangkap ikan sema: 
tjam itu. 

ti djumiah 

DPRD. jad. jang disesuaikan dgn 
U.U. No. 19 th. 16. 

KOMISARIAT PEMUDA RAK- 
JAT TERBENTUK, 

Dalam pertemuannja Pemuda 
Rakjat sewilajah “Kab. Klaten, 
jang terdiri tjabang9: Kota Kla 
ten, Gondang-Winangun, Pedan, 
serta Djatinom pada tel Okt 
jl, telah bisa membentuk Komi 
sariat. Daerah Kabupaten, jang 
terdiri dari sdr2 Suhardjo, Suwi 
to, Suwardi, Sadarmo, dan S, Dal 
man. 5 

| Pembentukan Badan Pimpinan 
di Kabupaten itu, berdasarkan 
Peraturan fatsal 36 Bab. VIII. 
Hadlir dalam pembentukan ini 

sdr. Suparto selaku utusan dari 
Pimpinan Propinsi Djawa-Tengah. 

WONOSOBO 
UNTUK MERINGANKAN RAK- 

JAT. JANG TERTIMPA 
HONGEROEDEEM. 

Oleh, Kementerian Dalam Nege 
ri. dengan melalui Gubernur Dja 
wa Tengah kepada pamongpra- 
dja didaerah Kedu telah disam- 
paikan “uang sebanjak Rp.195.295. 
Uang tsb. dimaksudkan untuk 

bantuan meringankan penderita 
an rakjat jang tertimpa bahaja 
honger oedeem didaerah  Kebu- 
men dan. Wonosobo. Menurut ke 
terangan dari djumlah uang tsb. 
untuk . Wonosobo disediakan Rp. 
180.850.— sedang lainnja buat di 
daerah Kebumen, Wonosobo jang 
perlu ' diberi pertolongan  melipu 

7234 orang. Adapun 
15.000. djiva dari ketjamatan Gra 
bag Ptreworedjo, jang diduga ki 
ni kekurangan makan, oleh pihak 
pamong pradja sedang diperdju- 
angkan kepada pemerintah pusat. 

Kemudian setelah 
itu 

tg
 

|kasa. 13,30 Empat Sekawan. 14,10. 
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—fGomulka! 

- Warsawa . 
ha    

angan2kan bahwa per 
uk kepentingan2 Barat 

  

    

    

       
Kamp Sosialis dan terutama 

Liga Arab 
Protes, 

Tkd, Tindakar2 Pe- 
0. rantjis 

  

lamanja 
tjarinja. Tu 

            

   
   

dalam Sidangnja di Kairo pada 
hari Selasa. mengambil putusan 

wa semua negara anggota 
Liga Arab harus mengadjukan 

WN |protes kepada pemerintah Peran 
|fjis supaja Perantjis membebas- 

| 213 orang pemimpin Front Pem 
ebasan Nasional Aldjazairiah jg 

(mereka tahan, atau paling sedikit 

angka? resm 
ini .M 

    

    

    

    

tu itu 
Oktober | bagi keselamatan pemimpin? tsb. 

1 $$ Lebih landjut di Kairo telah 
angkap diumumkan, bahwa panitia poli- 
ae hara tik liga Arab telah minta kepada 

1 u Sekretaris djendral PBB untuk 
| jang dita- Memberi tahukan keadaan jang 

ah mem ditimbulkan oleh para pembesar 
Perantjis dgn penahanannja lima 

“Ik orang pemimpin pedjuang “Aldja 
1 zairia kepada dewan keamanan 

(Antara). 

g Guy Mollet ' 
Berkobars Diseluruh «Tunisia 

» PemimpinfAldjazair Di- 
'esawat Terbang Setjara 

“Oleh Perantjis 
PA TEMPAT di Casablanca pada hari Sela 

c emonstrasi2 sebagai protes terhadap penahanan 
periuang melambai2kan bendera2 nasio 

a 2 Aldjazairia oleh pembesar2 
ja denganSerombongan pemuda berbaris 
berwarna hidjau-putih dan berteriak2 
. 

    

   
   

      

   
   

  

   

   

   

   
   

    
    

    

    costa adalah mentegi Peruntjis 
jang berkedudukan di Aldjazair). 
Sementara itu di Tunis terdja 

di pemogokan umum jang diser 
tai dengan demonstrasi2 pada ha 
ri Selas. itu, djuga untuk mem 
protes ditahannja lima orang pe 
mimpi,  pedjuang Aldjazairia 
oleh para pembesar Perantjis pa 
id. malam Selasa. 4 

Pemogokan itu diserukan oleh 
.Tunisian General Labor Union” 
dan mendjadi pemogokan total, 
setelah para demonstran memak 
Sa para pemilik toko bangsa Ero 
pa untuk menutup djendela2. 

g pemu 
n kan-     

  

   

    

   

      

   
    
   
    

     

           

    

   

    

          

  

    

      

     otes terhadap. dita- 
hannja lima orang pemimpin pe- 
djuang Aldjazairi 
menudju ke Tunis untuk menga- 
dakan pembitjaraan? dgn pemim 
:pin2 Tunisia dan Marokko, wak 

pesawat terba mereka di- Lebih kurang 100 orang mu 
- ". Ea da memukul-mukul atap Pa 
Piadahkan arahrja ke Aldjazair. mobil2. dan berteriak-teriak. Hi! 

. : Idup Ben Jusuf” (Sultan Maroko, 
Mohammed Ben Jusuf jang kini 

“Isedang berada di Tunis untuk 
mengadakan pembitjaraan dgn. 
pemimpin? Tunisia). 

ul Para pendjaga keamanan mem 
ma-jbubarkan para demonstran dan 

luha ena seorang pembawa ben 
8 . C3 

Marokko berdujun-d ngl Sementara itu pasukan2 Tuni- 
dibagian kota jan ah sia berkumpul disekitar gedung 
bangsa Arab dan menu kedutaan besar Perantjis dan me 
dju ke tempat2 jang didiami olehlarang semua orang untuk ber- 

bangsa Eropa sambil -me bai. fada didaerah itu. 

Bea Ta Iiarikta Sekolah2 rakjat di Casa- 

Mean kn ketek Ban pemimpin 28 sa “6 Pekan 
dari Aldjazairia. Aldjazairia bu- Takjat bangsa Eropa dan sekolah2 

rakjat Islam pada hari Selasa. 
Para orang tua murid memang 

gil anak2. mereka,. waktu terdja 

kan k Ma Ca hjaanmu , antung 
Guy Mollet”, sedang lainnja ber- 
teriak: ,,Mollet, pembunuh.” di demonstrasi di Casablanca pa 

: s # . 3, da hari Selasa pagi. 
3 Dijaga di Rabat Kolonel Pierre Mermer, jang 

Djuga di Rab 2 orang de mengepalai bengkel angkatan uda 
Uk SUS GC ra Perantjis di Casablanca pada 

monstran | .melambai-lambaikan hari Selasa pagi telah ditjulik 
bendera Maroko dan Aldjazairia oleh orang? bersendjata jang tak 
didepan dikenal. Mereka ini berkendaraan 1 besar Peratjis diker ini 

-teriak: '.Kemer mobil, dan mentjulik kolonel jang 
ta: airia” dan berumur 40 tahun itu, waktu jg 

Yohas 1. Gisebut belakangan ini meninggal 
t La- kan rumahnja. 

” Lebih landjut 
|. dari Paris, bahwa Lacoste, men- 

sambil. berteriak 
dekaan untuk. Ald 
.gantuno Lacosta” ( 

    
     

     

    

  

diterima berita 

    

  

   

   8. Mn Png teri Perantjis jang berkedudukan 
YNA orltet les « Aldjazairia dan jang pada hari 

' J Na anna '» Selasa meninggalkan kota itu me 
ar: Apri -nudju ke Paris untuk menghadiri 

Baru “ Ora San, istimewa kabinet Perantjis 
dania Anti Barat ae membitjarakan Lena 

: . : : 'Ib-orang pemimpin pedjuang aja 
ne Tea RA: ““ peairia, kini telah tiba di Paris. 

PARLEMEN baru Jordanja| Antara). 

'men | 

   

    

   
    

   

    

    

  

   

      

   

telah terbentuk malam : Bia 
in dan menurut dug: 2 aan 0 Merem aka” 

Tea A na Tung a jan men akan membuka persidang|. nan dipetik ng 
annja Kamis jad. Menurut war) “Lebih djauh diberitakan oleh 
tawan kb. Inggris Reuter, kebal tentor berita AFP dari Aldja- 
njakan dari para anggota Pari zair, bahwa kelima orang pemim 
lemen baru Jordania berhaluan| pin pedjuang Aldjazairia jg kini 
santi Barat” Gan m J Iditahan oleh para pembesar Pe- 
hubungan jang lebih erat lagilrantjis di Aldjazair, pada hari 
dengan Mesir dan Syria. |Selasa pagi telah diperiksa oleh 
Sumber2 Jordania mengatakan-| polisi keamanan. Dokumen2 jang 

demikian wartawan Reuter- bah|terdapat pada mereka sedang di 
wa pemilihan jg dilangsungkan| peladjari. Para penjelidik menga 
hari Minggu j.l. itu adalah pemiltakan, bahwa dokumen2 tersebut 
lihan jang paling bebas dan pa-|mempunjai arti jg sangat penting. 
ling demokratis di Jordania. Ke-| Lima orang pemimpin  pe- 
banjakan dari para pemilih telah|djuang Aldjazairia itu pada ma- 
memilh tjalon2 jang dalam kam-| lam Selasa naik pesawat terbang 
panje mereka menuntut supaja dari Marokko menudju ke Tunis, 
perdjandjian Jordania-Inggris .di-| diman “mereka akan mengadakan 

bataikan dan  supaja  Jordania pembitjaraan2 dengan Sultan Ma 
persel utua Ka Da rokko, Mohammed Ben Jusuf dan 

pera uan presiden Tunisia 
peran "5 mn Dea 3 An elguiba. Pesawat tersebut dikemu- Wartawan Reuter  mengemuka-| 5.» esa: “ 

G2 gala “uldikan oleh piloot bangsa Peran: 
Rating Pa deh: Opsi, 2076 dari tjis, dan didaratkan di Aldjazair 
10, angan, madjlis rendah uljang mestinja di Tunis. Menurut 
Jordarua Senen (anggota2 Par-lherita dari kantor berita United 
tniZ 'jatig ” MinNggepi ae s pendaratan tsb. disebab- 
atau partai2 jang erat persekutu an, karena dipaksa oleh pesa- 

   

      

      

      
  

  

ng Russia 
“Djumaat:Jad. Ke Moskow—Kadio 

N a Kutuk Demonstrasi2 Anti Sovjet. 
RADIO WARSAYA Selasa telah mengutuk bagian2 dari pers negara2 Barat jang meng 

ahan2 jang sedang beriangsuag di Polandia ini dapat dipergunakan 
ingan2 Barat. Kata siaran tadi, dikalangan2 Barat 

kat telah timbul pernjataan2 jang tampaknja | 1 
| nomi dan uang untuk Polandia. Penjusun2 id 
.mereka akan berhasil menimbulkan kerenggangan 

PANITIA politik “Liga Arab 

   

  

    

  

    

  

mendapatkan djaminan Perantjis 

Mendekat! 

du” hari Minggu j.l. me 
»Sudah barang tentu di Polan 

  
    

baik dimasa jang lampau mat- 
pun sekarang. Tapi dasar politik 
luar negeri Polandia adalah per 
ahabatan dgn Uni Sovjet, . dan 
massa pekerdja umumnja menjo- 
|kong politik ini. PM Djerman Ba 

        

| bhw. « 

mengambil langkah2 utk mense 
'kati ,,Polandia Bebas?. Kata 
»Tribuna Ludu”: ,,Kita sekarang 
Isudah. merasa lebih bebas dari 
pada dimasa jang sudah2, . dan 
oleh sebab itu Polandia tidak 
ingin bahwa kekuatan2 konserva 
tif dan kapitalistis di Djerman 
Barat ikut tjampur tangan “dan 
perkembangan kebebasan Polan 
dia”. t 

Protes pem. Polandia di- 
kabulkan dan kapal2 pe- 
200 Sovjet ditarik kem- 

Kapal2 perang Uni Sovjet hari 
Selasa telah mengundurkan “ diri 
dari perairan territorial Polandia, 
setelah pemerintah Polandia mem 
protes kedatangan kapal2 perang 
asing itu, Demikianlah diwarta- 
kan oleh wartawan United Press 
dari Warsawa. Sebelum itu UP 
mewartakan bahwa 3 buah kapal 
pendjeladjah -Sovjet serta 17 ka- 
pal perusak dan trawler Soviet 
berlajar diperairan Polandia de- 
kat pesisir Gdansk, dan bahwa 
pemerintah Polandia menuntut 
supaja kapal2 itu ditarik kembali. 

Radio Warsawa kutuk 
demonstrasi2 anti Sovjet. 

Berita Reuter dari Wiena me- 
ngatakan bahwa Radio Warsawa 
Selasa telah mengutuk anasir2 jg 
Senen 'j.l menggerakkan de-i 
monstrasi ,,anti Sovjet” di Wro-j 
claw. Menurut.siaran ini, demon 
strasi2 ini diselenggarakan oleh | 
mahasiswa2 setempat. Diniatakan ' 
bhw. njala. semangat ,,demagogi 
dan nasionalistis” 
dapat ditunggangi oleh anasir2| 
musuh. 

Berbagai desas-desus di 
bantah di Polandia. ' 

Koresponden kantorberita Pe- 
rantjis AFP di Warsawa, Vital 
Sacharenko, mewartakan hari Sel 
lasa, bahwa pada saat ia mengi- 
rimkan berita ini tidak ada pem- 
benaran bagi desas-desus seakan 
akan kapal2 perang Sovjet ber- 
labuh “didepan. pantai Polandia. 
Tapi dalam pada itu diperoleh 
keterangan bahwa kapal2 barang 
Sovjet jang sedang muat barang2 
dipelabuhan Polandia Gdynia de 
ngan mendadak telah bertolak 
dari sana. , 5 f 

Diuga desas-desus seakan-akan 
djenderalbesar Konstanty Rokos 
sovski telah “ditjopoti segala funk 
sinja (jang benar hanjalah baa- 
wa ia tidak duduk lagi dalam 
politbiro) dan ditempatkan dalam 
penahanan dirumahnja, atau bahf 
wa ia telah bertolak ke URSS. 
terbukti tidak benar. Rokossovsxi 

malam Selasa jl. hadir dalam xe 
dudukannja sebagai. menteri per 
tahanan merangkap panglimab»- 
sar angkatanperang Polandia di 
dalam sebuah resepsi untuk me 
nerima delegasi parlemen Jugo- 
slavia. Demikianlah diwartakan 

  

oleh koresponden istimewa AFP. 

ala perkara jg timbul 
dari peristiwa  Poznan 
akan ditindjau kembali. 

Kantorberita — resmi Polandia 
"P.A.P." hari Selasa mewartakan 
Ibahwa djaksa agung ' Polandia 
telah memerintahkan supaja se- 
gala perkara “jang timbul dari 
kerusuhan2 di Poznan pada tgl. 
28 Djuni jl. ditindjau kembali.. 
Seterusnja  diwartakan bahwa 
para pembesar. peradilan Polan- 
|dia telah mengadjukan perminta- 
an supaja sekalian terdakwa jg 
tidak dituduh telah melakukan 
pembunuhan atau perampokan 
waktu terdjadi peristiwa di Poz- 
nan itu dibebaskan kembali. 

Bag. Politik Tentara Po- 
landia sokong penuh pro- 
gram politik Gomulka dan 
berseru spj persahabatan 
dg URSS diperbaharui. : 

Bagian politik dari tentara Po 
landia menjokong  sepenuhnja 
program politik dari sekretaris I 
CC Partai Persatuan Pekerdja Po 
landia jang baru, Wladyslaw Go 
mulka. Demikianlah disiarkan 
oleh kantorberita Polandia PAP 
Selasa. 
Resolusi jang disetudjui oleh ba 

gian politik tentara Polandia jg 
disetudjui pada malam Selasa j.l. 
itu seterusnja berseru kepada se 
kalian opsir dan serdadu Polandia 

   

| antara Polandia dan 

Uni Sovjet. Demikianlah Radio Warsawa. 
Harian Polandia ,,Tribuna Lu- 

njatakan: r 

|klia terdapat anasir2 anti Sovjat, |" 

rat Adenauer telah mengatakan 
pemerintahnja bersedia | 

sematjam itu jartinja daripada hanja kemarah- 

rakjat itu harus diatasi dan ke 
Salahan2 jang terdjadi dimasa js. 

jet Uni 
erairan Poland! 1 

  

    

    

   

    

it dan terutama di Amer 

'djenderalbesar Konstanty Rokos 
sovski. Dengan demikian maka 
Bay ehalaki menggantikan djende 

chalski Djum'at jl. diangkat kem 
bali sebagai anggot, Central Co 

|mite Partai Persatuan Pekerdja. 

mendjadi '. menteri-muda, ' “Spy- 
'chalski diangkat sebagai kepala 
Idewan politik tentara  Polandi: 
oleh Rokossovski. 5 

P m'at ja.d. W. Go 
mulka disertai 2 pemim | 
in terkemuka Polandia 

el ke Moskow, | 
Bersamaan dengan tersiarnje 

kabar2 serta komentar2 jang ber 
matjam ragam bentuk serta sifat 
nja berhubungan dengan perkem 
bangan di Polandia achir2 ini, 
maka menurut keterangan2 jang 
didapat AFP pada hari Selasa 
dari kalangan2 jang terpertjaja 
di Warsawa, Sekretaris pertama 
jang baru Partai Rakjat Pekerdja 
'olandia — Wladislav  Gomuika 
ikan berangkat ke Moskow pada 
hari Djun'at jang akan datang 
ni untuk memimpin delegasi Po 
'andia jang terdiri dari 3 orang 
pemimpin terkemuka disana ter- 
nasuk Gomulka sendiri. 

Reaksi pemerintah Inggris: 
atas pengangkatan Gomul- 

Kementerian luar negeri Inggris 
atas nama pemerintahnja menjata 
kan ketika hari Senin bahwa pe 
merintahnja akan merasa senang 
djika perubahan2 jang diusulkan 
oleh Wladislav Gomulka, sekreta 
ris pertama jang baru dari Par- 
tai Rakjat Pekerdja Polandia, 
akan membawa lebih landjut Rak 
jat Polandia kearah kemerdeka 
an. Keterangan ini diberikan da 
lam pernjataan tertulis oleh dju- 
rubitjara kemlu Inggris dalam 
konperensi pers hariannja. 

Analisa "Times of India” 
mengenai peristiwa? di 
Polandia. 

Selasa memberikan komentar ter- 
hadap peristiwa2 di Polandia. Di 
katakan. bahwa. kerusuhan? jang 
terdjadi di Poznan bulan Djuni 
jl. merupakan letusan daripada 
perasaan tidak puas jang sudah 
bertumpuk-tumpuk selama 12 th. 
Peristiwa Poznan ini lebih besar 

an rakjat sadja. Arti peristiwa 
Poznan ialah suatu peringatan be 
tapa Partai “Persatuan Pekerdja 
Polandia itu sangat terpentjil da 
ri massa rakjat Polandia. 

Para pemimpin Polandia tam- 
paknja telah menarik kesimpulan 
setelah terdjadi peristiwa Poznan 
itu. bahwa proses pendemokra- 
sian itu haruslah sangat luas, 
kalau dikehendaki supaja kerenz 
gangan antara Partai dan massa 

silam harus dibenarkan. Seterus 

"| 
1 

didasarkan atas soal pemberian bantuan ekef : 
ee2 ini mengira bahwa dengan djalan demikian 

negara2 lainnja dim 

al Kazimierz Vitaslevski.  Spy-f Miss 

Segera sesudah pengangkatannja|: 

beral jang telah diadjukan oleh 

Harian India "Times of India" |dio »Budapest menjiarkan bahwa 
dalam rapat mahasiswa universi 
tas2 dan sekolah2 tinggi teknik 

kh 

m 
Nagy diangkat kembali 

rusnja para mahasiswa tadi me- 
njatakan simpati persaudaraan kz 
pada -kawan2 mereka -di Polan-|mahasiswa di Budapest telah 
dia, jang memperdjoangkan ke-| berdemonstrasi, dalam mana me- 

daulatan dan pendemokrasian, kalreka menuntut supaja bekas- 
ta siaran tadi. Imre Nagy ada- 

tjat dalam-bulan April 1955, dgn 
dakwaan bahwa ia  berketjende- 
rungan. anti-Marxis dan melakn- 
kan 
Agustus 1986 ia direhabilitasikan 

  

    

     

   

  

Inilah nona Petra Schurmann tertawa riang menerima tjiuman 
lutjapan selamat dari rekan-rekannja ketika ia memenangkan gelar 

ss World 1956” dalam suatu pertandingan ketjantikan jang di 
lakukan di London baru-baru ini, Pertandingan ketjantikan ini di 
ikuti oleh wakil2 dari 24 negara. Selain gelar tadi, Petra Schur- 
mann jang berasal dari Djerraan ini pun mendapatkan hadiah se- 
buah mobil sport dan uang tunai 500 pound. Sebelah kiri adalah 
Rina Weiss dari Israel jang djadi djuara kedua dan sebelah kanan 
“Betty Lane Cherry dari Amerika jang menduduki tempat ketiaa. 

Mahasiswa? Honggaria 
Tuntut Penarikan Kem- 
-bali Pasukan” Sovjet” 
Djuga Tuntutan Spj Imre Nagy Diangkat 

—.. Kembali Sbg. P. M Honggaria 
LEBIH DARI 10.069 mahasiswa Hongaria di Budapesi 

Selasa telah berdemonstrasi, dalam mana mereka menuntut 

sembentukan pemerintahan baru dan supaja pasukan2 Soviet 
ditarik kembali dari wilajah Hongaria. Demikianlah di war 
takan oleh wartawan United Press dari Budapest. Demonstra 
ii2 ini terbagi dua, sebuah di Medan Petoefi dan sebuah lagi 

di Medan Bem. Kedua demonstrasi ini mula2 dilarang oleh 
menteri dalam negeri Hongaria Djend, Laszlo Piros, tapi ke 
mudian ditjabutnja kembali larangan ini. 

Para mahasiswa  mengadakan| Demonstrasi ini diselenggarakan 

demonstrasi tadi sebagai proteslatas usaha Perhimpunan Saste- 

erhadap Radio resmi Hongaria!ra, dilapangan .dimuka monumen 
Ian orgaan pemuda 

.Szabad Hjusag” jang  dituduh|revolusi Hongaria keturunan Po 
tidak mau mengumumkan daf-jlandia. Peserta2nja terdiri dari 
tar lengkap daripada tuntutan2'buruh pabrik, mahasiswa2 -8Il. 
'ang bersifat” nasionalistis dan li Dari permulaan sampai achirnja, 

demonstrasi mi berdjalan dengan 

tertib. Para “demonstran menja- 

injikan lagu kebangsaan Hongaria 
idan lagu2 patriotis Jain?nja. Di 
'depan monumen tadi dibatjakan 
rssolusi jang berkepala. Tuntiz 
tan2 Rakjat Hongaria, diantara- 
nja: Pemilihan "umum jang be- 
bas dengan hak suara jang uni- 
versil, dalam mana ikut serta se- 

gala partai, dan kebebasan pers. 
Berita Reuter dari Wiena me- 

ngatakan bahwa menurut siaran 
Radio Budapest, Senin 'j.l. para 

paras siswa”, kata ,,seorang Se- 
monstran, “menurut. UP, 

Lebih landjut dikabarkan Ra- 

Budapest jang berlangsung dgn 
hangat pada hari Senin j.l., para 
ahasiswa menuntut supaja Imre 

sebagai 
perdana menteri Hongaria. Sete 
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Komunis) Djenderal Joseph Bem, pahlawan| 

Skets? Dari Sovjet Uni (III): 

  

   
  

RAKJAT RUSSIA SEUMUMNJA mungkin benar. belum bisa berdandan dan bersolek 
“pi tetapi tak bisa disangkal bahwa mereka?dikeruniai dgn otak jg tjerdas dan djariZ tang: 
1g: rantjak (vaardig) jang? mendjadikan mereka bangsa jg. kreatiet dan berbakat. Sebutka 
lah segala utjapan hidup-Manusia, dan tentulah ada seorang Russia ig. menduduki suatu tes. 
pat jg. terhormat dalam sesuatu lapangan. 
Dalam lapangan seni-suara se 

luruh dunia duduk terpesona 
mendengarkan  lagu2 — tjiptaan 
Chaikovsky dan Prokofiev. Selu 
ruh duni, sekarang terpaku dgn 
rasa terharu menikmati gesekan 
biola dari  virtuoso-muda David 
Oistrakh jang oleh sementara 
penggemarnja disamakan dgn Pa 
ganini abad 20 sekarang ini, Se 
butkan nama2 Lysenko, Ullano 
ya, Israeloya. Ehrenburg, Keres, 
Batvinnik, Borodonov,  Zhukov 
dan masih banjak lain2nja lagi, 
dan seluruh duni, jang tidak ber 
prasangka tentu akan membuka 
topi menghormat mereka seba- 
gai orang2 Russia jang tak sedi- 
kit sumbangannja kepada penge 
tahuan 'ilmu alam, physika-nuc- 
lear, strategi, sastra, tjatur dan 
seni ballet. Memang pandjang se 
kali deretan oring2 Russ jang 
menempati kedudukan jang dise 
gani dalam Tapangan pencetahi 
an exakta din humanities. 

   

Ketjerdasan otak da 
kan djari2-tangan tadi-lah pula 
jang mendjadikan rakjat Russi 
diadi .master-builders” atau 
djamhur2 arsitek jang mengasum 
kan dengan tjiptasn?nja. 

ja 

Marilah sdr. kami adjak: (na 
saaszte) meniaksikan sebuah ttip 
tdaan ,empu”2 arsitek Russia. 
Pertama kali kalau sdr. ada di 
Moskow. tentulah aka, dipime 
ri dengan METRO-nja. kereta 

Rp. 6 Djuta 
“Dikorup:? 1 
Ketjarangan Dalam? 
Keuangaa AURI 

Medan 
DARI kalangan jang mengeta 

hui, diperoleh kabar, pada AURI 
(Angkatan Udara. Republik Indo 
nesia) di Medan ada terdapat ke 
tjurangan dalam keuangan me- 
ngenai djumlah Rp. 6.009.000,—. 

Sepandjang keterangan itu, ke- 
tjurangan ini terdjadi dlm urusan 
pendirian bangunan2 (kompleks) 
kepunjaan AURI sebanjak 20 pin 
tu jg masing2 harganja Rp. 300. 
090,— di Djalan Monginsidi, Me 
dan. Ketjurangan dilakukan oleh 
seorang komis jang  bekerdja 
pada AURI pangkalan udara Me 
dan jg. dewasa ini sudah ditahan 
atas perintah dari Djakarta untuk 
menjelidiki kedjadian itu. « 

# 
Dalam hubungan ini wartawan 

Antara” telah menanjakan hal   
djenderal Mihaly Farkas diadili 
dimuka umum. Seperti diketahui, 
Farkas dulunja mendjadi menteri 
'pertahanan Hongaria: ia ditang- 
kap dalam minggu jl.  Farkas 
dan sedjumlah kawan?-nja dari 
kepolisian rahasia didakwa -me- 
'Takukan ,,pelanggaran2 besar ter 

lah bekas PM Hongaria. Ia dipe 

penjejewengan2. kekanan.   nja harian tadi mengatakan bah 

ka telah dipilih diadi sekertsris 
I CC Partai Persatuan Pekerdia.' 

ru. (Antara) 

Peraturan 

Penandatanganan pertama 
usul interpelasi tentanpg Peratu- 
rn KSAD .itu,. Sutomo,. menjata 
kan, bahwa sekalipun  kabinet2 
jang lalu, mulai jang dipimpin 

Dgn Ballon Akan 
. 2. 

Mentjapal Ujarak 
Lk 75.000 Kaki 
ANGKATAN: Laut Amerika 

Serikat “hari Senen jbl. meng- 
umumkan bahwa minggu jg akan 
datang ini, 2 orang anggauta 
angkatan laut A.S. akan meng- 
adakan penerbangan dengan Ba- 
lon sampai 
setinggi Lk. 75.000 kaki. 

Didjelaskan  selandjutnja bhw. 
2 orang tersebut adalah Malcolm 
D. Ross (36 th.) “dan Letnan 
L. Lewis (43 th.) akan mengada 
kan penerbangannja dari daerah: 
Minnesota dengan balon jang di 

    supaja memperkukuh kembali 
persaudaraan-seperdjoangan mere- | 
ka dengan URSS,-atas. dasar prin ' 
sip kesamaan deradjat dan hor- 
mat-menghormati. Seterusnja re- 
solusi tadi mengatakan bahwa ba 
gian politik tentara Polandia akan 
berusaha sekuat-kuatnja guna 

Habib Bour-mendidik para serdadu ,,dalam se 
jang mutlak mangat kepatuhan 

kepada “Partai”. 

wa Djenderal  Marian Spychals-     
rat (Antara). 

  

      

    

annja dgn partai2 jang anti-Ba- Wat-pesawat penempur Perantjis. 

    

  

gail" DI ail" Dim 
ne 1. dalam siaran televisi dgn 

koresponden2 jang berkeinginan, 
seolah-olah, bahwa Amerika Se- 
ikat seharusnja berbuat sesuatu 
untuk memperkembang perlawa- 

di Polandia terhadap Uni 

  

       
         

    
   
    

ibl. telah menjiramkan air ding 
pada pikiran2 -Amerika Serikat 
jang sedang berusaha  henda' 
membantu atau melindung 1 
lawanan terhadap Baal 

  

    

       

      

   

   
     

  

angkat mendjadi 

akan menimbulkan dendam pada 
umumnja, demikian menurut Dul- 
les, tulis wartawan Reuter itu 
selandjutnja. — Karenanja, kata 
Dulles Isbih djauh, tindakan de- 
mikian akan lebih ban 
datan s 
kebaik 
la : 

     
     
   

    
    

      

          

   

Sementara itu diumumkan, bah! 

ki, bekas kawan senasib Gomul| siswa Hongaria. telah meninggal- 
ka jang dalam tahun 1949 dising|kan organisasi pemuda komunis 
kirkan dan ditjap ,,Titois” sertal malam Sabtu dan 
dipendjarakan, Selasa telah di- organisasi sendiri jang bebas, de- 

. menteri-muda|mikian hari Sabtu diberitakan 
» (Antara-UP-AFP). pertahanan. ' Menterinja tetap'oleh radio Budapes. 1 

ram Air Dingin" Kpd. Mereka Jang 
Kekeruhan Di Polandia 

     

   

  

   
ilrang harus mentjari djalan untuk ! 

"Suara anta 

perbuat dari plastic. Sedangkan 
maksudnja oleh pengumuman itu 
diterangkan, jalah untuk. meng- 
adakan penjelidikan stratosphir. 

( (Antara). 

  

MAHASISWA HONGARIA 
BENTUK ORGANISASI 

SENDIRI. : 
Lebih dari 3000 orang maha 

membentuk 

dan bulan Oktober ini telah di- 

wa sekarang Wladyslaw Gomul terima. 

Di, bebas dari noda2 Stalinis- berlangsung sebuah demonstrasilgrado hari Senin, bahwa delegasi 
me. dan bagi dia lebih” mudar jang dilakukan oleh kira2 -200.|partai komunis | Republik Rakjat 
daripada bagi pemimpin? I-innia 000 bagai pernjataan| Hongaria, setelah mengadakan pe 
untuk melaksanakan haluan ba orang, sebagai PErnjalaAN rundingan2 dengan pemimpin? Li 

setiakawan dgn rakjat Polandia. 

1 | rat. ,Pembrangusan” 
Pendjelasan: Bung Tomo Dan Siauw,Giok 
Tjhan Mengenai Usul Interpelasi: Ttg 

Peraturan KSAD 
MENJAMBUNG BERITA tentang diterimanja usul inter 

pelasi anggauta Pariemen, Sutomo (PRI) cs, tentang peratu 
ran KSAD, lebih djauh dapat dikabarkan, bahwa ketika sidang| : 
pleno terbuka Parlemen Selasa pagi memberikan kesempatan 
kepada pengusul2 interpelasi untuk mendjelaskan maksudnja 
memadjukan usul interpelasi itu, dua orang penandatangan, 
jaitu Sutomo sendiri dan Siauw Giok Tjhan (Fraksi Nasional 

'Progresip) telah memberikan pendjelasan2nja. 

djarak rekor dunia 

Injiarkan berita jang dapat meru 

hadap legalitet Sosialis.” 
Delegasi RR Hongaria 
bertolak. 

Dalam pada itu dikabarkan se- 
landjutnja oleh Reuter dari. Bel- 

Berita AFP dari Budapest me 
ngatakan bhw Selasa pagi telah   

ga Komunis Jugoslavia, Senin 
malam bertolak ke Budapest dg 
kereta api istimewa. Rombongan 
delegasi ini dipimpin oleh sekreta 
ris pertama CC partai Komunis 
Hongaria. Erne.Geru. Dikabarkan 
bahwa.oleh. kedua fihak telah di 
tanda tangani sebuah komunike, 
tetapi belum lagi “diumumkan. 
Menurut keterangan? jang dikum 
pulkan Reuter dalam Kominike 
ini dinjatakan persetudjuan ker- 
djasama. 

Hubungan antara Partai 
Pekerdja Hongaria & Liga 
Komunis Jugoslavia: sama 
deradjat, non intervensi 
dan timbal-balik. 

Janos .Kadar, seorang anggota 
politbiro Partai Pekerdja Honga- 
ria jang duduk dalam delegasi 
Hongaria ke Jugoslavia, ' mene- 
rangkan malam Selasa jl. di 

:IBelgrado, bahwa Partai Pekerdja 
Hongaria dan Liga Komunis Ju- 
goslavia berpegang teguh kepada 
prinsip2 jang sama guna mem- 
bimbing hubungan “antara mere- 
ka. 

Kata Kadar. ini merupakan dja 
minan bahwa hubungan antara 
kedua partai itu akan terus ber- 
kembng atas hak2 jang sama de ' 
radjatnja, tidak bertjampur ta- 
ngan dan atas dasar timbal-ba 
Iki. Kadar mengutjapkan kata2 
ini dalam tanja-djawab dengan 
suratkabar Jugoslawia — .Pol't:- 
ka”, sesudah achir. perundingan 
antara: pemuka2 kedua partai tu 

di, Hubungan antara kedua par- 
tai ini sSekarang didasarkan, atas 
sendi2 Marxisme-Leninisme”. ka 
fa Kadar seterusnja. Seperti telah 
diwartakan. delegasi: ' Hongaria 
ini dipimpin oleh PM Erno Ge 
roe dan Selasa ini sudah tiba 
kembali di Budapest. 

Kalau Bagalan Ba- 

KSAD Iba- 

soleh Sutan Sjahrir, sampai Mr. 
Amir Sjarifuddin, Dr, Sukiman, 
dan Mr. Wilopo, ketika itu dju 
ga diserang setjara hebat oleh 
pers umumnja, tetapi kabinet-ka 
binet itu tidak sampai mengeluar 
kan suatu peraturan seperti Per 
aturan KSAD sekarang ini jang 
oleh. Sutomo dianggap sebagai 
.pembrangusan”. EA 

Setelah  mengetjam . Perdana 
Menteri Ali jang sebagai Perda- 
ns Menteri merangkap ketua De 
wan Keamanan telah melahirkan 
-Peraturan KSAD” itu, Sutomo 
menganggap PM Ali sebagai 4to 
koh kegagalan”, dan '  diterang- 
kan. bahwa karena soal2 diseki- 
tar Peraturan KSAD itu belum 
djelas baginja. maka 1 memadju 
kan usul interpelasi tsb. 
“Siauw Giok Tihan sebagai pe 
nandatangan terachir usul inter- 
pelasi tentang Peraturan KSAD 
itu mendjelaskan, bahwa alasan 

jang menjebabkan ikut menanda 

  
fangani usul interpelasi itu ialah | Rad: 
karena ia menganggap, bahwa ngunan Badja 
Kitab Undang2 Hukum Pidana Djatah 
jang kini sudah ada, sebenarnja MK 

76 ORANG pekerdja pemba 
ngunan telah terkena oleh dja 
tuhnja balok besar badja dim 
rangka pembangunan sebuah 
bangunan di Karachi. Sampai 
berita ini disiarkan, 3 orang ter 
tindih, 27 orang mendapat Iu 
ka2 tapi selamat, sedang regu2 
penolong masih kerdja terus un 

sudah. memungkinkan dilakukan- 
nja “penuntutan2 terhadap warta 
wan2 .,nakal” jang dianggap me 

gikan. prestige negara, sehingga 
tidak perlu lagi diadakan Peratu- 
yan KSAD jang “keras itu. 

| Siauw terlebih dulu menjata- 
kan, bahwa dalam keterangannja 

    kepada - Parlemen, Pep aan tuk menjelamatkan sisanja jang 
pernah menjatakan pada - tgl. jberdjamlah 4G orang lainnia. 
11-8/ bahwa pemerintah “akan LTE 2 TR Manna am 
bertindak terhadap dua harian jg   

ALS. untuk mengirimkan maka- 

nan ke Polandia setelah mende- 

ngar peristiwa Poznan' beberapa 
menit kemudian, Dulles  Jebih 
landjut menjatakan bahwa seka- 

Peringatan dianggap menjiarkan berita2 jang 
merugikan prestige Pemerintah 
Idalam hubungan dengan ' terdjadi' 
nja "Peristiwa 13 Agustus”, tapi 
ternjata tindakan tidak dilakukan, 
dan keluarlah Peraturan KSAD, 
padahal kalau benar akan dila- 
kukan penuntutan terhadap dua 
harian termaksud, KUHP sadja| UNI SOVJET telah memperi- 
sudah tjukup mendjamin kemung ngatkan Djerman Barat bahwa 
kinan pelaksanaan — penuntutan negara ini terlebih dulu harus 
itu. keluar daripada ikatan perseku- 

Peraturan KSAD jg keras itu tuan militer dengan negara2 Ba- 

    
        

     
mempergunakan 
ka” (Voice of America), "Radio 

nitl Eropa Merdeka” serta propagan 

   
a Balon” guna menghidupkan 
erus "pikiran merdeka” di Po- 

im krisis. achir2 ini. 
al. tulis “wartawan 
ndjutnja. (Antara) 

oleh Siauw dianggap, seolah-olah rat (NATO), sebelum dapat di 
hendak memberikan kesan,  se- laksanakan penjatuan kembali 
olah-olah Kedjaksaan kita sudah Djerman. Peringatan ini tertjan- 
tidak mampu bertindak terhadap tum dalam sebuah nota jang di 
wartawan2 jang dianggap bersa- sampaikan oleh menteri Juar.ne- 
lah, sesuai dengan pasal2 KUHP, geri URSS, Shepilov, kepada 
sehingga orang merasa perlu me- kuasa usaha Republik Federal 
ngeluarkan Peraturan KSAD. Djerman Heinrich Northe di Mos 

(Antara) kow hari Senin jl. Naskahnja di 

dua' orang dari Djakarta 

memerintahkan utk menahan ko 
mis AURI di Medan, W.S. Per- 

tersebut kepada Perwira Penera- 
ngan AURI Medan, dimana di- 

katakannja memang benar rom- 

bongan inspeksi jang terdiri dari 
telah 

wira“Penerangan- ini- ketika—dita- 

nja tentang djumlah Rp. 6.000. 
sementara belum 

dapat” “memberikan keterangan 

dan diterangkannja »Sekarang 

perkara tsb masih dalam peme- 
riksaan”. 

000.— tersebut 

Menurut keterangan, dim ke- 

tjurangan ini komis W.S. mem- 
punjai perhubungan dgn seorang 

Tionghoa pemborong pekerdjaan 

bangun2n2 AURI tersebut. Me- 

ngenai kebenaran kedjadian ini, 
Perwira Penerangan AURI mene 
rangkan, bhw sampai sebegitu 

djauh dia belum mengetabuinja. 
Achirnja Perwira - Penerangan 

AURI tersebut katakan bahwa 
.hal itu sekarang masih dalam 
tingkat pemeriksaan dan menge- 
nai kebenarannja masih belum 

dapat diberikan”. (Antara). 

Badan Persiapan 
Internasional U. 

.rusan Tenaga 
“Atom 8! 
Ng 

“Indonesia "Terpilih 
Djadi Anggota 

KONPERENSI 82 negara 
tentang pemakaian tenaga atom 
untuk maksud2' damai dalam 
sidangnja di New York pada ha 
ri Selasa dengan suara bulat 
memilih Wiena sebagai tempat 
markas-besar tetap dari badan 
internasional urusan — tenaga 
atom di Wicna. 

Argentina, Djepang, Mesir, Pe 
ru, Indonesia, dan Pakistan da- 
lam pada itu dipilih mendjadi 
anggota panitis persiapan badan 
internasional urusan tenaga atoin 
jang sudah terdiri atas 12 .nega 
Ta atom jaitu Australia, Belgia, 
Brasilia, Kanada, Tjekoslowakia, 
Perantjis, India, Portugal, - Uni 

n kerantjal 

sMagnificent Metros 
— Oleh: Hetami — 

KERAahao 
lapi dibawah tanah, jang mendja 
di urat-nadi. pertama sebagai 
alat-transport jang murah bagi 8 
djuta penduduk Moskow “itu: 
Berbeda dengan metro? tain2nja 
dibeberapa kota di Eropah Barat, 
Metro Moskow adalah suatu tjip 
taan seni, Bukan sadja kereta2nja 
ig serba bersih, baik sekali aen 
tilasi-nja selt,. effisiensi-nja jang 
menjebabka, mereka selalu da- 
tang tepat pada waktunja, teta 
pi setasiun2nja satu persatu ada 
lah gemerlapan istang marmer jg 
indah sukar ditjari 'bandingannja. 
& 
Tiap satu mil terdapat satu se 

tasiun, Dan selalu setasiun-seta- 
sira ini ber-beda2 bentuk serta 
stiji-nja. Berbeda pula materiaal 
marmer jg. dipakai untuk mem 

buatnja. Bila setasiun A mempu 
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Pemandangan dalam salah 

dan bersih serta merupakan keba 

njai stijl barok, setasiun C stijl 
stijl ' Roccoco: setasiun C stijl 

Greco, setasiun D' neo-romaan 
dan begitulah seeterusnja. Tak 
ketinggalan pula stijl modern iz. 

mengutamakan garis2 jg. lurus 

dan zakelijk. 

Dan semuanja itu dibangun 

dengan bahan marmer jg. berbe 

da-beda. Satu setasiun ' melulu 
menggunakan marmer biru, lain 

aja menggunakan marmer ungu 
kemerahmerahan, leinnja Iagi 

marmer putih jg. bergaris-garis 

hidjau dan begitulah seterusnja. 

Tidak “ada setasiun jg. sama ba 

han marmer-nja dengan setasiyn 

lainnja. 

Djuga hiasan serts dekorasi jg 
dipakai di tiapsetasiun selalu 

berbeda. Satu setasiun melulu 

menggunakan relief jg. menggam 

barkan keagungan pekerdjaan 

sosialis (triomf vd soccialistische 
arbeid): lainnja lagi relief jg. 

menggambarkan kemenangan ang 

katan bersendjata Rusia: disusul 
oleh setasiun selandjutnja js. | 

menggunakan relief dunia keolah 

agaan sebagai dekorasi. 

Suami Djangan Tak: 
Ketentuan, Tidurnja 
Dan Isteri' Djangan Terus'Menerus 
Mengadjukan Permintaan2'Pada Su- 
aminja—Pedoman!Suami'lsteri Utk 
Kemudikan Rumah Tangga Jg Baik 

KANTOR PENERANG 
Jogjakarta telah menjebarkan s 
suami dalam mengemudikan ru 
ditulis dalam bahasa Djawa da 

pentingan anggauta2nja. 

Isi selengkapnja pedoman sua- 

mi-isteri ini adalah sebagai be- 
rikut: 

Kewadjiban suami  ter- 
hadap isteri. 

1. Suami berkewadjiban mem- 

beri tuntutan berbagai pengetahu 
an jang berguna seperti soal-soal 
kerumah tanggaan, kesopanan, 

sjariat agama dan pengetahuan 
lainnja. 

2. Apabila isterinja akan 'me 
lakukan pekerdjaan jang mung- 

kin berakibat maksijat dan ke- 
mungkaran hendaklah ditjegah. 

3. Memberi nafkah menurut ke 
kuatan dari hasil usaha suami. 

4. Memberi kesempatan  kepa 
da isterinja utk mentjari tambah 

nja pengetahuan dan silaturahmi 
dgn tetangga, kawan serta keluar 
ga. Djangan membuat kesempat 
an jang menjesakkan dada, serta 
menekan hak kemerdekaannja se! 
bagai seorang manusia, asal dia   Afrika Selatan, Uni Sovjet, Ing 

gris dan AS. 12 negara atom ini 
telah menjusun rentjana  statut 
badan inernasional tsb: dan ter 
diamin mendjadi anggota tetap 
atau anggota setengah tetap da 
ri dewan pimpinan badan” tsb. 
Menurut Reuter konperensi 82 
negara itu pada hari Selasa de 
ngan suara bulat menjetudjui 
naskah statut terdiri atas 23 pa 
sal mengenai pembentukan  ba- 
dan internasional urusan tenaga 
atom itu. Badan ini akan mu- 
lai kerdja sesudah statut tsb. di- 
ratifikasi oleh parlemen 82 nega 
ra peserta konperensi itu. 

gatan Sovjet Kpd Djerman: 
Sebelum Penjataan Kembali, Djer- 
man Brt. Harus Keluar Dari NATO 

umumkan Selasa oleh kementeri- Djerman dan Republik Federal 
an luar-negeri R.F.D., jang kinil Djerman, 
sedang mempeladjarinja dengan 
saksama. 

Seterusnja Uni Sovjet menjata-f nota tadi bahwa hanja ada satu 
tidakltjara jang realistis guna menjele- 

mungkin bisa dilakukan pemili-|saikan masalah penjatuan 
kan bahwa dewasa ini 

han jang bebas diseluruh. Djer 
man, Dinjatakan 
nja harapan bagi 
negara Djerman jang sudah di 
persatakan kembali, ialah “diada 

kannja perundingan setjara lang-I bersedia memberikan pertolongan 
sung antara Republik Demokrasi 

bahwa satu2-| Demokrasi Djerman dan Repu- 
pembentukan| blik Federal Djerman harus men- 

teguh diatas djalan kebaikan mc 
nurut tuntunan agama. 

5. Djangan tak mengadjak ber 
tjakap2 dengan isterinja, tiada de 
ngan sebab. Meskipun ad. sebab. 
harus seger.. dapat diselesaikan 
dengan perundinga, jang sopan: 

6. Djagalah djangan sampai 
menjakitkan hati 'isterinja: mung 
kin ia tersinggung  perasaannja 
dan merasa-rasa hingga menda- 
lam, achirnja djatuh sakit. 

7. Hendaklah dalam bepergi- 
an, djangan melupakan rumah, 
sehingga terlambat: pulangnja: 
dan tiada tentu dimana tidurnja. 

8. Supaja bertindak adil baik 

Seterusnja  dinjatakan — dalam 

kem- 
Republik bali Djerman,  jakni 

tjapai kata sepakat, Untuk men- 
tjapai persetudjuan ini, /'URSS   nja, kata nota tadi (Antara) 

ea SA Aa UP Pa AG airilae De nsasbaini petik badan Bei PN Sa, EN Pan ATA Peak   

satu stasiun 
Stasiun Metro jang terletak dibawah tanah ini diatur sangat rapi 

banjak djawatan2, terutama fihak polisi dan tentara 
mengadjukan permintaan untuk diberi sebanjak2nja untuk ke 

Imengatur 

    

    
   

    

   
   
   
   

  

Dan semua setasiun selalu « 
terangi dengan kroonlampu J 
megah, gemerlapan seribu tjah 

karena kilau kemilaunja batu ki 
tal jg. mendjadi rangkaian lan. 
pu, Sungguh tidak berlebihlebi 
han kalau saja katakan, bahw. 
dibanding dengan ' kroonlamper 
dari setasiun2 Metro di Moskow 
ini, kroonlampen di Istana Negu 
ra Djakarta seakan-akan hanja 
merupakan Jampu-teplok sadja... 

Dibanding dgn Metro-Moskow 
ini, Metro di Paris saja kira su- 
dah merupakan barang kuno. 
Di Paris kereta2 Metro-nja kotor, 
dan setasiun2nja kalau dibanding 
dengan Moskow akan merupakan 

setasiun-halte Genoek atau Gem 
bongan Kartosuro didjadjarkan. 1 

  

”Metro” di Moskow. 

nggaan bagi seluruh rakjat Rusia. 

dgn setasiun modern dari kota 
Malang. 4 

3 2 

Demikianlah salah satu buah- 
tjiptaan dari semangat “'kreatisf 
bangsa Russia. Herankah kita bah 
wa keindahan Metro-Moskaw ini & 
sampai menjebabkan muntjulnja 
suatu lelutjon-sindiran di . dunia 

Barat jg. merupassumtu tanja dja 
wab jg. berbunnji demikian: 

Tanjar Apa sebabnja orang2 
Russia bisa bikin Metro jg. begi 
tu indah? : 
Dijaw@h: Tak - mengherankan, 

karena orang (Kominis) Russia 
sudah biasa kerdja.......isubvei 
ief! (dibawah tanlah). 
Tetapi ini adalah merupakan 'c 

lutjon jg. djustru menggambar - 
kan rasa iri-hati di dunia Barat . 
tas kemampuan bangsa Russia 
g. bisa . berhasil - mentjiptakan 
sesuatu jang indah itu. La 
Kiranja lebih sportief dan dju “ 

djur lagi pernjataan seorang pem 
besar tinggi dari London-Tran 

sport jg. setelah melihat. Metro- 
Moskow. dengan spontaan dan tu 
us hati memberikan djulukan ke 
padanja: ,,The Magnificent Mct- 
ro” (Metro jg. tjemerlang) 

AN Agama daerah Istimewa 
uatu siaran jg berisi pedom 
mah tangganja. Siaran tersebut 
n Indonesia dan sampai kini 

telah 

  

hadap isterinja, 
. Djangan membeda2kan di- 

antara keluarga dari pihak sua- 
mi dan-pihak isteri. 

10 Jebtiarkanlah agar keperlu 
an rumah tangga dapat tjukup 
meskipun sederhana: berilah ha 
ti dan sediakan maaf, atas keal paan, kelalaian sert., kesalahan 
isterinja, dengan, radjin membe- 
ri tuntunan dan tjermin teladan ' jang baik2. Memberi tiontoh dan petundjuk mengenai pekerdjaan 
Isterinja jang dipandangnja djang gal dan kurang memuaskan (ku rang resap pada pandangan) 

Kewadjiban isteri 
hadap suami, 

1. Patuh taat menurut perintah Suami jang baik2 dan jang tidak melanggar 'sjariat “agama, 
Menggirangkan kepada pe- tasaan hati suami, dengan radjin memelihara. diri: melajani anak2 nja dan mendjaga kebersihan dan tata-tertib rumah tangga, 

3g Berusaha menjedjukkan pan dangan suami, dengan ketjerdikan 
IS1 rumah tanggani: 

serta menjediakan makanan Ta f mendjadi kesenangan Suaminja. 
4. Memberi. pendidikan anak2 

keluarga dan pelajan2nja kearah 
keutamaan budi pekerti. 

De Djagalah sifat perangai sua 
minja dan lajanilah jg mendjadi 
kehendaknja: sekali2 djangan 
mempertjakapkan aib Suaminja 
kepada orang lain. 

6. Berhati?lah, djangan terus- 
menerus memadjukan permintaan 
apa sadja,- jang sekira Suaminja 
tak kuasa membelikan dan meng 
pen 

Ka - Djangan bertindak jang mu' 
dah menimbulkan Hina Ran 
lain seperti menerima tamu di: 
luar pengetahuan suami. 

8, Bila ada ketjakapan, bantu 
lah usaha dan pekerdjaan suami, 
sehingga suami merasa mendapat 
kawan jang selalu Siap meringan 
kan bebannja, ' 
9. Apabila suami menderita sa 

kit, atau menderita kekurangan 
atau kemiskinan, . maka relakan 
harta-bendanja . untuk membela 

terhadap diri sendiri maupun Ie 

ter- 

nasibnja. 
10. Untuk tanda bakti  terha- 

dap suami, bila keluar dari ru- 
mah, Selalu minta izin. Pula guna 
menjuburkan bibit tjinta. kasih 
sajang, seorang isteri hendaklah 
selalu bermuka manis, peramah, 
Sopan santun, merendahkan diri. 
Dalam saat. susah atau senang, 
hendaklah tetap demikian itu ter 
hadap suaminja. Demikian isi sia 
ran pedoman suami-isteri, 
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Djanganlah      
   

Caliga kali seha 

PRODENT. 

Tube biasa 

»tapal gigi” 
sembarangan..... 

tapi mintalah, 

3 PRODENT 
: membuat gigi seputih 

| mutiara! 

sikatlah gigi dengan 

' Membikin hawa mulut 
mendjadi harum dan tak 
tertinggal suatu kotoran 

Tube sangat besar Rp. 3,50 

HIDJAU 

(Chlorophy!) 
Tube sangat besar 

Rp. 4,50 

    
   

membeli £' 

dengan 
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£ 

“1 Para pelamar ,harus. memenuhi sjarat-sjarat: 

K
U
N
 AKN
 

    2 Tag 
SN 

bis makan, e 

       

  

—. kan pokok gadji. 

    

      

      

Pelamar jang : 5   
BP. No. 23/55 atau 

48 murut PGP.N, 1955. 

pg IV. Bagi mereka jang 

2 193/54 tgk. 15-4-1954. 

mentah 
| CILP/53 tanggal 29 

2 1 3g . sa 

IVL Tjara melamar: 
   

Rp. 2,50 

  

        

    

Sy Djakarta, 
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# AGENDA TETAP.” 
jam untuk tempat : 

”"Lux” - "Grand” : 
"Rox” 5 ”Orion” $ Ga 

Gris - Indra - Roya: 10.—11.— 

PRE Io Tente “NA th) 
Sophia Loren - Gerard Oury | 
"WOMAN of the RIVER” 

(lin Color) 

"GRAND” 5- 7.- 9- (17th) 

EXTRA: SABAN SORE dj. 3.001 
: (Widescreen) 
Yvonne DeCarlo.- Rita Gam 
Carl. Thogngpn - V. Cortese 

  

: Djr/— 

2 » , 

(| Opat Anti Pengarit Kurir || ons 

TPP Getas Mas 
Sangat Mardjur untuk (|| 
wenjembubkar Segala IN 

perjakit kalit dll. 

memanage 

Perbotol 
  "MAGIC FIRE” 

( Color by Trucolor) 

  

  
Bisa beli di tokoz diantero tempat   
  "Ae KER” ang "DO RION” 

1 280 GAS 2 Tema 9,15, (17 tb.) 
F (Widescreen) 

Gary Cooper - Paul. Goddard 
in Cccil B. DeMille's 

"UNCONOUERED” 
(Color by Technicolor) 

”"GRIS” 430-7.09.390 (13 th.) 
Nirupa Roy - Trilok Tapur 
"BHARAT MILAP” 
Fiim India Tekst Indon. 

"INDRA" 445-7.9.15 (17 th) 

  

“DI SOLO 
Afdruk pas foto tiap2 Ex. hanja 
Rp.0,50 luar kota »— ongkos 
kirim Rp. 1.50, afdruk/vergroot 
tarip istimewa, toko di: Gading 
Kidul 77 Solo. Surat2 harap di- 
alamatkan pada: 

Oei Han Ling 

  

  

  

  

Nasir - Jabeen - Bhagwan Gading Wetan 146 Solo. 
"CHAR  MINAR” Pena Panen Panen E 

Kila India Tekst Jadon. | Soe we T 
Ie en Moe Tap DjuRusAN ALAM PENGHABISAN : KETJANTIKAN 
CROYAL" 5. 7: 9- (17th) nge 

5 Rostiaty - D. Sundawa - 
”ADA. GULA ADA SEMUT” 
: Film Indonesia terbaru. 

5. Ha EN EAN PENGHABISAN : D: « a 
2 OY” “Sa Tp Ma IN Uu 

“ Erich Von Ba Ta : jamu org 
"THE MASK OF DIIJON” 

”DJAGALAN” 5.7.0. (17 th) 
0 Ie Suk Chio - Yuk Lin 

“”CHIANG FU CHI HSIEH” 
(Pembakaran Kelenteng 

"Hong Lian Sie”) 
BAGIAN KE IL. 

Film Tiongkok tekst Indon. 
aa mna 

Ada pepatah Amerika' jang ber- 
bunji: ,,Dimana ada 'bergumpal | 
emas, disana berkumpul wanita- 
warna, Ti lelan RT : 
Ticrita seorang gadis jang tahu 
U.aimana tjaranja ia melajani | MN 
senapan dan bagaimana tjaranja 
ia melajani laki-laki. ....o..! 

Disamping usaha2 lain untuk 
memperindah diri Njonja 

memakailah   

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

  

“4 doos Rp. 17,50 

  

Ne ol iL ui 

NJONJA MENEER 
DJL-RADEN PATAH 129 Tilp. GR 
EN AR       

Dapat beli di: : 
Pedamaran 90 — Semarang 

: Telp, 900 
dan AGEN-AGEN diseluruh 

tempat. 

“INI MALAM PREMIERE! | 

PGRIS? 4.30 7.00 9.30 (13 2. 

PREKASH PICT. ES 
mempers bor 

,NIRUPA R3 
TRILORTAFLR 

   

      

f   
  

Ba en Fr 

FRIEDER FILMS, ING.. | 

aja IT 20 N waw 1 Film India dengan kisah jang sa- 
DITUNGGU DI "ROYAL! ugat mengharukan ! 
"yg E NN »1 INI MALAM PREMIERE 5.007.00 9.00 (17 th.) 

Tap RD OEEN "WOMEN of the RIVER” — (Color) 
Kisah dramatis tentang kehidupan gadis sebatang-kara jang hi- 

.dupnja selalu bergelimang penderitaan..... Bean ta ! Tentang pe- 
pan jang berlumuran dosa... 
rino Lodi........ 8... penjelundup ulung jang sukar ditjari dje- 

Gjaknja.......... “setelah kematian anaknja jang belum pernah 
2 Ah Kenanga Aya .. dia menjerahkan dirinja kepada polisi 

guna menebus dan menjadari segala dosanja.............. ! 
| Film Italia terbesar dengan tjerita jang realistis ! 

Apakah sebenarnja tudjuan hidup scorang wanita ? 

Dan apakeh jang menjebabkan ia kelihatan djelita ? 
Pertanjaan2 ini akan-didjawab — dalam film CinemaScope jang 
istimewa ini: ai 

  
  

  

“ 

| 14 LH  DOth Cantury-Fox Su , 

"A Man Called Peter" 
0. CiNemaScopE 
|color by DE LUXE," Inthe wonder of STEREOPHONIC SOUND 

'DITUNGGU, ”REXYI 

  

ANNERKAKKKANKKKEEEEKEI DC HAIRDYE Tjelup rambut untuk membikin hitam rambut di- 

INI MALAM PREMIERE ! 
"INDRA” 4.45 7.00 9.15 (17 th) 

| 

berikut :   
" Penabung : 

SERI A 

| SERI AA 

  nesid. 

  

  

  

Film India penuh aksi, tari?an, 
njanji2dan jang merdu! 3 
  

$ MMA Kg An TA 2 AL Ta ang Ma “ia Ta as Aa ga  Ta20 Ua2 “4 

: " NKEA 

20 No. Peng-18/10/1956 
tr) . s Besar 2 a, alan Darat memberi kesempatan kepada Ie Naas Indonesia untuk bekerdia pada Djawatan Kesehatan Angkatan Darat. 

23 29 b. Belum melampaui umur 35 tahun, EUR kel 
«. Dapat menjimpang dari 1. b., djika pernah bekerdja pada Pemerintah selama waktu 

“sama dengan selisih antara umur sekarang dikurangi dengan 35 tahun. 
1 Dj 1 pernah membuka 2Kere . d. Djika pernal keterangan jang dikeluarkan oleh suatu instansi Pemerintah (Kota Pra- 
'& 'dja, Kantor Kabupaten dsb.) Surat keterangan termaksud diperlukan untuk menentu- 

'3. Berbadan sehat (keterangan dokter). | 
4, Pelamar jang bekerdja pada suatu 

pala Kan j Ja andi tanggungan orang tua/wali harus dengan idzin tertulis dari 
“ orang tua/wali untuk masuk dalam Angkatan Perang. |a.. : : 
Gi Sanggup /bersedia ditempatkan diseluruh Indonesia. | 

(IM, Jang memenuhi sjarat? akan diangkat mendjadi pegawai 

tidak mendjalankan praktek partikelir, akan diberikan tundjangan seba- 

Rp. 75,— sebulan selama bekerdja di 

'V. Selain penghatsilan tersebut di ad. 
bahan makanan ah Tmn) ransum E. sesuai dengan Int. Dir. CLA.D. No. 13/F/8/ 

2941953. na 

Surat permohonan disamp 

4, Direktur Djawatan Kesehatan Angkatan Darat, Djl. Dr. Abdurachman Saleh No. 24-A. 

Dengan disertat lampiran-lampiran. 

1. Riwajat hidup rangkap 4 lengkap. 
2, Turunan idjazah bidan rangkap 4. : 

'3, Keterangan2 seperti termaksud dalam ad III, 

VII Surat-menjurat tentang pengumuman ini 

KANTOR PUSAT. Taman Tjibeurjing Selatan No. 25 BEN 

| xv. spaan & Deposiro Bang | 
e | | : 

“ Dengan djalan ini kami mengumumkan bahwa pada tgl. 20 Oktober 1956, akan 
mengadakan pembajaran kembali 

Keterangan. bagi fjalon-tja lon penjimpan diberi tjumah2 oleh Tjabang2 kami diseluruh Indo- 

        

'para Bidan (beridjazah) Warga 

ag y 

praktek partikulir supaja lamanja bekerdja ini dinjatakan 

tensasan ramong Pradja atau Polisi). 

Instansi diharuskan minta idzin/keterangan dari Ke- 

Negeri golongan D 2 P.G.P.N. 1955/ 

sebagai pegawai bulanan organik disesuaikan dengan pangkat me- 

D.K.A.D. sesuai dengan Srt, Kpts. M.P. No. F/ 

& , 

V para bidan jang tergolong perawatan akan menerima 

aikan kepada : : 

tidak diadakan, . 

Bandung, tgl. 1 Oktober 1956. 

ADJUDAN DJENDERAL ANGKATAN DARAT, 

R. SAPARI SURIADIBRATA 
Kolonel NRP — 15430. 

  

28 “0 Ta at 0 ar 2 Besi inatns Melu situs Penlinadas isak Selai ha 

     
    

     
     
  

, RIN, 5-105-Bx : 

/ : 
ka ' 
| TIGA SENDOK | 

RINSO | 
| MENGERDIAKAN | 

| TSUTIMAN 

) 
) ( 
/ | 3 / 

, ( 
) ( 

Berkat Solium dalam : 

) sabun -bubuk Rinso / 

: ) segala matjam tju- ( 

: ) tjian djadi ber- ( 
/ sih djernih! @ 
( SD o , 

o ( 

“op / ' 
, ( 
/ / 

| : sa | 
tjutjian putih-bersih tanpa susah pajah 

) Na 
8 IL 2 0 R2 0 “2 Tae 8 “TT RL ML 12 2 LA Le M2 MA SL RL PL PE LL AA 

  
  

Pena GEA BAR AA AN 
Ja anna - Ba nga ee   

BANDUNG 

(uitkeringen) ke-18 (delapanbelas) kali sebagi 

- 

Dengan Wang Tabungan : Terima kembali : 

Pemasukan Augustus 51 Rp. 1143,— 
s/d Oktober 51 untuk Dividend 150,— 

tiap Rp. 1000,— : — Rp. 1293,— 
: 5 "0. extra bunga, 

Pemasukan Februari '54 Sk Mma 
s/d April '54 untuk Dividend : 40,—- 

tiap Rp. 1000,— Rp. 1112,— 
-- extra bunga,   “Direksi 

  

PERUATIANI 
Harap para lengganan jang pada achir ini bulan hendak berhenti   
lebih dulu kepada kami. - : : 
Untuk perhatian mana, .kami haturkan banjak terima kasih. 

Agen Surat Kabar ,,Suara Merdeka” 
TAN KING SIEN 

Djuritan Lor 43 Magelang, “ 

ASIHMA CURE ISTIMEWA 

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

F ? Harga Rp. 10,— 

  
tanggung tidak luntur. Harga Rp. 10,— 
ATOM HAIRDYE Tjelup rambut putih djadi hitam 3 Grams 
Rp. 10,—, 5 Grams Rp. 15,—, 10 Grams Rp. 25,— 
CLEANSING CREAM membersihkan paras muka (make-up) 
jang susah dihilangkan dengan sabun 2 Rp. 10,— 
SPROSSENCREME untuk sprossen tanda2 hitam atau bekas dje- 
rawat dil. Harga Rp. 10,— 
NO-HAIR PUDER untuk menghilangkan rambut. Rp: 5 
Dapat beli di tiap Toko Obat diseluruh Indonesia. 
Pesanan luar harus tambah 1546 ongkos kirim. 
SEXALIN UNTUK WANITA DATANG BULAN TIDAK 
TJOTJOK , : Rp. 20,— 
POTENSOL OBAT KUAT IST IMEWA Rp. 30,— 

DC POMADE:  Mengkuatkan 
akar2 dan kelendjar2, 'tjegah 
rontoknja rambut. Bikin pan 
djang dan hitam rambut putih. 
Gampang dipakai. — Rp, 25,— 

AGEN BESAR: | 
'. ACHMAD KARIM 

Toko Umum 

: Pintu Besi 10 Djakarta. 

'Dapat beli di tiap toko obat Jdi- 

i mana-mana : / 
'Pesanan luar kota tambah 1545. 

DC "PHARMA LTD.” 

| Bandung — Djakarta. 
Dapat beli diseluruh Indonesia. 

  

  

"ROXY” BESOK MALAM PREMIERE 445 7.009.15 (17 th) 
Balraji — Smriti — Jagdeep — Chanda Bai — Om Prakash 

Film India SOTA LTE TK » Fa Jadian, "CHALIS WABA 40 EK CHOR 
  

kang OUW KIE HIAp 

  

    

  

   

INI MALAM NG da “ ana NA TAX ”DIAGALAN? ,, ae Sak Lp 
"aral KA 

PEMBAKARAN KLENTENG 
5.00 7.00 9.00 
(utk. 17 th.) 

   

      
Seri film Ti- 
ongkok jg. pa- 
ling tegang . 
dan menak- 
djubkan ! 

(Kuastkring Semarang 
berlengganan, dengan ini kami sangat. mengharap hendaknja se- | . 
belum TANGGAL. 25 INI BULAN sudah suka memberitahukan 

“Ipat di ,PANTI MANDALA” Djalan Atmodirono 10. 

Hukum Warisan di Indonesia........., SN kaan Ka aa 1 Rp. 29,— Hukum Atjara Pidana di Indonesia... Na 25,50 Asas-Asas Hukum Perdjandjian (ijitakan ke1D). 25:50 | Perbuatan Melanggar Hukum (fjitakan ke In & Did 
Hukum Perdata tentang Persetudjuan Tertentu... si 20. Hukum Perkawinan di Indonesia............. (1111 2 ag 

”'Pembakaran HONG LIAN SIE 
Kelenteng AW 
HONG LIAN t a » # 

u” t T i g 

3 | SMA Ra 
BAGIAN II. WA 
(Tekst Indon.) « td 

EA ARP PP PPP, 

»SANGKWARTET” 
»LAURENS BOGTmAN” 

Pada hari SELASA 30 OCTOBER diam 20.15 tepat bertem- 

Melulu untuk Anggauta. 

Pesan tempat pada tanggal 25 dan 26 OCTOBER pada Secreta- 
riaat di gedung Faetorij, mulai djam 9 sampai djam 10.30. 
Djuga diberi kesempatan "untuk mendjadi anggauta. 
Ira ee Dada ITA AA Ie EA MK KAK AM  . 

  

  

MENTJEGAH RONTOK- 
NJA RAMBUT &.LI. PE- 
NJAKIT JANG ADA DI- 
DALAMNJA. ) 

Amiro Hair 

Cream 
Harga Rp. 30,— 
Tambah ongkos kirim 1094 

HARGA di Agen sama.   

  

    

  

  

Seri Buka-Bukua Hakam 
Karangan Mr. WIRJONO PRODJODIKORO | 

(Ketua Mahkamah Agung) 

Semua pesanan ongkos kirim BEBAS pada: 

Firma DOLLARLAND 
Kotakpos 5 

  
— Bandung. 3 

   

     

   

  

      Selamit 
dengan memakai 

ban sepeda 
GOODYEAR   

      

   

selamanja pakai 
ban dalam 

GOODYEAR 
  

Populer diseluruh Dunia 

Kantor? Tjabang, Pedagang-pedagang dan Distributir-distributir 
di-seluruh Indonesia. 

Keran 

RN 
P
P
 

TG
 T

UG
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Aa Ta MA ma Aa Pm 23 

Bantulah 

P.M.L. 
Sa Ra Ta TS RAL MN AN 20 

Ngesti Pandowo Tiba 
Di Semarang 

Mulai hari ini tg. 24 Oktober 1956, Wajang Orang ,,NGESTI 
PANDOWO” membuka kembali pertundjukannja di Gedung 
Kesenian Bodjong 116 Semarang. 
Malam jg. pertama ini menjadjikan tjeritera ,S RIMULIH”. 
Tehnik permainan dan mutu kesenian tetap terpelihara kebaikan- 
nja, dan disertai selingan2 pelbagai matjam tarian. 

Kembali 

  

  

    
    
   

Ka 

         
    

      

    

       

    

   WHEW/ PM NOT ACCUSTOMED 
TO SUCH PHYSICAL EXERTION, 

y EARS/ 

YovLL N 
FIND OUT 
SOON 
ENOVGH-- 

WKERE'S EARS 
MELEAN? .. 

HIPING BEHIND 
SOME- ROCK? 

COME ON, CHUCKLES, LIET/ THIS 
   
     
    

            
'Roy Rogers 

No: 55 

— Saja mempunjai sangkaan bah 
wa engkau semua jang pura-pura 
mentijari uranium itu berada di- 
sini dipuntjak canyon inil |     Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No. 3498/111/A1/171 

  

— Angkat tanganmu, Rogers! 

  

an aa mana yoo TE Pn KA "4 ' , 
pat ah DH eiony uranyum HUNTERs | mita, 1 

WERE STAKED OUT HERE | ROGERS/. 

  

     

O
a
 
P
E
N
N
E
S
 

    

    
— Ears McLean dima- 
na? Bersembunji -diba- 
lik karang? : 
— Engkau sebentar la- 
gi akan ketemu... 
dio madjul 

Sementara itu. 
— Aduh! Saja tidak biasa dengam pekerdjaan-cangkat djundjung 
sematjam ini, Earsl 5 
— Ajo, Chuckles, angkatlah! Benda ini akan dapat meng 
giring i "5 Rogers itu kembali kedaerah semula ialah di Mini 
ral Cit 

  

  
  

an
 
Ae
 
a
n
n
a
 
N
A
A
M
 R
A
P
 
A
N
 

DN
S 

Na
an
 M
an

na
 

e
n
t
o
t
a
n
 

P
i
a
 

i
t
a
 
E
A
 

  

MA
PA
N 

AN
A 

P
T
N
 

NU
 

  

  

ne
 

am
np
ia
—i
pa
ia
 

 


