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residen Mengenai 
Sekarang 

Kemis pagi kemarin djam 10.00 meng 
dilstana Merdeka” dan Meela 

u jang tjukup lama. Menurut kete 
ntara”, dalam kundjungannja kepa itu PM dan KSAD memberikan lapo 

ik situasi negara umumnja termasuk soal? 
dan selama Presiden Sukarno tidak berada 
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PM Ali r 
menemui dan 1 

loo usa KebakaranPadang 
PE yo gi saru rada! Jang Ter Kang ena MN menit. ag Rump sp Jang Ter besar Separ djanp 

    

peroleh keterangan selandjutnja, 
bahwa kundjungan PM Ali bor- 
sama KSAD Nasution kepada 
Presiden Sukarno Kemis kemarin Silekukan dalam    

     
    

   

      

        

    

   

uja sebay ai Menteri Pertah OMucensland dewasa ini sedang ad inter, Lae , #menghadapi salah satu kebakaran » Kol. Si di-| padang rumput & semak belukar TA 

Sementara itu Kamis siang ke 
marin bekas komandan CPM 
Pusat Let. Kol. Suprajugo “telah 
didengar keterangannja oleh Djak 

derita musim kering 
berbahaja, 
tanggung 

jang sangat 
dan kalangan jg ber- 
djawab mengatakan 

Na La bahwa kebakaran2 ini akan lebikhan atas Terusan Suez. sa Agung mengena persoalan? menghebat lagi” kalau ane Badan ini memungkinkan dilang 
iang menjangkut dirinja. Tidak t . at SP BLap SA sungkannja konsultasi bersama 

didapat ket ai Ne Ka Sen bulan ini tidak, dan bertindak sebagai badan peng c Kn. | NU: run hudjan. hubung, djadi bukan chusus mem ' Suprajugo di 
itu, tapi . Penerbang2 melaporkan bahwa 

pendengaran kete|“-isedjumlah besar tempat di pe- 
2 mengenai| alaman Gueensland terdjadi ke 
bungan. perkaraf 'skaran2, mulai dari Cloncurry 

. (Antara). .mpai. ketapalbatas New South 
Vales.— hampir 600 mil djauh 
-!a, hingga suhu dipedalaman se 
makin meningkat sadja. - 10.000 
pemadam kebakaran sukarela te- 
ah diberitahu supaja “ bersiap- 

p. Sebagaimana diketahui, pe 
: ustralia sangat “tipis 

enduduknia, dan banjak daerah 

ta'lah-n kosong sama sekali. 

    

    

  

Pendjelasan 

  

    —. Keterangan" Kementerika. Perz 
“'buruhan 'itu menjatakan “selarkijut 

nja, bahwa dalam pertemuan dgn 
Menteri Perburuhan delegasi Per 
'bum-SBMM mengharapkan  su- 
paja Menteri - menarik “ kembali 
persoalan Perbum-SBMM dari 
tangan Kedjaksaan dan Hakim. 
tapi oleh Menteri Perburuhan 

Tn soal itu an Ma Pa nan G3 
tugas ementeriannja. Menteri. 3 
djuga tetap menjalahkan Perbum- Ngo D inh Diem 
SBMM jang dalam soal2 ketjil 5 
suka datang kepadanja tapi ha Semakin K uasa 
ngenai soal2 besar seperti seka-| , UNDANG-UNDANG DASAR" jg 

rang ini tidak. Oleh Menteri, Per Natan. Ba Bata 
bum-SBMM dianggap sebagai pi|'is Konstituante” Vietnarh | 5. 
hak jang harus bertanggung dja Diah Diem, H Bentana "Vietinen se. 
wab : tentang terdjadinja proses|iatan, pada 26 Oktober demikian 

jang berlarut2 hingga pada saat/ KB Hsinhua jang mengutip beri- 
ini. Demikian al. keterangan tsb.|t8 Gari- Hanoi. 

— (Antara).|, Menurut KELIBP “ini, jang ter- 

Keluarga 

kalau sudah ada vonnis. 

: buat dgn ikut sertanja penasehat2 

Mal ku dari Amerika Serikat, Ngo Dinh 
Na Diem tidak hanja memusatkan pa 

Jang Kembali Da- 
ri Nederland””   

   

  

danja semua kekuasaan militer 

dan administratif serta pengawas- 

an Departemen Kehakiman, teta- 

pi djuga' mendjadikan dirinja se- 

6 2 bagai ketua sam Pa 

T. kasi... Gemikian diterangkan dan selan- 
Mendzpat Perhatian djutnja didjelaskan bhw. bersama- 

Th Ig 1 4 an dgn itu Ngo Dinh Diem telah 

Ma aa Imengubah Badan Gee Un 

5 rtanj: 1 5 Antar: # parlemen 'nja, mendjadi ada 

t San an ai. NATA  Bawahannja. Ngo dapat dgn ke- 
£ srikan g ea Belanda 8 mauannja sendiri mentjegah atau 

mena nyaa kesan seakan-akan 'memaksa ,,parlemen” nengeluar- 

keluarga2 suku Maluku jg minta kan peraturan? dan memperpan- 

pulang ke Indonesia akan mene- djang atau membubarkannja. 
mui kesukaran2, Hi itjara si 93. inai Aaieo. menetamkan 

itfer” ' Negeri s» bahwa disamping Badan2 Pe - 

Ke Suwi- lan, djuga Badan2 jang berhubu- 

owidagdo menundjuk- ngan. denganja mempunjai ke- 

kan kepada bherita2 dalam pers kuasaan untuk menangkap sese- 

Indonesia jang telah memberijorang. Sedang dalam pada itu tun 
gambaran bahwa pemerintah ber |tutan2 untuk memasukan kedalam 

sama-sama icagan masjarakat | " itu ketentuan2 mengenai 

suku Maluku sendiri telah mem kemerdekaan pers dan publikasi 

£ er seperti jang diusulkan beberapa 
berikan - perhati: setjukupnja | ang jelis Konstituante” 5 : IKU) nggauta ,,Madjelis Kons a 
kepada keluarga2 suku Maluku (telah ditolak. 

  

jang sudah tiba di Dj: 
Ia selandjutnja mengingatkan, 

bhw. untuk usaha enampungan| : Kakjat Tjibatu 
keluarga2 suku Maluku jg ingin 
kembali dari Nederland ini, pe- Tak Mau Gotong 
merintah telah membentuk suatu| ak » 
Panitia Negara jang anggota2nja| Rojong 
terdiri dari wakil2 berbagai ke-| DArRr TJIBATU (kabupaten Ga 
menterian. Seperti pernah dika-|rut) dikabarkan, bhw pembikinan 
barkan rombongan pertama dari| selokan Ba ea 

keluarga2 suku Maluku itu lah Lae Pakan tinja dan rakjat 
datang di Djakarta pada tgl. 4itidak mau gotong-rojong, jaatu | 
Oktober 1956, dan setelah ditam|kerdja tanpa bajaran. PSA 

pung di, Djakarta funtuk semen selokan itu adalah 7 km dan akan | 
tang waktu, maka la tgl. 20 dapat mengairi sawah 444 ha. Bia 

Oktober jang baru lalu- mereka ja utk itu ditaksir sebesar Rp 140 
telah menudju ketempat. t ribu. Pada tahun rakjat dari 
nia, masing2: Lima keluarga mn |desa2 Sukasano,Wanakerta. Ti 
Pa Mn an ea en ai Datu, Padasuka,, Tjibunar da i 

liputi 26 djiwa telah menudju keldangsuka dikerahkan harus ker- 
Maluku dengan kapal van Rie- dja gotorig-rojong membuat selok- 

beek dan lainnja menjatakan kerang tiw akan meminta bantuan 
ma tuk tinggal- dipulai pada pemerintah untuk menjum 

jawa. (Antara F3 1 

Perkara- 
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DJUMLAH RATAI perkara Ke-ngunan ekonomi dan 807c menu 
djahatan (kriminil) sebulannja jg run dalam. 'perkara2 pentjurian, 
diputuskan Pengadilan — Sjanghai pemerasan dan penipuan. 
dari April sampai Sept. tahun ini  Diterangkan selandjutnja dalam 
berdjumlah 328 buah. Djumlah ini pengumumannja itu bhw dalam 
merupakan penurunan dgn 18/75 3 bulan sedjak berlakunja  per- 
dari djumlah rata2 sebulannja ter aturan perubahan industri dan 
banding waktu2 3 tahun jang lam perdagangan kapitalis dlm seluruh 
pau jaitu  Sedjak dibebaskannja perdagangan ke milik bersama pe 
kota ini oleh Tentara Pembebas merintah — perseorangan bulan 

Pebruari tahun ini, pengadilan Rakjat Tiongkok. Te 
Biro Pengadilan kota agan hanja berurusan dgn 52 buah per 

dalam pengumumannja hari Rabu |kara sabot terhadap peralihan so 
menerangkan bahwa djumlah ra- Isialis serta pentjurian milik nega 

rin “dan umum oleh kapitalis2 jang ta2 sebulannja perkara2 k il Ira 
jang diurusnja sedjak A n- (ada diluar undang2, sedangkan da 
pai Sept Tahan in ini ada k 

Oh 

     
    

        
    

    ri termaksud ter 
buah perkara seru: 
ngadilan Kota Sjhan 

     
      

        

   

  

. Nasution?Beri La- 

MIDJOJO dan KSAD Djendrai 

Sedjarah Australfa 
NEGARA BAGIAN Australia | 

jang paling hebat selama sedja-: 
rahnja. Oueensland sedang men- 

hakiman Prof Muljatno 
Tig RUU Kepolisian Keha 
kiman & Kedudukan D.A. 

MENTERI KEHAKIMAN Prof. Mr. Muljatno memberi 
kan pendjelasan mengenai RUU Kepolisian Kehakiman dan 
kedudukan Djaksa Agung, jang telah diterima oleh kabinet 
dalam sidangnja pada tg. 23 Oktober malam ji. Menurut Prof... | 
Muljatno jang dimaksudkan dengan perkataan ,,kepolisian ke- 
hakiman” bukanlah seluruh korps kepolisian, melainkan ,,rech 

terlijke politie”, jalah segala usaha jang dibolehkan oleh un- 
Gang2 untuk mengusut perbuatan2 pidana supaja dapat diadju 
kan pada muka Hakim dan mendjalankan keputusan 

ra-Perkara Krimivil Di Sjang- 
hai Menundjukkan Angka - Angka 
Menarua Sampai Bulan September 

ngka waktu 7 bulan sehe- sukses2 jang tertjapai dalam per- 

  

KALANGAN 

sir atas Terusan Suez dan sifat 
| hingga melebihi batas jang sudah 
'disetudjui dalam  dji 
(192 bulan, apabila $ 
“persetudjuan 
Pemakai 6 
.pat tertjapai kata sepakat menge 
inai soal kenaikan tadi sesudah di 
adjukan kepada arbitrase. : 

5. Tanggung djawab Mesir utk 
memelihara dan memperkembang- 
ikan (modernisasi dsb) Terusan 
Suez. Kalangan tsb diatas tadi 
(berpendapat bhw hal ini sudah 

internasional daripada djalan pe 
lajaran ini (dalam arti bahwa se 
gala- negar, boleh memperguna 
kannja tanpa diskriminasi). tapi 
djuga mengandung sistim "chocks 
and  balances” jg dimaksudkan 
untuk melindungi kepentingan2 
Mesir dan segala negara pema 
kai. Seterusnja mereka mengemu 
kakan bahwa rentjana jg seka 
rang ini tersusunnja baru kira2 
10 hari jl, sesudah dilakuka, pe 
rundingan2 pandjang lebar anta 
ra Krishna Menon, dutabesar ke 
liling India, selama 2 bulan jl, 
dan para pembesar. di Kairo, 
Londo, dan New York. 

Isi ,,Rentjana Menon'”. 
Kalangan tsb tadi mengemuka- 

kan bhw rentjana India ini me- 
nitik-beratkan kerdjasama antara 
pihak2 jang bersangkutan. 

1. Dalam rentjana India ini tak 
ada tempat bagi pengawasan in- 

'ternasional atas Terusan Suez (hal 
jang dikehendaki oleh Inggris dan 
Perantjis), tapi diusulkan supaja 
dibentuk sebuah badan penasehat 
jang diperbantukan pada pimpi- 

    
Iberikan nasehat2 sadja, antara se 
'buah Perhimpunan Pemakai 'Te- 
Irusan “Suez jang baru dan Badan 
jKekuasaan Terusan Suez Mesir. 

2. Dalam sidang2 bersama anta- 
ra kedua badan tadi dapat diusut 
pengaduan2, a.l. mengenai diskri- 
minasi, tapi perhimpunan pema- 
kai tidak, boleh bertjampur ta- 
'ngan dgn administrasi Terusan 
|Suez. 

3. Pertentangan2 jang tak dapat 
diselesaikan dalam sidang? ini, ha 
rus diadjukan kepada mahkamah? 
Mesir jang patut mengusutnja 
atau achirnja diserahkan kepada 
arbitrase atas inisiatif salah satu 
pihak. 

4. Rentjana India ini menghen- 
Gaki adanja penindjauan kembali 

  

IN JANG PATUT dipertjaja mengatakan di 
New Delhi Rabu j.l., bahwa rentjana India (,,Kentjana Menon”) 
guna menjelesaikan masalah Terusan Suez jang diumumkan | 

| dengan resmi pada hari itu, diduga dapat diterima baik bukan. 
|sadja oleh Mesir tapi djuga oleh Inggris & Perantjis, sebagai 
dasar penjelesaian masalah tadi. Le 

Sebagai alasan dugaan'ini ka 
langan tsb. tadi mengemukakan 
bahwa rentjana India ini bukan 
sadja mengakui kedaulatan Me- 

IRentjana Menon Goal? 
lavupun Inggris-Perantj:s Di 

duga Dapat Menerima Baik” 

na dikehendaki oleh Mesir, tapi 

jang boleh dipungut oleh Mesir. 
Mesir hanja boleh menaikkan bea 

gka waktu 
1 tertapai 

tiran dan keragu-raguan Barat. 
6. Rentjana India tidak chusus 

menjebut-njebut bahwa Terusan 
Suez harus terpisah sama sekali 
daripada politik nasional sesuatu 
negara, ialah salah satu diantara 
»Enam Keharusan” jang telah di 
setudjui oleh Dewan Keamanan, 
tapi dalam keseluruhannja rentja 
na India ini menurut pendapat ka 
langan2 tsb diatas tadi sudah men 
djamin pemisahan itu. $ 
Demikianlah diwartakan 

kantorberita India PTI. 

Pernikahan Jang 
Tidak Disetudju: 
Oleh Orang Tua 
Dibatalkan Oleh Penga 
dilan Agama Bandung 
PERKARA pernikahan jang 

tidak disetudjui oleh orang tua- 
nja dan jang telah merembet ke 
pada pedjabat kantor pernika- 
han, serfa menimbulkan pelbagai 
persoalan dikalangan Kementeri- 
an Agama, baru2 ini telah di 
putuskan oleh Pengadilan Aga- 
ma Bandung. Menurut putusan 
fu, pernikahan antara Roosdyani 
Sjahri dan Juliar Djalil jang di 
langsungkan di Bandung tel. 19 
Agustus jang Jalu oleh pedjabat 
penghulu kota-besar K. H. M. 

oleh 

  Konvensi Istanbul 1888, sebagaima 

Menteri Ke 

Hakim 

RUU ini telah diadjuka, pada 
kabinet, oleh karena dalam prak 
teknja berhubung dengan belum 
ditentukannja oleh undang2 sia- 
pa jg harus mengcper kekuasaan 
Gubernur  Djenderal ini, maka 
kekuasaan Menteri Kehakiman 
itu tidak “diakui -oleh Djaksat 
Agung, js berpendapat bahwa 
Djaksa Agung berkedudukan sa 
ma dengan Hakim  Mahkam:k 
Agung, djadi berdiri sendiri ter 
lepas dari pemerintah. Kalau 
RUU ini nanti diterima oleh 
DPR, maka dengan tegas diten 
tukan. bahwa Djaksa Agung ada 
lsh alat pemerintah dan harus 
tunduk pada instruksi Menteri 
KehaKiman. Pa 

Mengenai perhubungan Kepoli 
sian Kehakiman dan Kedjaksaan 
Agung sekarang belum begitu te 
gas. Dengan adanja undang2 ini 
maka  selandjuinja “ Kedjaksaan 
Agung dapat memberikar in- 
struksi pada Kepolisian Kehaki- 
man jg harus diturut oleh polisi. 
demikian Prof. Muljatno. Dgn. 
tegas Prof. Muljatno  mengata- 
kan bahwa RUU tsb. diatis ada 
lah untuk membuka djalan bagi 
RUU Anti Korupsi jg hingga se 
karang isinja masih dipeladjari 
oleh kabinet. 3 

Selama RUU Kepolisian Keha 
kiman dan Kedudukan  Djaksa 
Agung belum dapat diterima 
oleh kabinet, maka RUU Anti 
Korupsi tak mungkin dapat di 
djalankan. Maka itu lebih dahu 
lu pokoknja harus diselesaikan 
dan kemudian barulah menjusui 
RUU Anti Korupsi. 

RUU ig baru diterima oleh ka 
binet itu, merupakan suatu masa 
lah pendahuluan jg pokok untuk 
dapat berdjalan dengan lantjar 
alat2 pemerintah dalam pengusu 
tan pentiegahan perbuatan2 pida 
na (strafbare feiten). Menteri Ke 
hakiman mengatakan bhw RUU 
Kepolisian Kehakiman dan Ke 
dudukan Djaksa Agung sebenar 
nja bukan bersifat baru. RUU 
ini pokok isinja sama dengan fat 
sal 56, 180 dan sebagian 181 
dari. Rechterlijke Organisasi dan 
hanja dengan perbedaan, bahwa 
dalam fatsal 56 RO disebut 
G.G.. sedangkan fatsal 2 ajat 1| 
RUU ini disebu'kan Menteri! 
Kehakimen. 
Demikian Menteri Muliatro, 

: (Antara— IP), 

Tentang itu didjelaskan selan- 
djutnja bhw dalam tahun jang 
lampau, dimedja pengadilan Sjang 
hai terdapat djumlah rata2 sebu- 
lannja 513 buah perkara peram- 
pokan dan pentjurian. Djadi sam 
pai Sept. tahun ini terdapat penu 
runan sebulannja rata2 105 buah 
terhitung  sedjak  Djanuari th. 
1956 inis djuga. 2 

Tentang mengapa terdapat pes 
Inurunan perkara? . kriminil ani 
pengumuman Pengadilan Siang- 
hai tsb mendjelaskan, jalah kare- 
na disebabkan sebagian besar oleh 

“alihan. sosialis dari perdagangan 
dan dustri. kapitalis jang menje   

den terus mengadukan 

ita kepada Pengadilan Agama. 

K.H.M. Dachlan pedjabat pengi. 
Sulu Bandung jang mengawinkan 
kedua orang muda tsb. dengan 

-piik memutuskan perkara 

Dachlan dengan memakai wali 
hakim telah dibatalkan (difasid- 
kany oleh Pengadilan Agama 
Bandung jang diketuai oleh Ha- 
kim K.H.M. Tamim. 
Sebagaimana diketahui Arifin 

Temyang, jaitu sjah  Roosdyani 
Yjahri, dengan memasang iklan 
lalam beberapa surat kabar Gi 
Djakarta, telah menjatakan tidak 
studju dengan pernikahan anak- 

nja jang perempuan jaitu. Roos- 
Iyani Sjahri dengan Juliar Djalil, 

perkara 

nenggunsikan wali hakim,  da- 

am perkara itu mendjadi tergu- 
rat 

  

a 

disamping itu menghendaki bah-/ 
wa dim penindjauan. kembali ini 
ditetapkan bea-pelajaran maximum | 

dgn - Perhimpunan | 
— dan apabila baru da-. 

(akan banjak mengurangi kechawa 
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HARGA LENGGANAN: "3 
DLM. KOTA : ..Suara Merdeka” (dengan mater ah Rp 13— | 

»Suara Merdeka”/,,Minggu Ini” Rp. 13,-— -- Rp. 3p— 25 Rp: 16y— 
LUAR KOTA : ,Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 14,— 
»Suara Merdeka”/,,/Minggu Ini” Rp. 14,— 4 Rp. 3:— — Rp. 17,— 

Harga Advertensi ,,Suara Merdeka” Rp. 0,95 per mm.-kolom. 
ETJERAN : ,,Suara Merdeka” Rp. 0,75. ,,/Minggu Ini” Rp.1s— | 

  

  
  

  

— Andjuran 
0. Serdjana2   

Kemis mengsudjurkan supaja 

diselenggarakannja suatu tjara 
“Perhimpunan tadi jang  perta- 

ma2 mengandjurkan supaja me 
'arang bom-H tahun jang lalu 
katakan selandjutnja, - bahwa sia 
tement sematjam itu  dikeluar- 

kan lagi, karena masalah  peia- 
rangen bom zat-air digunakan da 
am kampanje pemilihan. Dgn. 

nengemukakan, bahwa faktor 2 

'ang bersifat tehnis serta ilmu 
sengetahuan — tersangkut  djuga, 

srhimpunan tadi katakan  ada- 

ah lejak kiranja bagi spatu Or 
ganisasi para sardjana jang tak- 
Serpartai serta objektif” untuk 
nengemukakan Suatu  state- 
ment jang djelas mengenai hal 
'ang sangat penting” itu. 
Perhimpunan 'tsb. jang mem- 

punjai anggota lebih 2.100 sar- 

djana serts» ahii tehnik dalam se 
rala lapangan katakan seterus- 

nia, bahwa  'Igdakan2 sendjata2 
atom dan zaf-air setjara besar2- 

an dapat diketshui dari djarak 

'ang djauh dan karenanja suatu 

ilat penangkap 'iang dipertiaja 

cikan dapat dibwat. Djadi leda- 

tan? sendiata2 atom dan H itu 

'endiri telah memberikan djami- 

nan sepenuhnia @ntuk diketahwi. 
tanpa adanja suatu tiara psms: 
siksaan jang sempurna. Disaran- 
tannia supaja dibentuk suatu sa   
'an perangkap (monitoring agen 

2y) oleh PBB tiap larangan per- 

tiobaan harus hanja dilakukan 

thd. ledakan2 jang dapat dide- 
ngar dengan djelas. 

Membuat sendjata boleh 
terus. , 

Selandjutnia perhimpunan pa- 
ra sardjana itu tak dapat menje- 
tudiui alasan jang dikemukakan 
oleh Eisenhower, bahwa Ameri- 
ka Serikat akan ketinggalan dari 
Sovjet dalam  memperkembang- 

pada itu dikatgkanni bahwa 
larangan ertondang a “tak 
akan melarang dilandiutkamnja 
venjelidikan serta diperkembare 
kannia sendiata2 atom dan Hi 
jang besar, ketjuali pertjobaan?-   Berhubung dengan adanja pu 

fasan Pengadilan Agama 'Ban- 

kan pernikahan Roosdyani Siaari 
4-n Fuliar Dialil, maka K.H.M. 

Jachlan akan naik appel kepada 
Mahkamah Islam Tinggi di Sura 
karta. Dapat dikabarkan, bahwa: 
Yengadilan Agama Bandung itu 
tsjah mengsdakan sidang 5 xsali 

tsb. 

Atas pertanjaan, apakah per- 
gaulan selaku suami-isteri dari 
pernikahan jang kini difasidkan 
itu dianggap perbuatan ' zinahs 
maka beberapa orang, ahli hu- 
kum Islam menerangkan, bahwa 
kedua orang tersebut tidak me- 

dung itu jang telah mengfasid- | 

  lakukan perzinahan, karena per- 

Acbir2 Ini'Tampak 

Mochtar Lubis 

Diadili" Setjara 

! 4 Summier 
ti 

Dituduh'|Menghina Pe 
meristah Dan Pendja 

bat Pemerintah 
KEMIS INI dibawah pimpinan 

Hakim Maengkom Pengadilan Ne 
geri Djakarta “telah memeriksa 
perkara Mochtar Lubis penang- 
gung-djawab harian » Indonesia 
Raya” jang dituduh telah meng- 
hina didepan umum dgn tulisan 
atau. pernjataan/perasaan permusu 
han dan/atau kebentjian terhadap 
pemerintah R.L, jang telah di- 
muat sebagai berita pada harian 
tersebut pada tanggal 6 Septem- 
ber 1956 jaitu tentang ,,Kabinet 
Ali telah melakukan komplotan pc 
litik” dan pada tanggal 14 Agus 
tus 1956 tentang ,,Menteri Luar 
Negeri Ruslan Abdulgani tersang- 
kut dalam perkara uang 1y2 dju- 
ta rupiah dalam hubungan perka- 
ra Lie Hok Thay”. 3 
Jang bertindak selaku penuntut 

umum dalam perkara ini . ialah 
Djaksa Dali Mutiara. Perhatian 
umum .sangat besar: diantaranja 
hampak para wartawan ibu-kota 
dan beberapa anggota pengurus 
PWI-Djakarta, Segera setelah 
Djaksa Dali Mutiara membatja- 
kan surat tuduhannja, ia menja- 
takan bhw perkara ini diadili se- 
tjara summier. 
Atas pertanjaan Hakim, terdak 

wa menjatakan bahwa tuduhan itu 
baru sekarang diketahuinja, se- 
lain itu terdakwa mengadjukan 
permintaan kepada Hakim supaja 
perkara ini diadili setjara - biasa 
dan tidak getiara summier, Tapi 
Hakim menjatakan bhw peradilan 
setjara summier adalah tjukup ba 
gi perkara ini.      

    
bai (pengurangan penganggu- 

   

Pada achirnja terdakwa menga- 
djukan permintaan supaja ia di- 

Lambaga Kebudeja 
Kan Batavinata CG 
sea Yr dansa 

2 

  NAN lan ti 

nikahan mereka ada dalam ke-. 

Disinjalir Ad 
Bid. Dim Gerombolan? 

ar Indoresie 

#rootechap 
oterrekangan 

aja. : 
Sa AN terus mempersiapkan 

diri. maka Amerika Serikat akan 
terdiamin, bahwa negeri jang 
melanggar larangan  pertjobaan 
itu, tak akan mendapat keuntu- 
»can2 materiil. Dan dengan tak 
ckan adania pertjobaan? sendja- 
ia-sendiata-H itu 'ehih landint. 
maka akan danat dikurarsi rnls 

kegelisahan terhadan adania dehu 

debu radio-aktif diseluruh dunia. 
demikian statement gabungan 
para sardiana Amerika tsb. : 

Seperti diketahui 72 sardiana 

atom di Chicago den  Argonne 

  

adaan sjubhat, artinja masih da 

lam keadaan jang diragukan me 
punggu putusan Pengadilan Aga- 

Orang 

Dipelbagai Daerah— 
Pieters Anak Buah £chmidt & Jungschlager 

MENURUT LAPURAN: dari para anggota alat2 negara 

dan rakiat didaerah2 tidak aman, jang kini sangat menarik 

perhatian ialah, bahwa selama seminggu jang terachir ini ma 

kin sering tampak ada orang2 Belanda turut serta dalam ge 

'rombolan2 bersendjata jang melakukan serobotan2. Diduga, 

bahwa mereka itu adalah anggota Apra, jang dulunja diaru 

atau bersembunji, tapi setelah adanja putusan mengenai per 

kara Schmidt praktis turut-serta dengan gerombolan D.I. 
Seperti sering dikabarkan, wak 

tu gerakan Apra terdesak, ba 
njak diantara para - anggotanja 
mengundurkan diri kearah pegu 
nungan jakni gunung Salak, gu 
nung Mandalawangi (dekat Pang- 
rango), gunung Tangkubanprahu 
dan gunung Tjakrabuana. Lapc 
ran2 jo selama seminggu diter' 
ma di Bandung meniatakan. bah 
wa pada pertempuran jg baru2 
ini terdjadi pada perbatasan, ar 
tara Bogor dan Banten disinjalis 
adanja 4 orang Belanda turut pi 
hak gerombolan. : Dalam serobc 
tan jg terdjadi di Puntjak pada 
malam Minggu jg baru lalu d' 
kabarkan (resmi) adanja 2 orang 
Belanda pula, diantarsnja ig me 
ngakui dirinia bernama "Pieters 
#nak buah Schmidt dan Jung- 
schlaeger”. 3 
Dalam - tembak-menembak 

terdiadi didaerah  Selaten dar! 
kabupaten Garut dilaporkan ade 
nia 3 orang Belanda dipihak-pe 
rombolan. Seorang  diantaranja 
diduga Vesn Kleef sendiri. 

Selandjutnia dis'n'elir. bhw 
didaerah Tiiater . (kabupaten Sr 
bang) djusa ada 7 orang Beland: 
ig ikut dengan pihak  gerombc 
lan, 

Achirnja dalam suatu pertem 
nuran didaer-h Mad'enang, vada 
nerbatasan 

2 orang Belanda ikut 
lan 

Demikian sntara Jain laporan? 
ie di'erima di Bandung. 

gerombo 

  

beri kesempatan utk mempeladia- 
ri isi tuduhan tsb. Permintaan ini 
dikabulkan, dan Hakim menunda 
pemeriksaan sampai pada tanggal 
Nopember jang akan datang, 
Lain dari pada hari2 biasa, pen 

djagaan dipengadilan negeri hari 
ini kelihatan lengkap dgn pasukan 
Mobrig dan polisi perintis.   

  

La Mae Bi Ea Siti ta 

nolak kewarga-negaraan 
da, sedangkan dua tahun 

Hentikan Pertjobaan| 
Bom2 Hy 

Dengan Tanpa Menunggu Adanja 
“Tjara2 Pemeriksaan Jg Sempurna 

mad 

Ta 

drogeen 

Perhimpunan 
Amerika 

— PERHIMPUNAN SARDJANA2 Amerika Serikat malam 
diadakan persetudjuan interna 

s.onal untuk melarang pertjobaan2 bom zat-air, tanpa menung 
gu adanja suatu ,,tjara pemeriksaan jang sempurna,” Disam 
ping itu perwaupunan tsb. tak dapat membenarkan alasan2 

jang dikemukakan oleh presiden Eisenhower untuk melandjut 

ikan perijobaan2 sendjata atom dan zat-airnja ,,hingga dapat 
pemeriksaan jang sempuria.” | 
'aru2.ini menjekeng  andjuran 
Partai Demokrat dalim  kampa 
nje pemilihannja' supaja meta 
rang pemakaian serta pertjoba- 
an2 sendjata atom dan zat-air. 

Lebih landjut dari ' London 
dikabarkan, bahwa pemerintah 
Inggris dalam -  pengumumannia 

malam Kemis menjatakan  kese 

di2annja untuk membitjarakan 
»embatasan pertjobaan?2 bom-H, 
terpisah dari konvensi perlutju- 
tan sendjata pada umumnja, bila 
Amerika Serekat dan Uni Soviet 
vetudju. Menteri luar - negeri 
Inggris, Selwyn Lloyd, dalam ma 
djelis rendah, katakan  pemerin 
tahnja lebih suka membitjarakan 

S1 membatasan pertjobaan2. :tu 

terpisah dari suatu konvensi per 
lutjutan sendjata. (Antara). 

Keadaan 
ai 

  

hg 

  

  

TU-104. Tempuh 
Djarak Moskow- 
Kavgoon Dalam 

9,5 Djam 

PESAWAT penumpang  ber- 
mesin pantjargas URSS iang ber- 
type TU-104 Kemis pagi ber- 
tolak meninggalkan Rangoon se 
telah 3 hari disini menudiu New 
Delhi. Ketika di Rangoon pesa- 
wat ini telah menarik perhatian 
banjak golongan umum dan 
pembesar2 sipil maupun militer 
Rirma, TU-104 ini telah berha- 
sil menempuh djarak Moskow— 
Rangoon dengan  berketjepatan 
rata-rata 859 Km/djam dalam 
9,5 djara. Dan dalam penerba- 
ngan pertama melintas pegunu- 
ngan Himalaya ini penerbang 
pesawat ini dapat mentjapai ke- 
fjepatan sebesar 1590 Km/djam.   

  

Kewargane 
Kaum Tani Persotu 
Pimpinan — 

nja menanjakan: 
Apakah sebabnja mereka mz- 

Belan- 
jang 

lalu mereka berdujun2 datang 
kan sendjata2 atom, bila ia mens (kekantor daerah untuk . meminta 
hentikan pertiobaan2-nja: Dalara | ewarga-negaraan " Belanda, “dan 

apakah sebebnja mereka mena- 
hendaki untuk. mengjadi warga- 

negara Hrdonesia kembali? Ba- 
mak dari mereka dalam ' bebe- 
rana tahun jang achir ini mening 
caikan Suriname karena  soal2 
politik. Mereka tergabung daiam 
organisasi K.T.P.I. (Kaum Tani 
Persatuan Indonesia). Beberapa 

  

tahun jang lalu organisasi .sb. 

kuat dan bersatu dan dipimpin 

ceh Sumita dan Karamat Ali. 
Tudjuan dari organisasi itu ada- 
iah untuk memperdjuangkan xe- 

pentingan orang2 Indonesia jg. 
Scidiam di Suriname setjara ie 

atur. Akan tetapi kesatuan dalam 
perhimpuaan tsb. dipetjah »lei 
heberapa anasir jang mau mene- 

“keuntungan politik dari per 
petjahan. 

coerapa kesalahan ditjari un- 
“:K menuntut Sumita dan Kara- 
ma Ali didepan Hakim. - Ma- 
“ng? mereka didjatuhi hukuman 
$ dan 4 bulan. Sumita menerim: 
Sukuman tsb. sedangkan Kara- 
mat Ali menuntut appel. Djika 
kita menjangka, demikian - Ds 
Nieuwe Tyd selandjutnja, bahwa 
orang2 Indonesia di Suriname 
tidak menarik peladjaran dari 
kediadian2- tsb., maka ini adalah 
anggapan jang salah. Sumita sen 
Giri tak akan sanggup lagi mem 
persatukan orang2 Indonesia tsb. 
“ibelakangnia. Mereka  ketjewa 
terhadap djandji2 jang dikemu 
kakan diwaktu pemilihan umum 
di Suriname. jandji2 itu tak 
ada jang ditepati. Dapatlah di- 
mengerti . bahwa mereka mau 
mendjadi warga-negara Indonesia 
sembali. KJT.P.I. pada waktu 
ni tak mempunjai pimpinan lagi. 
Sebagian dari mereka pada wak 
tu ini. mentjari pimpinan baru, 
karena sudah tak mempunjai kc 
rertjajaan lagi terhadap pimpi- 
nan jang lama, demikian madja- 
'ah. ..De Nieuwe Tyd”, 

Dalam hal ini dapat ditambah 
kan (Red. Antara Amsterdam) 
bahwa dapat diduga, bahwa se 
diak dua orang pemimpin K.T. 
PL, Sumita dan Karamat Ali di 
tahan oleh jang berwadjib dan 
didjatuhi hukuman masing2 4 dan 

'8 bulan karena menggelapkan 
tang perhimpunan, maka terbuka 
lah mata para anggota K.T.P.L., 
dan menjatakan keluar dari per- 

  

Beratus-RatusOrang In: 
don. Di Suriname Tolak 

Masalah Oreng2 Indonesia 
- Di Suriname 

MENURUT MADJALAH ,,De Nieuwe Tyd” dim waktu 
jang achir ini beratus2 orang keturunan Indonesia jang tingga: 
di Suriname, terutama sekali ji 
menolak menerima surat2 keterangan kewarga-negaraan Be 
Janda, malahan mereka jang telah menerimanja mau mengem 
balikan surat2 keterangan tersebut, De Nieuwe tyd selandjut 

garaan Bid. 
on Indonesia Tanpa 

g berdiam didaerah Sursmacca. 

sasi tersebut ingin pula mening 

galkan kewarga-negaraan Belan- 
da, jang mereka peroleh melalui 
Undang2 Nasionalisasi Chusus 
Ini terbukti diwaktu pemerintah 
mau memberikan tanda kewarga 
negaraan Belanda kepada mere- 
"ka, Surat tarda mara drolak oleh 
mereka jg telah djemu terhadap 
K.T.PI. itu. Dalam anggapan me 
reka, keanggotaan KTPI adalah 
bersamaan dengan nasionalisasi 
Belanda. 

R. U. U. Otonomi 

Propinsi Atjeht 
Dan Kalimantan 
Disjahkan Oleh » 

Parlemen 
SIDANG plero terbuka Par- 

lemem dibawah pimpinan ketua 
Mr. Sartono, jang dihadliri oleh 
163 orang anggota dan wakil2 
pemerintah jang terdiri dari Mes 
teri2 Sunarjo, Umbas dan Dach 
lan Ibrahim, hari Kemis menge- 
sahkan RUU pembentukan dae- 
rah-daerah otonom  propinsi2 
Kalimantan Barat, Selatan dan 
Timur serta Atjch, dengan fjata- 
tan, bahwa fraksi2 PKI, Nasio- 
nal Progresip, Pembangunan, 
Persatuan dan Perti abstain fer 
hadap pengesahan Undang2 oto 
nomi daerah Atjeh, karena me- 
reka ini tidak menjetudjui saat 
diundangkannja Undang2 terse- 
but pada saat ini, tapi minta di 
tangguhkan sampai keamanan 
di Atieh sudsh wulih kembali. 
Pembagian Kalimantan mendia- 

di tiga propinsi, jaitu Barat, Se- 
latan dan Timur merupakan pem 
bagian sementara, dan selambat- 
lambatnja dalam waktu tiga ta- 
hun pemerintah akan membentuk 
Batu propinsi lagi seperti apa jg 
diusulkan oleh Mursid Idris (PNI) 
jang menghendaki Kalimantan Te 
ngah didjadikan propinsi tersen- 
diri. Untuk ini Kemis pagi dima- 
djukan usul amandemen dan 
amandemen tersebut diterima 
oleh pemerintah. 
Undang2 pembentukan tiga pro 

pinsi di Kalimantan itu mulai 
akan berlaku pada hari jang di- 
tentukan oleh Menteri Dalam Ne- 
geri, sedangkan utk Atjeh mulai 
berlaku pada” saat diundangkan- 
nja. 

Seperti sudah diterangkan  di- 
atas, “saat berlakunja Undang2 
pembentukan. daerah otonom pro- 
pinsi Atjeh itu tidak disetudjui 
oleh fraksi2 PKI, Nasional Pro- 

Jandia 

Darurat 
Berlakuk Di: Seluruh Hongaria- 
Di iWarsawa Terdjadi Demonstrasi Antif Stalin — 

Pendjagaan Kapat Sekeliling Budapest | 
RADIO BUDAPEST menjiarkan malam Kamis bahw 

s Seluruh Hongaria. (Harap lihat berita lebih landjut dihalaman IN). Seterusnja disiarkan bhw 
pada waktu itu didekat tangsi Karoly Romort, di Budapest, masih berkobar pertempuran ha 
ngat. Keadaan darurat berlaku mulai malam Kamis djam 18.00. Radio Budapest seterusnja 
majam Kamis menjiarkan bahwa tidak semua pengatjau jang tertangkap di Bupadest akan 
bebas dari hukuman mati. MiSalnja, seorang pekerdja pabrik traktor (umur 19 tahun) tidak 

“akan diseret kemuka pengadilan militer, karena ja telah menjerah. 
Tapi misalnja Janos Orvatch, 

Seorang pekerdja jang mengang- 
gur, tidak akan luput dari hu- 
Kuman mati, karena ia tertang- 
kap waktu sedang bertempur, 
kata siaran tadi. Siaran radio 
tadi menjiarkan seruan? Yang di 
alamatsan kepada pemuda2 se- 
orang demi seorang supaja me- 
reka verhenti bertempur dan 
supaja pulang kerumah. 

Di Warsawa: demonstrasi 
Berita Reuter dari Warsawa 

iengatakan bahwa 2 rombongan 
pemuda jang seluruhnja berdjaum 
lah 2.000 orang lebih, malari 
Kemis jl. telah berkumpul de- 
kat gedung kedutaanbesar Honga 
ria di ibu-kota Polandia, setelah 
mereka berbaris melalui djalan2 
sambil memekikkan  sembojan2 
anti Stalin. 

Waktu kedua barisan tadi su- 
dah dekat kepada kedutaan-be- 
sar Hongaria, sepasukan orang2 
berpakaian sipil jang memakai 
pita lengan merah merabubarkan 
demonsiran2 — dengan tindju, 
sepak dan tongkat2 karet dan 
kaju. Demonstran2 melarikan 
diri sambil dikedjar-kedjar. 

Dulles - Eisenhower mem 
bitjarakan perkembangan2 
jang timbul di Hongaria 
dan Polandia. 

Menteri luar negeri John Fos- 
ter Dulles pada hari Rebo telah 
mengadakan pembitjaraan2 dgn 
presiden Eisenhower mengenai 
kerusuhan2 jang timbul di Hon- 
garia serta perkembangan  ter- 
achir keadaan di Polandia achir 
achir ini. Pertemuan mereka ini 
berlangsung hampir sedjam lama 
nja dengan mengambil tempat 
di Gedung Putih, Washington. 

Mendjawab pertanjaan2 para 
wartawan jg menunggu keluar 
nja Dulles dari Gedung Putih, 
Dulles menolak memberi ketera 
ngan2 sampai dalam ataupun af 
siran2. tentang arti perkemba 
ngan2 'achir2 ini di Eropa Ti 
mur tsb. Hanja dikatakan oleh 
nja bahwa ia bersama Eisenho- 
wer telah membitjarakan persoa 
lan2, termasuk “keadaan2 di 
Hongaria serta Polandia kini” 
maupun perkemb:ngan2 jg me 
njangkut persoalan Terusan Suez. 

Sudah. tentu kami terutama 
memperhatikan perkembangan? 
terachir di Hongaria serta Po- 

@ernikian DulHes: Tetapi 
sementara itu ia menolak untuk 
memberi djawaba, atas pertanja 
an apakah ia, Dulles. dapat me 
ngatakan bahwa kementerian 
luar negeri telah mengadakan hu 
bungan2 dengan  Budanest. "Itu 
sudah tjukup”. kata Dulles selan 
djutnja, dan ia menghilang dari 
pandangan wartawan2, dengan 
mobilnia. 

Radio Moskow: Petua- 
langan musuh2 di. Ho- 
ngaria terlikwidasi. 

Dalam siarannja jang terachir 
tentang perkembangan keadaan 
di Hongaria Radio Budapest hari: 
Rebo malam mengumumkan bhw| 
dengan  menjerahnja gerombolan | 
pertama kaum kontra revolusio-| 
ner “jang mengibarkan bendera| 
putih dekat djembatan Lonchid 
jang melintasi sungai  Danube,| 
maka keadaan menenteram. Ikut! 
dalam - gerakan2 menghantjurkan 
usaha kaum kontra revolusioner 
ini, selain tentara Hongaria serta 
kesatuan2 Tentara Uni Sovjet jg 
diperbantukan, djuga barisan? 
buruh paberik jg dipersendjata 
Diberitakan dalam hubungan in' 
bhw barisan kontra revolusioner 
jang menjerah disini terdapat 120 
orang, dimana termasuk sedjum- 
lah pemuda jg terpengaruh ole! 
kaum ini. 
Delam hubungan permintaar 

yantuan pemerintah  Hongaris 
bada pemerintah URSS, maks 

juga kesatuan2 infanteri - dar 

Tesituan2 motor berlapis Sa: 
dja, termasuk tank2. Rabu ma 

'am mengadakan  'kepungan ra- 

nat terhadap kota Budapest. De 
mikian UP dari Wina jang djug» 
mengabarkan selandjutnja  bah- 

wa siaran ini djuga dikutip oleh 
Radio Moskow, pada djam 22.15 

GMT. Dalam siarannja ini Radie 

Moskow jang mendapat kawat 
dari Budapest mewartakan bah- 
wa. mendjelang berachirnja hari 
Rabu, 24 Oktober, itu Budapest 
telah tenteram kembali. Dan dgn 
demikian maka petualangan mu- 

suh2 telah dapat dilikwidasikan   gresip, Pembangunan, Persatuan 
dan Perti. Untuk mempertahan- 
kan pendirian ini, fraksi2 terse- 
but — ketjuali Perti — memadju 
kan amandemen jang menghen- 
daki supaja Undang2 pembentuk- 
an propinsi Atjeh itu diundang- 
kan sesudah Keamanan dipulihkan | 
kembali, tapi amandemen ini di- |   himpunan tersebut. 'Mereka jang 

meniatakan ' keluar dari oraani- 

Patasan Ko 
ANGGOTA Parlemen Siauw 

Giok Tjhan (Nasional Progres- 
sip/Baperki hari Kemis meng- 
adjukan pertanjaan2 tertulis ke- 
pada Perdana Menteri dan Men 

  
antara Diaw. Barat teri Perekonomian utk. meminta 

dan Diawa Tengah. tampak ada pendjelasan2 . Sampai dimanakah 
kebenaran berita dari Antara” 
Bandung jang menjatakan, bhw. 
Kepala Djawatan Perdagangan 
Dalam Negeri dan Perekonomian 
Umum, Hatusupy, telah mengada 
kan kontak dengan Dewan Eko 
nomi Djawa Barat di Bandung 
dan Tain2nja, serta berhubungan 
dengan ' Panitia Konperensi Eko- 
nomi Nasional Djawa Barat dan 
menerangkan, bahwa djawatannja 
telah bersedia "untuk menerima 
dan mendjalankan putusan2 KEN 

tolak dgn perbandingan suara 28: | 
127 suara. | 

SI, sedingkan kini ia menunggu 
segala usul2 pelaksanaan jang 
kongkrit dari pihak para “peng- 
usaha nasional, 

Pertanjaan itu dimadjukan oleh 
Siauw dengan pendjelasan, bhw. 
umum telah mengetahui ' sifat 
KENSI jang ,exclusief” dan — 
menurut Siauw -—- mendjalankan 

sematjam politik ,,Apartheid” de 
ngan menolak organisasi2 nasio- 
nal jang tidak mengadakan per- 
bedaan antara, sesama wargane- 
gara Indonesia jang tidak menge 
nal perbedaan antara jang di- 
namakan ,asli” dan ,tidak asli” 
buat ikut dalam ,,Kongres” Eko 
nomi Nasional (KENSI) di Su- 
rabaja baru2 ini.     

demikian ditambahkan. 
Dalam pada itu dikabarkan pr 

la bahwa tidak sedikit pekerdja2 
snberik tang menawarkan diri 
“0 enfnk memberi bantusn Hor 

Nata untuk. menghadapi mx 
1 jang mentisba-tioba  meru 

sak atau menghantjurkan perleng 

  

bat 

a keadaan darurat berlaku bagi : 

  

   

    

  

   

   

   
    

     

     

     

      

    

    

    
    

   

     

     

   

     

      

     

   

    
    

   
   

   

Dinjatakan 

  

Kesatuan Koman- 
do Mesir— Syria 
Dan Jordania 

Akan Bertindak Bila 
: Terdjadi Perang .. 

Arab-Israel 
MAJOR DJENDRAL Ali Nu- 

war, panglima besar — pasukan 
Jordaniu, malam Kemis ' kata- 
kan, bahwa Mesir, Jordania dan 
Siria telah membentuk suatu ke- 
satuan komgudo pasukan2 ber- 
sendjata. Dalam konperensi pers 
di Amfnan dikatakannja, bahwa 
komando tsb. akan mengadakan 
Operasinja, bila terdjadi perang 
antara Israel dan Arab. Koman- 
do tadi dapat djuga dikatkkan 
suatu  ,,organisasi kerdjasama - 
staf pusat,” kata Nuwar. Koman- 
do dsb. akan segera melakukan 
tugasnja, tapi baru akan menga- 
dakan operasi2-nja bila terdjadi 
permusuhan dengan Israel. 

Kata Nuwar selandjutnja, Me- 
sir, Syria dan Saudi Arabia te- 
lah menawarkan kepada Jordania 
uang jg sama djumlahnja seperti. 
ig diterima oleh negeri tsb. dari 
Inggris dewasa ini dalam bentuk2 

sokongan dan bahwa tawaran 
tadi untuk waktu selama sepuluh . 
tahun. Sementara itu dinjatakang 
belum mengetahui, “apakah Jor- 
dania akan menjetudjuinja, kare 
na itu  adalahssoal pemerintah" 
Jordania sendiri. Mendjawab per 
tanjaan Nuwar kemudian kata- 
kan, bahwa Irak tak ikut serta 
dalam kesatuan komando tadi, 
tapi psesukan2 Irak akan masuk 
wilajah Jordania, bila #terdjadi 
perang dengan Israel dan ditem 
patkan dibawah komando Jorda 
nia. « 3 

Pentjulikan 
Dii Bandung

 
310.000 ButirfPeluru 
sUrtak Gerombolan - 

ELIAS NIEHOKF, seorang Be 
janda penduduk Bandung baru2 
ini telah ditangkap oleh Polisi 
Negara karena dituduh telah 
mentfjulik orang dan dituduh me- 
njerahkan peluru 40.000 butir 
kepada gerombolan D.I. Niehof 
itu telah mentjulik seorans Be- 
landa bernama J.v.B. dari Hotel 
Dom, Bandung, dan membawa 
nja selama 3 hari ke Sukabum 

Pentjulikan itu dilakukan oleh 
Niehof karena ia “menjangka 
bahwa J.v.B. telah berhubungan 

  

    
|Niehof itu adalah bekas letnan 

|hof djuga dituduh. telah menje- 

  kason9d industri, 

Tanja Siauw: Bolehkah Djwt. Pem. Djalankam 1 
gres Sesuata Organisasi Pengusaha? 

Siauw  mendjelaskan, bahwa 
wakil tetap R.I, di PBB, Mr. Su 
djarwo, baru2 ini ikut memper- 
kuat protes India terhadap peme 
rintah Afrika Selatan jang men 
dialankan diskriminasi racial (ro 
litik Apartheid), dan diforum2 in 
ternasional Republik Indonesia 
selalu ikut serta menentang dis- 
kriminasi racial, jang dinjatakan 
sebagai bertentangan dengan per! 
kemanusiaan. 

Berhubung dengan itu, ” maka 
Siauw ingin minta pendjelasan2 
pemerintah sampai dimana kebe 
naran berita ,,Antara” seperti ter 
sebut diatas,” dan  menjatakan, 
bahwa apabila berita diatas it   benar, apakah pemerintah tidak 

dengan jang berwadjib mengenai 
aksi subversief jang dilakukan 
Niehof. Menurut keterangan,      

     

   

      

I K.L. dan kenalan Schmidt. Ia 
tidak ' mempunjai  pekerdjaan, 
tapi hidupnja mewah pula. Nie- 

rahkan peluru sebanjak 40.009 
butir kepada geromboian. 

Ekor Kerneuling | 
Di Hongkong: 

Perkara Meninggalnja 
Isteri Konecol Swiss 

Diadili 
PENGADILAN Hongkong 

hari Rebo mulai memeriksa per- 
kara meninggalnja Njonja Uru- 
sula Margareta Ernst, isteri - 
Konsol Swis di Hongkong, Fritz 
Ernst, ketika timbul kerusuhan2 
di Hongkong 11 Oktober jl. de- 
ngan menghadapkan 6 orang ter 
tauduh, semuanja Tionghoa lelaki 
dan tidak mempunjai mata pen- 
fjaharian tertentu. 

Ketika itu Konsol bersama is- 
ferinja naik taksi, dan oleh de- 
monstran2 mobil taksi itu'didjung 
kir-balikan dan “kemudian di- 
bakar. Perumpang berhasil me- 
njelamatkan diri dengan luka? 
terbakar. Njonja Ernst meninggal 
14 Okt. jl. karena luka2njay se- 
dang tuan Ernst sendiri masih di 
rawat dirumah sakit Hongkong 
djuga, walaupun  kesehatannja 
madju. $ 

  

£ 

  

DALAI LAMA MENDAPAT 
ISTANA BARU, 

Sesudah 2 tahun lamania di- 
kerdjakan, maka selesai sudah 
pembuatan sebuah istana baru 
bagi Dalai Lama terletak di Nor 
bu Lingka, Tibet, Kemegahannja 
sebanding dengan istana iang di 
dirikan ole Dalai Lama ke-13, 

sependapat dengan penanja, bhw 
keterangan Hatusupy,  bertenta- 
ngan dengan djandji pemerintah, 
ketika Perdana Menteri Ali men 
djelaskan program politik Kabinet 
nja kepada Parlemen ' dengan 
djandji, bahwa pemerintah tidak 
bermaksud — untuk — mengadakan 
rasdiskriminasi — dalam lapangan 
perekonomian ? 

4 
8 

Dalam pertanjaannja itu Siauw 
menjatakan.  baltwa  semestinja 
djandji pemerintah seperti diatas 
ini dilaksanakan, sehingga tidak 
boleh ada djawatan pemerintah 
jang mendjalankan keputusan 
kongres organisasi pengusaha ma 
napun diuga, jang djusteru meng 
andjurkan diskriminasi racial,



        

    

ilawwal atau 21 Okto- 
ang ke rachmattullah 

.bulan Ibu / Ibu-mertua 

Unik . 5 Wirjotenojo 
jar vohaya mendapat tempat: 

I'ini kami mengutjapkan 
ataan bela-sungkawa, pem- 
Kiriman karangan bunga, 

  

    

    

   
    

  

   
    

banjak2 te 
berian bantuan mori 

Semoga kesemua 
ima Tuhan sebagai 

“tanah ttg. 26 Djuni 1900 
n tak terpisah dari persil 
1 21 Djuana), terletak di 

pengumuman ini sam- 
tu berachirnja tenggang 

Yegara Republik Indonesia, 
gang hipotik dapat mengadju- 

kami, alamat Djl. Imam Ta 
M
a
 PN 
Up 
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kn 
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A
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rhubung permohonan dari TIO KIEM DIOE, ber- 
1pat tinggal d | Telawah, akan penggantian akte hak 
ah ttg. 4 Djuni 1931 No. 331 mengenai tanah Eigendom ver- 
iding No. 564, terletak di Desa Suru, Kawedanaan Manggar, 
tertulis atas nama TIO-KIEM DJOE, maka terhitung mulai 

1g sumuman ini sampai dengan tg. 27 Desember 1956, 
ng waktu pengumuman dalam Berita Ne- 

1 . jang berkepentingan dan para pemegang 
-otik dapat mengadjukan keberatan dengan surat kepada kami, 

“mat Djl- Imam Bondjol (Bodjong) I/D. 

$ 3 KEP, KANTOR PENDAFTARAN TANAH 
bang SEMARANG. 

Bei 

      

  

P3 
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Jafharuskan membajar "denda” 
(bulu sebelum barang? tadi dapat diterin 

: calangan importir itu, karena 
hun-tahun jang telah lampau hal itu 1 

    
    

  

   

   

   

  

s atas nama Njonja YAP 

   

    

      

  

  

     

     

    
   
    
   

  

   

     

  

     

   

    

   
   
    
     
   
    

PE An HN dl Oa Kenalan 2.1! , 

0. Pengumuman 
0 Berhubung dengan permohonan dari ONG EK BWEB, ber- 

| 'mpat tinggal di Djagalan-Timur No. 100 Semarang, akan peng- 
| sntian akte hak tanah ttg. 17 Djuni 1935 No. 429 mengenai 

carsit Eigendom Verponding No, 856 terletak di Desa Tjepu, Ka- 
sdanaan Panolan, » jang “tertulis atas nama ONG EK BWEE, 
aka terhitung mulai dari tanggal pengumuman ini sampai de- 

“3anstg. 27 Desember 1956, jatu berachirnja tenggang waktu 
| cangumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia, jang ber- 
| spentingan dan para pemegang hipotik dapat mengadjukan ke- 

| ratan dergae surat “kepada kami, “alamat Djl. Imam Bondjol 
. Sodjong) I/D. - : 

1 KEPALA KANTOR PENDAFTARAN TANAH 

SEMARANG. 
Mengaa 

Pengumuman 
Berhubung dengan permohonan dari Meester TAN SIANG 

“WIB, Pengatjara, “berkantor di Purwodinatan 8 - 10 Semarang, 
| Ikan pengraniian akte hak tanah tto. 15 Desember 1925 No. 649 

— mengenai persik Eigendom verponding No. 77 terletak di Desa 
jekopek, Kawedanaan Kaliwungu, jang tertulis atas nama SO 

TAWA DJIN, maka terhitung mulai dari tanggal pengumuman 
- niksampai dengan tg. 27 Desember 1956, jaitu berachirnja teng- 
.zang Waktu pengumuman dalam Berita Negara Republik Indo- 

iesia,- jang berkepentingan dan para pemegang hipotik dapat 
nengadjukan. keberatan dengan surat kepada kami, alamat Djl. 
imam. Bodjel (Bodjong) /D. 

» KEPALA KANTOR PENDAFTARAN TANAH 
“uan eUSEMA RAN G. 

jasa aa     
   

   

    Menimbulkan K4 

| ' DISEMENTARA KALANGAN 

dan Tjukai jang mengatakan, 
kain, mori dil. dalam ketentuan 

agak menggontjangkan kalan: 

han di Pelabuhan Semaran: 

Adjar aa   Mendjadi Korban 
| REBO PAGI jbl. 
djadi penjerobotan 
kurang adjar di Dil r 
(Kebon Tionghoa) atas diri se- 
orang anak bernama 

sepeda jang 

“telah meningga. 

redjo. 
tersebut 

dengan kata2: ,,Lho gus, 

Permintaan 

hal kepada orang 
itu. Tetapi dalam pada itu, 

nja ketika“ tegorannja 

lanannja. Tiba2 dari 
pendjahat tersebut lalu melem- 
parkan vulpennja dibawah S. 

pikatan, 

dengan spontaan 
tidak mempunjai vulpen. Dengan 

achirnja minta tolong kepada S. 
untuk mengambilkan vulpen tsb. 
Permintaan itu dikabulkan 

tersebut, 

berhasil pula melarikan diri ke 
salah satu kampung di djl. Sido 
redjo dan menghilang. sekalipun 
ada beberapa orang jang menge 
tahuinja tjoba menolongnja, 
tidak berhasil. Demikianlah ke-   

     

   

  

    

    
    

  

    

  

   

      

. marang, akan penggantian ak ak tanah ttg. 21 Pebruari 1938 
No. 143. mengenai persil Eigendom Vcrponding No. 4609, ter- 

. detak di Kota-Besar Si Desa Kauman, jang tertulis atas 
nama SECH IDAH SAIDI, maka terhitung mulai 
dari tanggal pengumuman ini sampai dengan tg. 27 Desember 
"956, jaitu berachirnja tenggang Waktu pengumuman dalam Bc- 
rita Negara Republik sia, jang berkepentingan dan para 

adjukan keberatan dengan surat 
'“Bondjol (Bodjong) I/D. 

PENDAFTARAN TANAH 

        
   

           

   
   

   
    

  

    

    

  

   

  

    

  

   
      

pemegang hipotik “ dapat - 
“kepada kami,            

  

    
   

      

  

   
     

erdjaan 
W N. LI. Ket. Tionghoa men- 

     
          Bersedia 

Surat2 harap dia'      

     
   

   

  

      

    

  

    

       
   
   

  

    

  

21
3 #5 f 

N
E
 

£
 

s S 
M
N
 

  

        

  

    

  

    

   

    
  

djadian.itu jang “patut mendapat 
perhatian para orang tua anak. 

PERSIAPAN . PEMILIHAN 
UMUM D. P. R. D2 

- Dalam .pertjakapannja dengan 
Antara jang bersangkutan dgn 
soal2 penjelenggaraan Pemilihan 
Umum untuk keanggautaan DPR 
D di Djawa Tengah, Kepala ba 
gian Desentralisasi 

ra lain menerangkan, bahwa dlm 
rangka untuk menudju pelaksa- 
naan Pemilihan Umum itu hingga 
kini baru mengindjak pada taraf 
pembentukan PPD (Panitya Pe- 
milihan Daerah), dan belum ada 
aktipiteit jang tertentu karena 
masih menunggu adanja peratur- 
an pelaksanaan dari Pemerintah 
pusat. Tentang susunan PPD tsb 
ditegaskan, bahwa untuk PPD 
Propinsi terdiri 9 anggauta, utk 
Kabupaten dan Kota Besar ma- 
sing2 7 anggauta dan untuk dae 
rah terbawah (Kota Ketjil) seba 
njak 5 anggauta, dan masing2 
djumlah ita termasuk Kepala Dae 
rah jang karena. djabatannja du- 
duk sebagai ketua. 

Ma ana KONPERENSI 

Konperensi BTI tjb. Kota Be 
sar Semg. tgl. 21 s/d.22 Oktober 
1956 telah mengambil resolusi2 me 
nuntut kepada Pemerintah Pusat 
sbb. : segera. melaksanakan pem 
batalan KMB, membentuk DPRD2 
dengan undang? pemilihannja jg 
demokratis, segera membentuk 
otonomi daerah dengan menguta 
makan otonomi2 desa dengan D 

lum dilaksanakan supaja segera 
membentuk DPR desa. Peralihan 
menurut hasil P.U. jl. Tiap pe- 
njelesaian persengketaan tanah jg 
sudah mendjadi' garapan kaum 
tani supaja. melalui penjelesaian 
setjara damai:  supaja didesa? 
Giberikan kebebasan hak2 demo- 
krasi bagi rakjat, supaja eut- 
rintah mengambil tindakan2 tegas 
dan menjetop adanja pertjobaan 
Bom A dan H. Kepada Pemerin 
tah Daerah Kota Besar Semarang 
diadjukan resolusi2, supaja Peme 
rintah segera menguasai tanah2 
pertikelir dengan djalan membeli 
dan kemudian diberikan dengan 
tjuma2 kepada kaum tani, teruta 
ang tani miskin dan kaum 
ani 

tanah bekas lapangan kuda di 
Perbalan supaja ' diberikan kepa- 

dihapuskan, 

oleh pemiliknja 
oleh Pemerintah 
kepada rakjat: 

supaja dikuasai 

25 BATANG PEER $4RETA 
API LENJAP. 

Soekaeni telah melaporkan  ke- 
pada jang berwadjib, bahwa pa- 
da tgl. 19 Oktober '56 jbl. atas 
kerugiannja D.K.A. Demak telah 

Siapa pentjurinja sampai: kini 2 
lum diketahui. 2 Pt 

BERAS J.U.B.M. TURUN LAGI. 
Oleh JUBM Djawa Tengah di- 

ga beras JUBM mulai 22 Okt. ma 
sing2 djenis sbb. :  Buluputih. Rp 
250,—. Bengawansolo setengah - pu 
tih Rp. 250—, tjere putih Rp. 
240,—, Bulu slijp putih Rp. 230,—, 
Bengawansolo slijp putih Rp..230, 
“4 tjere slijp putih Rp. 220,—, 
Birma Rp. 250,— Siam dan. Ita 
lia masing2 Rp. :245,—. Harga2 
tersebut adalah harga dulu seper 
ti sebelum dinaikkan pada tgl..s 
Oktober jbl. Dapat ditambahkan 
bahwa beras djenis Siam dan Ita 
lia (beras impor) di Djawa Te-   ngah sudah tidak tersedia. 
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    v tunggal dari 
Aan di Djombang,         

        

     
   

    

     

PENERBIT :N. V. T 

arga 1 djilid Rp. 50.—, tetapi djikalau pesan sekarang, 
boleh kirim Poswesel hanja Rp. 25-— (Duapuluh-lima-rupiah) 

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

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

JERMIN — Pasar Besar 76, — 

SURABAJA. 

dai Gatebabalh ss ma aa 

WARISAN BERHARGA! 

ILMU PETANGAN & RESEP OBAT! 

1 5 Nepember 1956 akan sudah selesai dan keluar dari 

—. KITAB PRIMBON -- 

yay Yong Pusaka” 
9 tebalnja 150 halaman, terisi ilmu petangan dan resep2 obat 
mandjur, terutama tjontoh2 HOE ada 80 matjam banjaknja, 

/ SUHU GO HWAY YONG SIAN SENG 

  

    

  

    

  

      

   

— .Korting In Natura” Perlu Diper- 
: timbangkan 

kegelisahan berhubung dengan saani 
hwa 

yard-nja jang hendak diterimanja 
atau ,,biaja : an” terlebih 

h: 
jarnja. Karena peraturan 350, maa banjak pula Bom .jang terta 

jang berwadjib di Djakarta jang dalam hal tai disebut BD. 1 

Na | Dalam hubungan “ peristiwa itu Inada pihak kedjaksaan Pengadi- Serobotan Sepes wartawan tuan tah menamai) 
da Jang Kurang 

Anak Umur 9 Tahun 

telah  ter- djalankan, Mt Na ) 

Sidoredjo nja, Selandjutnja Kepala Bea dan | 
Subroto, 5 - 

umur 9 th. jang hendak menudju dikatakan, Daan 
ke sekolah jang terletak di Ka- 
rangtempel dan disuruh pula oleh 
orang tuanja jang tinggal di Mla NIA 
tihardjo. Menurut keterangan, 5. Ga akan 

an. rumahnja de' eU “dari 

ngan melalui djalan Mataram dan diimport ii, AataAn PA ea Ot 
kemudian membelok di Djl. Sido J2 aa | 

Pada pertengahan djalan | 
ia dihentikan oleh se- 

orang laki jang tidak dikenalnja 
kowe 

: Bah | r arep lungo endi ? Bapakmu me- 
et . 'e (njang endi ? Aku arep bontjeng”. 

MN SILAT | mau membontjeng P' 
“oleh anak itu setjara tegas dito 
laknja, karena ia merasa tidak ke 

jang berkata 
pen 

@djahat tersebut tidak kurang akal 
ditolak 

oleh S. Ia mendekati S. jang ber 
henti hendak meneruskan perdja 

belakang 

jg 
sudah naik sepeda dengan kata2 

bahwa S. punja vulpen 
telah djatuh. S. dengan segera la 
lu turun lagi dari sepedanja tapi 

ja menjatakan 

djawaban tersebut, maka pendja- 
hat tadi segera putar haluan dan 

dan 
sewaktu S. meninggalkan sepeda 
nja untuk mengambilkan vulpen 

ternjata sepeda itu lalu 
digasak oleh pendjahat tadi jang 

tapi 

Gubernuran 
Djawa Tengah Mr. Sutarmo anta 

PR2 desanja dan selama itu be-' 

) tak bertanah: memperbaiki 
djalan2, slokan2 dikampung dll.» 

da rakjat jang menggarap, hak? 
istimewa dari tuan tanah.-supaja 

tanah RvO/RvE/erf- 
pacht/konsesi jang diterlantarkan 

dan diberikan 
ep: : pembunuhan atas 

diri sdr. Kamin, ketua BTI ran- 

kehilangan 25 batang pir Kereta 
Api jang kira2 seharga Rp. 6250,- 

| 
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mportir di Semarang kini ti 

P Kiap? day Diawatan Bes 

da “    

    

   

tambahan?” | 

  

    

        

belum pernah 

   
    

  

keterangan? 
tan Bea dan Tjukai S6 
atas pertanjaan2 me 
wa selama beliau 'hek . 
Djawatan Bea dan Tjukai 3 

| lamanja belum pernah hal 
pungut biaja dan baru 
an ini peraturan jang 

kelebihan itu tidak 

Tjukai menjesalkan tentang sikap 

alir “jang bersangkutan jang 

3 dent? 
mendapat sedikit .,kerugian” Sa- 

dja lalu berteriak-teriak, sebalik- 
nja kalau mendapat keuntungan 

»diam2”. Bk 
kelebihan? kain jg 

Djepang 
1g mung 
rsaing dengai 

tangkan dari 
kain jang 

Pan alan importir ata : 

Kap jang didatangkan dari Ero 
a jang pada umumnja tidak ter 

dapat kelebihan dari- pandjangnja 

kain tiap piece umpamanja. Ka- 

lau tiap piece kain jang terbikin 

di Djepang ditetapkan umpama- 

nja 30 yards, maka kenjataa nja 

bukan 30 yard,. melainkan Pt 

31 yard, karena adanja tjap jang 

diberikutkan didalamnja. 

Selandjutnja KDBT Tan Tjeng 

Hoo mengatakan, bahwa soal tsb. 

mudah dielakkan, djika para im- 

portir mau menulis surat kepada 

pengusaha jang membikinnja utk 

djangan memberi kelebihan .kepa 

Ida kain? jang dipesannja, hingga 

ldengan demikian dapat menghin 

dari kesulitan? jang dihadapi pa 

laa waktu barang itu diterimanja. 
Kalau benar? "hal itu dapat dita- 

ati, maka peraturan tsb. hanja 

berlaku untuk sementara waktu 

sadja. Ditambahkan kalau toch 

kelebihan itu dianggap ,,speling ai 

beliau bertanja mengapa ,,speling 

tadi tidak sama rata, bahkan ada 

kalanja pula didapat. speling sam 

pai 1. yard ? demikian Gikatakan. 
Atas pertanjaan bagaimana ke- 

lebihan itu dapat ditentukan di 
djawab, bahwa: penetapan kelebi 
han itu didasarkan atas ,,steek- 
proeven” jang ada kalanja dikom 
promikan lebih dahulu dengan fi 
hak jang bersangkutan. Achirnja 
oleh Tan 'Tjeng Hoo ditegaskan. 
djika importir2 mengalami kesul: 
tan2 mengenai invoer-pas dll. di 
Pelabuhan Semarang atau peneri 
maan barang2, ia senantiasa ber 
sedia menerima tamu untuk me- 
Irundingkan sesuatu jang dimak- 
sudkan untuk melantjarkan peker 
Iijaan2 di Pelabuhan Semarang. 

ka Korting in natura. 
Sementara itu dari kalangan 

importir atas keterangan? dari 
IKepala Djawatan Bea dan Tjukai 
/tadi mengemukakan, apakah tidak 
mungkin soal kelebihan itu di- 
masukkan dalam term Djawatan, 
jaitu ,,korting in natura' jang di 
tentukan prosentasenja dari pada 
menunggu keputusan lebih lan- 
djut dari fihak BDP jang terasa 
sangat lama. Kalangan itu selan 
djutnja mengatakan, 
bat dari pada peraturan itu terda 
pat 2 pendapat dikalangan impor- 
tir, jaitau ada jang dengan segera 
membajar uang ,,denda” kepada 
Djwt. Bea dan Tjukai, ada pula 
jang menunggu soal tersebut di 
perdjuangkan di Djakarta. 

ropa. artinja kain 

lebih ' menguntungkan 

  

  

KETIURANGAN JG DILA- 
. KUKAN TERDAKWA SSN. 

Pengadilan Negeri Semarang 
dengan Hakim R. Sukamto dan 
Penuntut Umum Djaksa R. Ach- 
mad pada hari Selasa jbl. telah 
melandjutkan pemeriksaan terha- 
dap perkaranja terdakwa Ssn. se 
orang pegawai dari Kantor Kepo 
!lisian propinsi Djawa Tengah di 
“Semarang. Terdakwa Ssn. dituduh 
idalam tahun 1955 telah melakukan 
|dua kali pemalsuan surat? tanda 
penerimaan uang jang meliputi 
djumlah I.k. Rp. 18.000,—, meng 
gelapkan sedjumlah barang” tek- 
stil seharga Lk. Rp. 3.062,64, dan 
menggelapkan uang tunai sedjum 
lah Lk. Rp. 4.115,—. Jang mende 
rita kerugian atas perbuatannja 
terdakwa Ssn. itu jalah Jajasan 
Sosial P3 R.I. Daerah Semarang. 
Mengenai tuduhan? itu oleh ter- 
dakwa ada sebagian jang diakui 
nja dan ada p jang disangkal 

ri Selasa itu, telah didengar ke 
terangan?2nja 9 orang saksi dan 
sidang akan dilandjutkan pada 
tgl. 19 Nopember j.a.d. 

”"PENGORBANAN . SUTJI” 
». ATAS PANGGUNG. 

- "Pengorbanan Sutji”,  tjeritera 
Sandiwara 3 babak jang akan di 
mainkan oleh . arek2 Surabaja 
menggambarkan betapa pengorba 
nan jang harus dilakukan oaleh 
seorang suster dalam sebuah ru- 
mah sakit, suster Cecelia seba- 
gai djururawat je 
oleh Lotje Njoo. Pengorbanan jg 
berupa djiwa dan raga dalam 

D1 

ting Tawangngaglik supaja di- menghadapi tjintanja seorang dok 
usut. kembali. Demikian » EK ter jang bernama Dr. So jong di 
BTI KBS. "Imainkan oleh Frans Kwee. Dok- 

ter jang tidak mengenal Tuhan 
ini karena tjintanja ditolak, men 
djadi lupa daratan dan melaku- 
kan perbuatan2 sesat. Bagaima- 
na achirnja ? Pertanjaan “ini da 
pat terdjawab hila telah menjak- 
sikan pertundjukan sandiwara itu 
jang diusahakan oleh Chung Chin 

Hui Semarang. Pertundjukan 
akan dilangsungkan pada tgl. 27 
dan 28 Oktober j.a.d. mulai djam 
19.00 di gedung Sukasari dekat 
geredja  Randusari Semg.  Penda 

  
umumkan tentang turunnja har- patan bersih. dari pertundjukan 18,4 

ini sebagaimana dapat dibatja da 
lam iklannja hari ini, akan diba 
gi2kan pada beberapa badan so- 
sial di Semg. Tjeritera sandiwara 

|. Pengorbanan tji” itu disadur 
oleh. Kho Kek Djien. 
PENGIRIMAN BARANG DGN. 
PAKET-POS. DARI LUAR 

f 4 NEGERI. CN 
| Belakangan ini tidak djarang 
Iterdjadi | bahwa sesuatu baran 
“Idikirim dengan paket-pos dari h 

ar. negeri, pada hal S.I.D. is 
sangkutan menjatakan bahwa Pb: 
rang itu akan masuk melalui p: 

Ibean disatu pelabuhan laut, demi 
kian menurut LAAPLN, $ 
.Hal demikian dikatakannja dje 

las menjalahi pula peraturan. 
Diperingatkan bahwa untuk se 

"landjutnja pemasukan barang de 
lmikian akan ditolak, dengan aki 
bat bahwa barang2 itu harus di 
(kembalikan — keluar negeri atas 
|tanggungan pihak jang bersang- P 
kutan utan. 5 
Soal seperti ini hanja dapat di 

selesaikan dengan , memadjukan 
lebih dulu formulir permohonan 
S.ILLD. seperti biasa, sebelum ba 
rang itu diberangkatkan, dan per 
mohonan itu harus disertai ala- 
san2 tjukup kuat untuk membe 
narkan pengiriman melalui pos. 
| Apabila permohonan itu disetu. 
djui, barulah pengiriman dengan 
paket-pos dapat dilaksanakan, de 
mikian LAAPLN, 

| 

  

HARGA MAS. 
Chusus untuk "Suara Merdeka” 

  

SEMARANG, 25 Oktober 56: “ 
24 karat: djual Rp. 41,50 

beli .. Rp. 46,50 
22 karat: djual .. Rp, 44,50 

DANA aa Rp. 42,50 
Utk, harga emas Djakarta, 

Medan dan Luar Negeri hari ini 

   
   

      

bah- (pat keterangan lebih landjut. Me 
“nurut tuduhan, 

1 jang itu 1000.—. 
atas perintah dari fihak atasan @s: 

kalau mereka | 

kain? jang dida 

didatangkan dari Dje- 

pedagang dari pada | 

bahwa aki-' 

nja. Dalam pemeriksaan pada ha: 

jang dimainkan ' 

  

' MorphinePalsuDi Mgl 
| ae Oleh Polisi — Surat Telegramj 
“Buka Rahasia Sarang Penipu 
DALAM KALANGAN kepolisian kota Magelang, diwak 

achir2 ini tampak sekali adanja kegiatan2, selain membe 
as madjallah2 jang dianggap tjabul djuga soal penipuan 

besar kini telah berhasil dibongkar oleh polisi kota Magelang. 

Kompiotan penipu ini terdiri dari 7 orang, 5 diantaranja me 
“Inurut pengakuan asal dari Sura 
. | Magelang. Mereka kini dalam 

   
   

     

   

ea 

  

| Oleh pihak kepolisian kota per 
kara ini sudah diserahkan  ke- 

lan Negeri. Bila perkara ini akan 
(aa oieh Hakim belum dida- 

soal penipuan 
itu mengenai pendjualan 
phine palsu seharga Ik. Rp. 100. 

“Dari djumlah itu oleh 

|ioko mas tjap Gadjah, djalan Pe 
tiiman 41 kota Magelang jang 
djadi pembeli, baru diberi perse- 

'kot Rp. 15.000.—. 1 
Mengenai soal pendjualan mor 

'phine palsu, Kepala Polisi kota 
sdr. Tasmin atas pertanjaan tidak 
bersedia - 'memberikan pendjela- 

“san segala sesuatu. ' Sementara 
itu oleh . kepala public. relation 
Kantor Kepolisian Kedu, Inspek 
tur klas satu R. Sumitro Suseno 
Suriodiredjo didjelaskan, bahwa 
beberapa waktu jang lalu, Tan 
'Giok Bing, tinggal dimuka hotel 
Surabaja telah kedatangan bebe 
rapa orang Tionghoa, asal dari 
Surabaja,  Modjokerto, — Kudus 
dan Bandung. Kedatangan me- 

reka bermaksud untuk mendjual 
morphine. Selama di Magelang 
'mereka ini bermalam satu dgn. 
'Tain terpisah2 ada jang di hotel 
Surabaja, dan Taitong. Seakan- 
akan diantara mereka tidak ke- 
nal-mengenal. 

  

   
Baru diberi persekot 
Rp. 15.000,—, 

Setelah perundingan selesai, 
morphine tsb. oleh Tan Giok 
Bing dengan temannja dibawa ke 
bekas madjikannja, jaitu toke 
mas tjap Gadjah, djalan Petjinan 
Magelang, Pertama" tawar-mena- 
war tidak mendapat ketjotjokan 
harga, kemudian Tan Giok Bing 

menerangkan bhw seorang Tiong 

mor- | 

   

    
   

baja, Modjokerto, Kudus dan 

Angg 
Hendrik De Braal Mungkir Tap! Saksi2 

Membenarkan Tuduhan .” . 
PADA HARI Senin jbl sidang Pengadilan Negeri Madja 

Djaksa Penuntut Umum Kamsar dan Panitera 

didaerah ketjamatan Telaga   tahanan. 

tong sudah berani tawar seharga 
Rp. 100.000,— lebih. Katanja 
morphine harganja sangat mahal, 
kalau pendjualan dengan tidak 
tergesa2 akan laku I.k. Rp. 600. 

AT 

Menurut Kepala Public Rela: 
tion itu, achirnja tawar-menawar 

5 Ki y 
hoa jang bermalam di hotel Tai- | 

| Barat lainnja. 

Kapal Asing Mau 
Slundup Kopra 

Lagi ? 
KAPAL 'lehulva” dari Hong 

kong kini sedang "memuat kopra 

di Ternate-milik N.W. ,,Pernate”, 
Kopra itu akan diangkut  lang- 

Sidang ini dihadliri oleh ribu: 

wakil Kedutaan Besar ' Belanda, 
wakil Djaksa Agung di Bandung, 
Kepala Polisi Karesidenan  Tji- 
tebon dan Bupati Madjalengka 
dan pembela terdakwa Mr. Dr. 
Lips. Dalam sidang 'ini terdakwa 
De Braal memungkiri tuduhan2 
Djaksa -jang dilantjarkan kepada   terdjadi dengan harga Rp. 100. 

000,—. “akan tetapi oleh pemilik 
toko mas tjap Gadjah baru di- 
beri persekot Rp. 15.000, —. 

Karena ketakutan mor- 
phine dibuang dlm WC, 

Sehabis menerima 'uang perse- 
kot, Tan Giok Bing datang lagi 
ditoko mas, mengeluarkan utja- 
pan jang maksudnja menakuti, 
kalau morphine sampai ketahuan 
polisi, pasti ditangkap. Achirnja 
pemilik toko mas mendjadi geli- 
sah. Morphine jang oleh anggota 
komplotan itu ditaruh didalam 
barang sematjam stopples, separo 
lalu dibuang dalam W.C. Sisanja 
dibawa ke hotel Bandung untuk 
(diselidiki oleh seorang kenalan- 
inja. “Terbukti bahwa morphine 
tsb. ternjata palsu, dibuat dari 
pada bahan2 tepung, kinine, kalk 
dan lain2. 

Pada suatu waktu, Tan Giok 
Bing, jang ketika keluarnja. dari 
pekerdjaannja di “Toko Gadjah 
mempunjai ' pindjaman kepada 
toko mas tjap Gadjah, ternjata 
ia bisa ' mengembalikan uang 
Rp. 800,—. Dengan demikian ada 
dugaan jang kuat, bahwa Tan 
Giok Bing termasuk anggota 'kom. 
plotan penipuan perkara pendjua 
lan morphinetpalsu. 'Maka per- 
kara ini oleh pihak pemilik toko 
mas diadukan kepada polisi... Da 
lam pemeriksaan Tan Giok Bing 
mengakui semua tuduhan dan ke 
salahan. Ja mengaku menerima 
uang dari hasil pendjualan mor- 
phine palsu sebanjak Rp. 5.000, 

  

SIARAN RADIO RB. IL. 

SEMARANG, 27 Oktober '56. : 

Djam 06.25 Soran oleh Gamelan 

Studio Jogjakarta. 07,10 Gende- 

ran dan Tjlempungan. 07.30 Or- 

kes Studio Djakarta, 12,30 Lagu2 

ta' bersjair. 12,45 Njanjian Bing 

Crosby. 13,15 Permainan Piano. 

13,30 Rajuan Si 3 1410 Suara 

S. Darti dan 5, Dharmanto. 17,00 

Paduan Suara k2. 11,30 Ta- 

man kanak2. 18,15 Sendja. 

— 3 

Ii 1 Pp 
- F O. L 5 | rahasia. 

Diakui pula bahwa komplotan 
tsb. kabarnja sudah diatur lebih 
dulu. cabai 

Surat Kawat bongkar 

Dalam hubungan terbongkarnja 
perkara penipusn ini, oleh Ke- 
pala Public Relation Kantor Pc 
lisi Kedu, R. Sumitro ditegaskan. 
bahwa pada suatu saat, orang 
tuanja Tan Giok Bing menerima 
surat kawat dari seorang Tiong 

santara Jogja. Kawat tsb. jang 
masih dalam sampul tertutup di 
bawa ke rumahnja seorang Ti-     18,30 Obrolan pak Patrol. 18.45 Ira 

ma Sendja (landjutan). 19,30 Men 

djelang malam. 20,30 Klei f 
Patalon. 21,15 Waj Kulit sema 
lam suntuk. 22,15 - Wajang Kulit 
(landjutan). 06.00 Penutup. 
SURAKARTA, 27 Oktober "561 
Djam 06.10 Gelando. 06.30 Kle 

2. 0720 Dari 
07,36 Hidangan Bing Slamet. 07,45 
Victor Silvester. 12,03 Klenengan 
Gadon. 13,40 — Kienengan Gadon 
(landjutan). 14,10 Rajuan Siang. 
17,00 Bu Nies dengan kanak2nja. 
17,40 Varia Djawa Tengah. IN 
Irama Hawaii. 18,15 Ruangan Wa 
nita. 19,30 Imbauan Malam. 19,45 
Kontak dengan pendengar. - 20,50 
Irama gembira. 20,45 Sandiwara 
Tjekak. 21,20 Aneka warna oleh 
ROS. 22,15  Pembatjaan Buku. 
23,00 Penutup. 
JOGJAKARTA, 27 Oktober 56: 
Djam 06.19 Buah Tjiptaan Is- 

mail Mz. 06.35 Orkes George Bou 
lager. 07,20 Hidangan pagi. 07,45 
Paduan Suara Bersama. 12,00 Pia 
no Tunggal. 12,390 Ujon2 Djampi 
Sajah. 14,10 Ujon2 Djampi. Sajah 
(landjutan). 17,00 Orkes Guma- 
rang. 17,40 Saju meraju. 18,15 Da 
ri dan untuk pendengar. 19,40 Pe 
ladjaran lagu2 Baru. 20,20 Hida- 
ngan ORJ. 20,50 Orkes Sinfoni 
Wina. 2115 Dagelan Mataram. 
2215 Dagelan Mataram (landju- 
tan). 23,30 Penutup. | 
DJAKARTA, 27.Oktober '56: | 
Djam 06.30 . Orkes Progressip. 

07,10 Njanjian Maluku. 07,30 Or- 
kes Kr. Irama Massa. 12,00 Lem- 
baran Wanita. 13,10 Kwartet 
Koch. 13,30 Bunga Rampai ' Deli.: 
14,10 Gamelan  Mundinglaja. 17,00 
'Penghantar minum teh. 17,30 Or 
kes Studio Surahaja. 18,30 O. H. 
Rame | Dendang. 19,30 Orkes 
Richard, :Janes. .20,40 Saptanada.. 
21,15 Wajang He ut“ sena Mm sun: 
tuk, 2215 Wajang Kulit (landju 

tan). 05.58 Penutup... 
Dai aa Oktober.'56: 

am 06.10 ontjong M. Sagi. 
06.35 Frank Sinatra. Or a0 Kan 
Indihiang. 12,30 Rajuan Nina Ki- ja. 
rana. 13,49 Upit dan Marjamah. 

i 14,10 Seriosa Indonesia. 17,00 Pe 
ladjaran Gending Djawa. 17,30 
Siaran A. P. 18,35 Orkes Harmo 
nium. 20,30 Pilihan Pendengar, 
21,30 Tjlempungan Sekar Kagu- 
|gan. 23,00 Penutup. 

SEMARANG, 28 Oktober '56: 
1. Djam 07,25 “Disco Varia. 
Bhineka Tunggal Ika. 08,30 Ira- 
ma Bersama. 09,00. Gending2 Bali. 
09,30 Krontjong Pagi. 10,15 Suara 

10,30 Hidangan Tunas jaan : Bersama. 
Mekar. 11,00 Gamelan Studio Jog 
jakarta. 12,00 Irama Maluku. 12,30. 
Pekan Datang. 13,15 Gema Siang. 

,45 Piano Tunggal. 14,10 Orkes 
Studio: Djakarta. 17,00 Ruang Pe 
ladjar. 17,30 Peladjaran  Njanji. 
18,15 Irama Sendja. 18,30 Sebuah 
Kisah, 18,45 Irama Sendja (landju 
tan). 19,30 Langen Suara, 20,10 
Klenengan Malam. 21,00 Seni Bu 
daja. 21,15 Klenengan malam (lan 
djutan). 22,15 Krontjong Malam. 
23,00 Penutup. : 
SURAKARTA, 28 Oktober '56: 

Missa Sutji. 08.15 Bhineka Tung 
en aa 09,00 Rempah2 Akad pa 

Peringati Hari Indonesia, 10,15 
Ketoprak Mataram. 13,10 Siang 
gembira. 13,40 Petikan dari Disco 
14,15 Ruangan pemuda pemudi, 
17,00 Gelanggang Kepanduan. 
17,50 Seni. Karawitan. 18,15 Usa- 
ha kita. 18,30 Njanjian Sutji. 19,30 
Langen suara. 20,05 Panggung 
Gembira, 21,20 Rajuan Maan 
22,15  Klenengan Malam. 28,30 
enutup. 

JOGJAKARTA, 28 Oktober 56: 
Djam 07,20 Njanjian Bersama, | 

07,30 O. H. Rame Dendang. 08,15 
Bhineka Tunggal Ika. 08,45 Serba 
serbi pagi. 09,00 Kebaktian pagi. 
10,00. Konsert untuk piano. 10,15 
'Wajang Orang. Ngesti. Pandowo. 
13,10 Hidangan Minggu Siang. | 
13,45 Bunga Rampai, 14,10 Bunga 
Rampai (landjutan). 17,00 Taman 
Putra, 17,40 Krontjong Petang. 
18,15 Hidangan trio. 18,30 Njanji 
an Katholik. 19,390 Langensuara, 
19,40. Mengenal Seni Djawa. 20,05 
Mengenal Seni Djawa (landjutan). 
21,10 Djawaban Surat2. 21,30 San 
diwara Radio. 22,10 Hari Lagu In 
donesia Raya. 21,30 Ketjapi Seru 
ling. 23,00 Penutup. 
DJAKARTA, 28 Oktober '56: 
Waktu Ditjetak Atjara Belum 

Datang. : 
TJIREBON, 28 Oktober 56: 
Djam 07,10. Gendang Pentjak, 

08,10 Ray Martin, 08,30 Imbauan   kami tidak menerima tjatatannja, pagi. 09,00 Siaran A. P, 10,00 Kej 

sangan, :dan  Poespomartono, 

15 jang 

“ri-lar 

Djam 07,20 Ruang JPAT. 07,801“ 7 

FB 

untuk dibatjakan dan ingin me- 
ngetahui isi dan maksudnja. Se- 
telah dibatja maksudnja agar Tan 
Giok Bing datang di Jogjas di 
mana tempat mereka bermalam. 

Sesudah kawat tsb. dikembali- 
kan kepada orang jang minta to- 

long itu, maka kedjadian tsb. oleh 
Tan Hwa Bing dilaporkan kepa- 
da polisi. Dalam hubungan ini 
pihak polisi dengan disertai Tan 
Giok Bing dan Tan Hwa Bing. 
lalu bersama-sama  menudiu ke 

Jogja dan berhasil menangkap 5 
Orang komplotan penipuan - pen 
diual morphine palsu itu, mereka 

| “diangkut ke Magelang. Didalam 
hotel “Nusantara, polisi  djuga 
mendapatkan bukti2  mensita 
alat2 pembikinan morphine palsu. 

   

    

  

wani ae 

wara aya Tan 

$ Pe MEN HAM MN 2 DO PK 

BANDJARNEGARA 
RAPAT KOPERASI PUSAT 

KABUPATEN. 
Dengan mengambil tempat di se 

kolahan Taman Dewasa baru2 ini 
koperasi pusat kabupaten Bandjar 
negara telah mengadakan . rapat- 
:nja Sa anal oleh sege- 
nap wakil2 dari gerakan koperasi 
setempat. Dalam.rapat tsb tampak 
hadlir pula kepala tjabang In- 
'speksi Kab. setempat sdr. Mulja- 
di. Dalam pada itu oleh sir2 Soe 

Ir di- 
Sean aa Oleh2n nja “wig kong- 

Tes Koperasi jang oleh segenap 
bari didengarkan dgn hikmat- 

  

|'Kemudian oleh kepala tjabang 
Inspeksi Koperasi Kab. sdr. Mul- 
jadi di terangkan tentang kema- 
djuannja Koperasi2 di Bandjarne- 
gara. 

PERAJAAN HARI KANAK? 
KEPOLISIAN. 

Oleh persatuan Istri Polisi @Ba- 
: ri) Tjabang Bandjarnegara 

baru2 ini telah diadakan perajaan 
kenanga at bertempat 

man kantor kepolisian.. Pera 
tu dihadliri oleh, segen 

undangan jg terdiri dari wakil? 
0 anidasi V ar sonar Da- 
pat. ingkan wa perlo - 
an " dila) Pa an ukan oleh kanak? 
Den 10 Ba nan ialah an- 

lain sen gadu ketjakapan me mukul kendil berisi hadiah dgn 
mata tertutup rapat? serta ber-la- 

MP kaki didalam 

TUILATJap 

    

PENJEROBOTAN TANAH HU- 
15 Rajuan pagi. 10,00 Kita | TAN PELINDUNG. 

Dikabarkan, bahwa oleh jang 
berwadjib — didaerah | Sidaredja 
baru2 ini telah diketahui terda- 
pat Ik. 40 orang jang menjerobot 
Po PA pelindung didaerah 
utan tjadagang Lengkon je luasnja 24 tia, Pn aa Ega 

'anah ... hutan pelindung isb. 
sangat berguna bagi kesedjahte- 
raan tanaman 'karet didaerah Per 
kebunan Karet 'Tjiseru Tjipari, 
sebagai pentjegah bandjir. 
Menurut keterangan mereka itu sebagian besar berasal dari dae 

reh Bumiaju, dan dalam pengaku 
annja, mereka melakukan penjero 
botan tsb. disebabkan sangat ku 
Tagana tanah milik mereka sen 

Tidak lama lagi mereka itu 
akan dihadapkan "| dilan p dimuka penga 

  

baktian Minggu. 11,00 Prosa. Ming 
11,15 Piano Bdwin Fisher. 

11,30 Rajuan Hawaiian Maluku, 
12,00 Musik Siang, ' 19,30 Radio 
Orkes Surakarta. 13,10 Gamelan 
ISSI. 14,10 Gamelan ISSI andju 
tan). 17,00 Taman Kentjana, 18,18 
Irama Tenang. 18,3 M 

  

x Diadukan kepada polisi. | 

hoa jang bermalam di hotel Nu akan diresmikan berdirinja 

onghoa bernama Tan Hwa Bingsehut namanja, 

aja, walaupun pada pemeriksaan 
pendahuluan jang, dilakukan oleh: 
fihak polisi Madjalengka, ia me- 
ngakui perbuatan2-nja seperti 
apa jang ditjantumkan dalam. tu- 
duhan Djaksa. 

Menurut terdakwa ia terpaksa 
mengakui ketika itu pada Polisi, 
berhubung ' menerima instruksi 
dari temannja jang bernama Ba- 
den jang mengatakan bahwa bila 
ia tidak mengakui akan mati di 
siksa. Kemudian Hakim setelah 
mendengar keterangan terdakwa 
ini, menghadapkan 2 orang sak- 
si masing2 Kamaluddin bekas 
kmd. kompi TII dan Sai bin 
Unus jang kesemuanja - membe- 
narkan, bahwa terdakwa telah 
melakukan perbuatan2 jang ditu- 
duhkan Djaksa 'kepadanja. 

sung ke Singapura dan berdjum- 
lah 1.500 ton. 

I- Dalam pada itu tanggal 17 Ok 
tober jang baru lalu djam 8 pagi, 
sebuah kapal jang tidak mema- 

kai bendera kebangsaannja dike- 
tahui sedang berlajar kedjurusar 
pulau Batjan menudju arah Ti- 

mur, diduga arah Halmahera. 
. Jang diketahui “hanja — nama 
kapal 'itu, jaitu ,.Daparonce” dan 
pada semprongnja terdapat tan- 
da palang-biru. 

Pihak -douane . ketika ditania 
oleh ,,Antara” mengenai kapal 
itu mengatakan belum tahu-me- 

nahh. 

A. 5S. Umumkan 
PertjobaanBomU 
GEDUNG PUTIH pada hari 

Selasa mengumumkan suatu Ja- 
poran tentang pertjabaan2 bom 
hidrogen sebagai telah didjandji- 
(kan oleh Presiden  Eisenhower 
minggu jl., demikian diumumkan 
hari Senin. 

Sekretaris Presiden James Ha- 

gerty jang membuat  pengumu 

man itu mengatakan bahwa ke- 

putusan itu diperoleh setelah 
Fisenhower berunding hari Senin 

dengan Laksamana Lewis Strauss 

Ketua Komisi Teniga Atom AS 
dan menteri luar negeri AS John 

Foster Dulles. 
Eisenhower telah meminta ke 

pada para achli pemerintah utk. 

melaporkannja setelah tjaion pre 
siden Partai Demokrat Adlai Ste 

venson mengusulkan lagi supaja 

AS mengambil inisiatif guna men 

tjapai suatu persetudjuan  inter- 

nasional untuk menghentikan per 
tjobaan2 nuclear. (AFP). 

Berhubunp Hakim masih me 

mandang “perlu mendengar 35 

orang saksi lainja dalam hubung 
an perkara ini, kemudian sidang 
diundurkan sampai tanggal 5 No 
pember jad. Dapat ditambahkan, 
bahwa terdakwa ditangkap oleh 
janc berwadjib pada kulan Dja 
nuari 1954 disekitar dazrah ope 
rasinja disebuah '- 'onderneming 
bernama Tjisarua (daerah Madja 

“lengka). 
Fatsal2 dari peraturan2 jang 

dituduhkan dilanggar oleh . ter- 
dakwa meliputi fatsal 124 (1) (2) 
ke Te KUHP jo Peraturan Plm 
TT III Djabar nr 6/1950) jo per 
aturan pilm TTHI Djabar nr 26 
dan 25 serta keputusan Presiden 
RI nr 174 tahun 1952, sebagai 
tuduhan primair. Tuduhan secun 
dair jang dilantjarkan ' padanya 
menjatakan bahwa is dalam ti- 
hun 1952 — 1953. mendiadi ang 
gauta gerombolan DI/ FH jang 
bekerdja dibawah tanah disekitar 
Bandiarangiang Kareo, Sarg'ang 
dan Kagok ketjamatan Talaga ka 
bupaten Madijalengka dan ditem 
pat2 lainnja didaerah Djawa Ba 

  

  

   

     

  rat. 

PARA PEMBORONG ”ASLI 
INDONESIA” AKAN 

BERSATU. 
Untuk menegakkan hidupnja 

lebih djauh dalam minggu ke-4 
(bulan Oktober ini di Semarang 

sebu 
ah organisasi dari para pembo- 
rong Bangun2an "asli Indonesia”. 
Menurut rentjana salah seorang 
initiatiefnemer jang tidak mau di 

sesudah organisa 
Si untuk daerah Semarang itu ber 
wudjud maka akan dikembangkan 
pula utk seluruh Djawa Tengah. 
Di Semarang sadja terdapat L.k. 
20 orang pengusaha2 "Ahli Ba- 
ngun-bangunan”, "Biro Annemer 
dan Arsitek”, "Ahli Borong” dl. 
jang tergolong ,,asli Indonesia”. 
Di Indonesia kabarnja,- organisasi 
para pemborong itu “asli. Indone 
sia? Red. Antara) baru ada di 
Bandung. 

KONGRES KE-7 S. B. G. 
Pada tgl. 29 Okt. depan di Se 

marang akan berlangsung kong- 
res Sarekat Buruh Gula seluruh 
Indonesia. Kongres jang ke-7 itu 
akan berachir pada tgl. 3 Now. 
dan menurut rentjana, akan. diha 

  

8 PEMUDA INDONESIA BER 
ANGKAT KE DJEPANG 

UTK. BELADJAR.   Serombongan pemuda - peladjar 
Indonesia terdiri dari 8 orang 
hari Rabu telah berangkat ke 
Djepang dengan kapal "Tokyo 
Maru” untuk menuntut. peladja- 
ran disana atas undangan .Okaza 
ki, presiden Dowa Fire and Ma- 
rine Insurance Coy, Osaka. 
Pemuda2 peladjar itu adalah M. 

Hoed, Joesman, . Krisnjono, Sap- 
tono, Iskandar, Srihono, . Soenar- 
jo dan Soewarto, jang akan bela 
djar dalam soal2- perkapalan, per 
ikanan, penerbangan, bank, djur 
nalistik dan grafika untuk satu 
tahun lamanja. 
Mereka itu merupakan angka- 

  

  dliri 300 orang utusan dari 82 5 
tjabang SBG jang ada. Djuga tan kedua dari rombongan. pela- 

'wakil2 organisasi buruh luar ne Var Indonesia jang beladjar di 
geri diharapkan akan ikut hadiir Djepang dengan beasiswa dari 
misalnja dari Mesir, Italia, Sov Tn ae 1 Marine Insurance 
jet Unie, Djepang, Ceylon, RRT, 01 TErSeput, 

Malaya, Birma, dll. PRESIDEN KE BLITAR DAN : BANDUNG. 

Maa Na DNA ma Me an Bm | Presiden Sukarno. dan nj. Har- 
(tini Sukarno pada tgl. 26 Oktober 

aa akan mengundjungi Blitar. untuk 
LAIN BARA An Maa MU DAA imenengok ibunja disana. Dengan 

pesawat terbang Presiden akan 
tiba di Malang dan dengan mo- 

PURWODADI bil meneruskan perdjalanan ke 
(Blitar, 

TM PANITYA PEM 1 : 1 |.Selandjutnja dapat dikabarkan, 
PM bae na ibahwa pada tgl. 30 Oktober jang 

akan datang Presiden Sukarno 
akan menghadiri resepsi penutu 

    
Hara Dm 

Mendjelang pembentukan pani- 
tya pemilihan daerah untuk pemi: Pan Kongres PGRI ke VIII di 
lihan umum D.P.R.D.2 sampai, Bandung. ' Selama di Bandung 
pada tingkatan jang terendah Presiden Sukarno akan berdiam 

Gi villa "Ardjuna'” di Tjiumbuluit 
dan pada tgi. 1 Nopember mening 
galkan Bandung. g 

(desa otonom) jang tertjantum 
dalam U.U. No. 19 tahun 1956 pa 
da tgi. 23/10 dalam sidangnja jg. : 
ke II D.P.R.D.P. kab: Grobogan! 
telah membentuk panitya chusus. 
Panitya ini berkewadjiban un- 

tuk mendengar keinginan segenap ' 

DIREKTUR DJENDERAL WHO 
AKAN DATANG DI' INDONESIA, 

Direktur Djenderal . WHO' Dr. aliran politik/organisasi tentang 3 
pembentukan P.P.D. dan diberi Dan an Be rentjana 
batas waktu bekerdja sampai nesia pada 

28 Oktober j.a.d. sesudah mengun 
djungi 4 
land. 
Maksud kundjungannja ke Indo 

nesia ialah untuk mendapatkan 
kesan pertama tentang kemadjuan 
jang telah ditjapai dalam lapa 
ngan kesehatan di Indonesia. 

Dr. Candau jang kedatangannja 

dengan tgl. 31 j.a.d. 

LASEM 
MAN Ka) 

SR. CHUAN MIN PINDAH 
GEDUNG. 

Berhubng diperluasnja ruangan 
ruangan peladjaran S.R. ,,Chuan disertai ajuga oleh Dr. € i Min” di Lasem, pada tgl 30 bu Direktur Regional WHO — wa lan ini S.R. tersebut akan pindah Asia Tenggara, ' selama di Indo digedungnja sendiri jang terle nesia akan mengadakan kundju- tak di Djl. Raya Lasem. 5 ngan kehormatan kepada Presiden Gedung baru itu telah diba- Sukarno, Menteri Kesehatan. Dr ngun semedjak beberapa “bulan H. Sinaga, Mentari PPK Sarino berselang dan menelan biaja I.k. Mangunpranoto dan Menteri Luar Rp. 150.000,— Negeri Ruslan Abdulgani. Selan- BLORA djutnja ia akan berpidato dihada 

pan kalangan2 kesehatan di Dja 
karta dan Jogjakarta dan akan 
melihat2 beberapa 'instansi kese- 

SUAPAN DI SMP BLORA. hatan. 
Menjambung berita kita mengenai 
»sHeboh di SMP Blora” lebih 
landjut dari fihak jang - bo- 
leh. dipertjaja, didapat kabar, 
bahwa atas kebidjaksanaan polisi 
Blora, dan djuga atas kegiatan 
dan kegesitannja, kini ketjura- 
ngan dalam kalangan S.M.P. Blo 
ra sudah mulai terbongkar, Mere 
ka jang bersalah sudah mengaku 
dan ada beberapa orang jang te 
lah ditahan .oleh Polisi, tinggal 
menunggu dihadapan medja hi- 
djau. Orang2 tua muridpun banjak 
jang mengaku telah memberi su 
ap waktu anaknja akan masuk 
S.M.P. Negeri. Ternjata bahwa 
hal main suap ini sebetulnja su 
dah berdjalan sedjak tahun 1954, 
dan hal ini kabarnja berekor pan 
djang. 

Australia dan New Zea- 

  

  

am 

TJIREBON 
PANITYA. KONGRES PEMUDA 

SUNDA KAB. . TJIREBON. 

Panitya daerah “Kongres Pemu | 
da Sunda Kab. Tjirebon, jang 
berkedudukan di kota kawedanan 
Sindanglaut, telah - mengeluarkan 
seruannja. "agar . masjarakat Sun- 
da chususnja didaerah. Tjirebon, 
dapat memberikan sumbangan mo 
ril dan materiil untuk  melaksana 
kan kongres tsb. Seperti diberi- 
takan kongres Pemuda Sunda 
akan diadakan di Bandung pada 
tgl. 26-27-28 Oktober jad. untuk 
membitjarakan |. masalah keama- 

REMBAN nan didaerah Pasundan, keadaan 
sosial ekonomi rakjat Pasundan 
dan mengenai kebudajaan  Sun- 
da. Panitya daerah Kongres Pe- 

SSKDN AKAN, ADAKAN NA an Kabupaten Tjirebon 

Berdasarkan putusan konbbren /diketuai oleh A. Djuwarsa Sura- 
si Naora SSK. Narumua soeana dan Em Soepartawidjaja. 
Djateng pada bulan jang lalu ma 
ka belum lama oleh SSKDN tjab 
Rembang telah dibentuk suatu 
panitya jang disebut Panitya Ko Wedana 
mando SSKDN dengan susunan kini telah merentjanakan untuk 
pengurus sbb: ketua: sdr. Wig- mendirikan sebuah SMP Negeri 
njosusastro, Penulis: eSoenarjo, jang pertama didaerah Kab. Tji 
anggauta2 sdr. Soesanto, sdr. Is rebon.. Rentjana ini berikut tja 

  

RENTJANA. DIRIKAN SMP.   Palimanan Tjirebon 

lansoebroto, sdr. Soehjoto. Selan ra-tjara mendapatkan  pembiaja 
djutnja ' Panitya . menginstruksi annja telah  disetudjui oleh 
kan: a, Bersiap2 menerima . dan kepala2 djawatan didaerah kawe 
melaksanakan kemungkinan ada- danan itu. Antara biaja untuk 

Suara SMA. nja komando dari Panitya koman mendirikan SMP tsb. dipungut da 19,20 Rajuan Pulau Ambon, Pan do aksi SSKDN tjab. Rembang de ri hasil lelang tanah titisara seba Ruangan Roma Katholik. 
Tjlempungan | Sekar “Kag 
21,15 Sandiwara Radio, 29, 

0,05     

   H, Briwidjaja. 28,00 Penutup, Ia akibatinja. 

NEK 

hd n 
D 

an sebaik2nja. b. Berdiri teguh njak 5Y5, mengumpulkan dari pe 
besar SSK milik2 tanah bengkok dan sikep 

dari Rp. 1 s/d Rp. 10, setiap ba 
hunja, k 

ibelakang pengurus 
N dah sanggup memikul sega- 

auta Gerombolan | 

lengka jang diketuai oleh Hakim Dwidjono Sastrosudirdjo, tornia, bahwa pertemuan 

Moh. Taklid piade musim 

£ 2 Olympic 1960 itu akan a 

Madjalengka atau daerah Djawa si Sguaw Valley, Kalifornia. Pe 
netapan waktu akan diadakannja 

pertemuan dalam bulan 
itu telah: diumumkan oleh seorang 

an rakjat Madjalengka, seorang anggota Komite Olympic. 

  

OLYMPIADE MUSIM DINGIN 

TAHUN 1966 AKAN Di- 

ADAKAN DLM BULAN 
MARE T, L 

Reuter mengabarkan dari Kali- 
Olym- 

dingin dalam tahun 

f i Sa . 1960. akan diadakan diminggu4 

telah memeriksa untuk pertama kalinja Hendrik de Braal se pertama dari bulan Maret, Seba 

orang Belanda jang dituduh membantu gerombolan DI/TII gaimana diketahui, peremuan 

Maret 

Semula direntjanakan utk me- 

ngadakan pertemuan olahraga mu 

sim dingin tahun 1960 itu dalam 

bulan Djanuari, tapi kemudian di 

rubah mendjadi bulan Maret utk 

mendjaga supaja “pertemuan dja- 

ngan sampai diganggu oleh, ha- 

dai dan lawinne jang sering ter- 

djadi dgn hebatnja di Kalifornia. 

Ahli2 olahraga musim dingin 

dari Eropa jang Kini sedang ber- 

ada di Kalifornia berhubung dgn 

diadakannja perlombaan Alphi- 

ne, menjatakan, bahwa keadaan 

Sauaw Valley jang akan didjadi- 

kan tempat perlombaan ” dalam 

tahun 1960 adalah sangat baik, 

ketjuali beberapa bagian dari se 

langgang 

jang menurut pendapat mereka 

adalah terlalu mudah ditjapai. 
STATUS AMATIR AMERIKA 
DAN UNIE SOVJET DIKE- 

TJAM OLEH PERS 
9 E ROPA. Ni 

Avery Brundage, ketua Komite 

Olympiade Internasional setiba- 

nja di New York dari Swiss me- 
ngatakan, bahwa setiap negara ie 
lah mengetjam dgn keras status 
amatir djago2 olahraga Amerika, 
seperti kritikan jang dilantjarkan 
oleh Unie Sovjet, bahkan mung- 
kin melebihinja, demikian UP. 

Tetapi baik Amerika maupun 
Unie Sovjet kedua2nja telah men 
dapat kritikan jang pedas dari 
pers Eropa, demikian Brundage. 

Kalau Amerika mendapat kri- 
tikan karena menggunakan status 
amatir bea-siswa dari perguruan2 
tinggi, Unie Sovjet dikritik kare- 

na adanja ,,amatir-negara'", demi 
kian keterangan Brundage kepa- 
da para anggauta 
Wartawan Luar Negeri dalam sua 
tu djamuan makan jang diadakan 

i New-York “dalam  perdjaianan 
pulang ke Chicago sehabis meng- 
hadiri pertemuan I.O.C. di ti. 
sanne, Swiss baru2 ini. 
DUNIA OLAHRAGA SINGKAT. 
SEPAKBOLA. Dalam pentan- 

dingan jang seru, Sabtu sore jbl. 
di Djakarta dilangsungkan per- 
tandingan kompetisi Persidja an 
tara kes. UMS dan kes. “Bintang 
Timur jang berachir dengan ang 
ka seri 11. UMS telah leading 
lebih dahulu, goal mana ditjetak 
oleh Pesch jang mendapat umpan 
dari Djamiat. Tetapi kemudian 
Bintang Timur dapat membalas- 
nja 1—1, hingga sampai ' wasit 
memberi tanda bubar, Kedua ix 
sebelasan itu membagi angka sa- 
ma, Nak 

Minggu sore kes. BBSA menang 
1—0 dari kes. Maluku dalam per 
tandingan kompetisi . Persidja. 

Kes. MCFA (Malayan Chinese) 
dalam .pertandingan terachir di 
Hongkong hari Rebo jbl. 'mende 
rita kekalahan 2—4 dari kes. AN 
Hongkong. Ta k 1 
Sementara itu dalam pertandi 

ngan jang: diadakan di London, 
kes. Arsenal telah main seri 1—1 
dg kes. Red Star dari Angk. Pe- 
rang. Rumania. Dk 
Lebih djauh dapat dikabarkan, 

bahwa kes. PSMS telah menang 
3—1 dari kes. Birma Ulu jg 'diada 
kan hari Kemis jbl:. di Mandalay. 
Dengan adanja pertandingan. itu, 
maka kes. PSMS sudah melaku 
kan 4 pertandingan jang kesudah 
annja 2 kali seri, 1 kali kalah dan 
1 kali menang. Menurut rentjana 
PSMS akan melakukan 6 pertan 
dingan. 

Kes, Wales dan kes. Skotlandia 
dalam pertandingan internasional 
di Cardiff tgl. 20 Okt. telah main 
seri 22, 
"SEPAKBOLA. “Pada tgi. 19, 26 

dan 21 Okt. 1956 di Purworedjo 
dilangsungkan pertandingan Se- 
pakhola segi tiga antara Persatu 
an sepakhola Kedu Selatan, Persi 
pa (Pati) dan PPSM (Magelang) 
jang hasilnja sbb..: PSKS — Per 
sipa 2—2, Persipa — PPSM 1-1, 
PPSM — PSKS 2»—2 
Dalam perlawatannja selama 2 

minggu lamanja di Menado dan 
Minahasa ternjata kes. Persis Ma 
kasar dapat hasil jang gilang-ge 
milang. Dalam 11 kali bertanding 
Persis dapat memasukkan 70 goal 
lawan 9 goal. 
TENNIS. Tgl. 21 Okt. 1956 di 

baan Bandjarsari Solo dilangsung 
kan pertandingan tennis persaha 
batan antara Pelti Surabaja la- 
wan Pelti Solo jang berachir dgn 
5—6 untuk kemenangan Pelti Solo. 
Hasil selengkapnja sbb. : single 
prija: Kwee. Som Tjiok — Henry 
Tjioe :6—4, 6—4, Tonny Ong. — 
Buditjahjono 6-4, €—5, Puspowi- 
djojo — Ong Ping Liang 5—6, 5 
—6,: Tjan Khee Pok — Suprapto 

4—6, 6—2, 6—2, Sumarto— T. Khee 
Bing 1—6, 4—6, Suripto — Mah- 
fan 1—6, 4—6. Single wanita: Nj. 
Kwee Som. Tjiok — Taty . Umar 
16, 2—6. Double prija:  K 
Som Tjiok/Toony 3 Ong Ping 
Liang/Budi 6—3, 6—5. Puspowidjo 
jo/Sumarto — Henry Tjioe/Jono- 
Suputro 6—5, 56, 2—6. Surjoha 
Pan Ana —. Suprapto/Mah 

3—6, 6—5, 10—8. Double: tjam 
puran: Kwee Som Tjiok/nj. Kaos 
ag Henry Tjioe/Taty Umar 63, 

BERENANG. Habib Nasuti telah berhasil mentjapai sinta 
minimum KOI utk. renang bebas diarak 100 m. dengan  tjatatan waktu 58,1 at. jang ditjapai da lam pertandingan seleksi jang di adakan hari Djum'at jbl. di Ma- dan. Dengan demikian Nasution dapat menempatkan diri. dalam golongan perenang2 internasional Perenang wanita Australia Lor raine Crapp telah petjahkan 4 rekor dunia dalam Olympic Car- nival jang diadakan tgi:. 19 

i 
£ Ol di North Sydney. Rekor dunia ya ditumbangkan Crapp itu semua- nja tertjatat atas naman ja ser ditjiptakannja dalam biafan Kan tus di 'Townsvile, @ueenslana ja itu meliputi nomer2 200 m, 29 yards, 400 m dan 440 yards. gaja bebas. Crapp adalah wanita jang pertama mentjapai waktu dibawah 5 menit untuk djarak 14 mil gaja bebas atau waktu. jang ditjapai nja 4 menit 57 dt., kemudian dj Na Mn m. 524 dt. dan a perlomhaa: S 7 

Ae Na sn tsb. mentjatat 

Pertemuan Per. 
bum SBMM — 
Pemerintah 

DALAM hubun surat - 
tahan PERBUM - BMA Aa 
terangan Pemerintah jang disam 
Na Kenya Ta Perbu- 
ruhan baruz ini  Iebih  landjut 
PERBUM - SEMM pada igi. 23 
Oktober jbl: telah menemui Men 
teri Perburuhan untuk mendjelas 
kan suratnja itu. Dalam perte- 
muan fersebut djuga didjelaskan 
duduk “perkara sebenarnja sehing 
ga Menteri tidak hanja terima ke 
terangan dari pedjabat2nja jang 
menurut anggapannja PERBUM- 
SBMM harus dikoreksi. 

Demikian keterangan delegasi, 
Dinjatakannja bahwa dalam per 
temuan tsb. oleh Menteri dinjata 
kan. bahwa sebaiknja PERBUM- 
SBMM. sebelum. melaktikan' aksi 
nja mengadakan pertemuan se- 
matjam itu sehingga persdalannja 
tidak  mendjadi berlarut-larut, 
Atas desakan delegasi bersama 
supaja Menteri segera” mengam 
bil putusan untuk menjelesaikan 
tuntutan “buruh, Menteri menja 
takan menaruh perhatiannja, Ta 
pi ia belum hendak. memberikan 

tsb, keterangan kapan putusan 
akan dikelaurkan, (Antara) 

perleompaan2 downhill « 

Perkumpulan 
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Diharapkan Keputusan 
— IPBB Jg' MemuaskanDIm| 
»1 |SiSoaliSengketa: Irian 

II PBB: Belum Sempurna Tetapi Hal Ini ' 
F Bukanlah Alasan Untuk Pessimisme 

Skets? Dari Sovjet Uni (IV): 

Dari Seutoran W. C.. Jang - 
Kurang Sempurna Sampai 

Atom Untuk Damai 

    
    

           

  

    

      

  

    

  

ENTJIK Som binti Ali adalah        

    

     

     
    

  

    

  

         

   

      
    

  

  
      

       
  

  
   
     

    

   
   

     

   

   

  

  

  

         

    

seorang ' wanita muda Mala Irian Barat. Hal ini dapat dilihat dari keterangan PM Tn Tap sony 1 PN | 
baru 24 tahun umurnja dan Aje (V landa Selasa siang jt. Djuga kita akan tetap mempertahan | j1 Kata Aap teri Sudibto : KPS sn lalu Hilal si Kan ni Keaaen pn dide- , ita jaitu Irian Barat adalah satu" pagian dari wila ah “dan kita akan terus |” DAL AM PIDAT ) RADIO jang Ngga tesinan Rabu SEORANG MILITER ASING di Moskow, mempersoalkan tentang kesanggupan bangsa 
bau, dekat Kota Kana Ka 1 " .kembalinja Irian Barat kedalam wilajah . kek s3 “kita, “kata PM Ali malam hb erkenaan dengan hari PBB -Menteri Penerangan Su Russia dalam lapangan teknik dan industri, pernah mengutjapkan edjekan: ,,Ah, mereka (orang Menurut ho Pai Ungge mia bt gpene | BEA ena : Sikap be Mo Idibjo menerangkan, bahwa selama 11 tahun jang lampau ini | Rus) bikin sentoran W.C. jang baik sadja tidak petjus! (Why, They cannot even make a de 
ajar dua d Na SP ng Maha Pe aa Oa SN neh ME Un PT SPS Suri rdjoang dan menghasilkan p 5 cent flush-toilet). Si 

lebih, menurut kemanan aan | Ditambahkannja 'pbla, “bahwa jusghakan perktmbahgan daerah) Ban maa Mia anna sar dalam jang meminta obat, Entjik Som kali ini Indonesia dju akanjitu”, . Ali menamakan .,tata|. €C.Fson an Pena 2 5 Pn Na rn Ea PA Pa Na Kalau ukuran tentang petjus atoom untuk memusnahkan ig. «kalipun dengan tenaga atoom. 
dapat mengobati segala penjakat | membawa lagi sengketa Irian Ba |tertib hukum?” Belanda di Irian| es”. Itanggungan-djawab PBB adalah menjelesaikan pertikaian2 in | sidaknja sesuatu bangsa dalam akan menghantjur-lumatkan selu Alan ikah Apa hidup la," ka 
dan mengetahui “rah bagai- | kemuk. .Sidang umum PBB.(Barat itu adalah tata-tertib Dead TMSU "tki | . #ternasional, mentjegah peperangan atau menghilangkan antja |soai teknik: dan industri itu ter- ruh isi duni:? ini mendjadi keping lau an bisa kita kerdjakan 
ee seorang perempuan dapat |P0a: Pa erangan Ma akn Nan Mn NA |. # Jman agressi2. Berpuluh2 negara mengadjukan persoalan jang |saniung pada soal sentoran W.C. keping fg. radio-aktief: tetapi untuk kepentingan” damai. Ja, 

Dada NAN ketikadis derland atas di "tata tertib huloleh Belanda "sekarang ini-suatu |) DELEGASI TMSU (Tambang 'mereka hadapi kepada organisasi ini dan sebagian telah dise (swa kira bangsa Russia pasti atoom jg. terkendalikan, jg, akan @toom untuk damai, Imprankah 
sedang sembahi didi Nah Ki " jang ada disana akan meng | pendjadjahan. AAN EA . |Minjak Suma tera Utara) jang jlesaikan setjara memuaskan. j . akan djatuh paling buntjit sendi tunduk pada kehendak Manusia ia? Lamunankah ia? Angan2? 
bulan "1 ARA ag TO MA Tentang tuduhan Drees bahwa hari “Rebo telah tiba kembali d | $ pa dung 'dan merupakan tenaga ke-lti. Sebab njata benar utjapan'dan akan mengabdikan diri utk Utopie? 
5 purnama, satu siluman Ta & ai 0 1Indonesia jang mengakui berlaku Medan dari Djakarta da Er Selandjutnja' diterangkan  oleh|kuatan jang memberi sokongan 'attasse-militer tadi. Banjak sento| mengerdiakan « 9 Na 

ne Ara Sida 1 Tanya erdjandjian2- internasional dengan ,,Antara” di Me menteri Sudibjo, bahwa Indonesia /ebesar2nja kepada usaha tertja an? W.C, dalam hotei2 is Se ma GE an segala kebutuhan | Tetapi njatanja, Russia jg..ka 
nja. Siluman ini berkata, bahwa| & - RX - Ng |: £ Ta Ko aa “ende menerangkan, bahwa hasil2 sendiri mengalami betapa besar perna tjita2 PBB, maka diwaktu PA, DE uan an Manusia, “Pesawat terbang anja belum pandai bikin senio 

Entjik Som adalah pendjelmaan-| ' #. LN NN an en Tai perdjuangkan delegasi: Gi ajasa2 jang diberikan oleh PBB JA9 pentjapaian ini, Indonesia ja MAP! SCI4 perjalanan saja d/dengan tenaga atoom. Kapal delan W.C, jg. baik itu, telah ber 
kembali (reinkarnasi) dari Puteri| Parlemen | Jkomisi PBB telah memutuskan | akarta kepada Pemerintah da- kepada penjelesaian : pertikaian (SIM Da "gap lantiar. (Segala pi Russia je. memang kurang sem| can tenaga atoom. Kereta Ii Ihbetk Te Kenek kini 
Gunung Setom, “seorang puteril 13 Hn 3 ag $ se jaka sepihak perdjandjian Hp pat dikatakan memuaskan. Mel - Indonesia—Belanda, AAN SE eEhON Afrika akan NAKANKAn ik purna. Kadang? botjor, kadan32| dengan tenaga atoom Paberik Th “Ri Ke Tn Ke Na 
didalam dongengan lama Mala-| SIDANG PARLEMEN Rebo tap mer batalkan | kewadjiban- djawab pertanjaan mengenai De kejakinan bahwa organisasi inilmewudjudkan dan melaksanakan (Sentorannja kurang demikian deldengan tenaga atoom. : Tg Ta Tn Ma 3 Na. ya. Dikatakan oleh siluman itulmalam atas keputusan Panitia is” Ali Sastroamidjojo menga-|lwan Penguasa jang diketuai Mr. an see bohay ve HER A  P tita? PBB jang djuga mendjadi|ras-nja hingga tidak bisa mem #3 1 SN aer Kb ana na , 
lagi, bahwa bulan purnam: srmusjawaratan Parlemen telah sape Li Mas DAN Indonesia tidak (Nirwo "di Djakarta, . malib. ter-katung2, jakni masalah Nan toner Jenaa bersihkan kotoran. Memasak dori tenasa afoomi Na, Taat Nenen 
lambangkan puteri tsb., 1 2mundjuk 13 -orang anggota melanggar ' hukum internasional. (mani: waktu2 jang terac UT Irian Barat. Indonesia tetap ber tertjapainja keadilan asia hak | “bahkan kalau sdr datang dil Sampai Matan Ta BA 5 2 2 Ban” pa, jang P CP 

reka jg pertjaja kepadanja Idari 13 fraksi serta nei2|Malahan djustru Belanda jg ter- |ini“soalnja menimbulkan kehebo. pendapat bahwa masih adanja Sua azasi manusia ' dan Ag PRO Di 'Uszbeck dan sdr terpaksa harus PA en Mo 
teta da ANN an ai 'akan duduk dalam Pa.| bih dahulu "telah melanggar |hanvdalant ' siatan2 sementara tu pemerintah | Kolonial dihumi dunia, demikian antara lain Men hembuang hadiat dalam cek 
Ka ea ia aa aa ben Iperdjandjian: itu ketika Nederland (pers, 'ketuti! delegasi "IMSU Siu- Indonesia adalah merupakan Ain: teri Penerangan Sndibjo. (Antara) (membuang badjat dalam sebuah 
nja Sa - ti KRI an diterangkan 5 r RAB. 1956 RAB di tahun 1952 setjara sepihak me- madhie mendjelaskan, bahwa apa Me" aa an Han naa : $ 3 W.C. di-desa, saja kira sdr akan 

a apa tjara2 jang harus dilaku- 'keuangan R:A.B. 1956, R.A.B. Pkn Pia Bor kedut jang irkan ita tidaklah selu- AN na ta Peang : —. merasa sangat sengsara. Tidak 
kan supaja Entjik Som dapat" Pemerintahan Ageng: dan. Ru TE an “nan Barat STA aU Beat NN an Unang Pen onenia ketap “Dera raga ia air, dan | ja seperti ra Fata IK S0mM dapat PA A apilajah” K : 5 , ruhnja benar. It ing “ 'untuk hapusnja kolonialisme dan ada air, dan baunja seperti ratu mendiad . PN Ae jah Keradjaan Nederland. 2 p' ' Gema Denga Na 2 tentang sak near, Tn Dalam “Yubteian Sani! Oleh "Al ji Dalam persoalan TMSU itu, de Nanang kendilap sorga! KAA 20 272 Per a san telur itik Kebumen jg. sudah 

Y Setom. Dia harus mem- kepada Bank Indonesia jang me- ! Bi aan Imikian Sumadhie- mendjelaskan, ruh. dunya sebagai sjarat mutia . : (busuk. 

     

      

batja satu 'ajat AL-Our'an s9 'lebihi batas jang ditentukan oleh 
servangan air bersih, dan mem-| Pa aa P3 
sarutkannja kemuka orang ' jang pembentukan Panitia 
sedang berobat. « Ne 1 1 'adhoc itu-adalah untuk memudah 

Entjik Som binti Ali mengata-|kan prosedur pembitjaraan R.A. 
kan, bahwa dia telah mengoba B. karena sebelum R.A.B. Iang- 

seorang buta sampai  njelang|sung dibitjarakan kedalam sidang 
lagi, dan seorang lumpuh: hingga | pleno terlebih dulu Panitia tsb. 
pandai berdjalan. Dan sekarang| mengadakan penindjauan terha- 
berpuluh-puluh orang tiap hari|dap ketiga persoalan tsb. diatas 
datang meminta obat kepadanja.|dam memberikan laporan. 

NN NN AMP (Antara) 

an Dr. Helmy 
n Sangat Pendiam Dan. 

Tetapi ,, Arsitek“ Utama 
tjana Nasionalisasi Suez 
/ BAHGAT BADAWI, seorang arsitek dari 

   

   

  

   

     
    

     

  

     

  

  

    

penas an Maskapai Terusan Suez oleh Pemerintah Me 
sir, sorang abli hukum setengah umum, pemalu, ku- 

disiarkan disurat2 kabar dan tidak suka 
bor. Dr. Helmy adalah seorang ahli hukum 

terpandang didalam dunia Arab. Dan dari be 
| aksi jang menggontjangkan gelanggang po 

ditondjolkan keluar serta mendjadi pu 
aginja agak kurang menjenangkan. 

berdjuang melawan kepentingan 
#Inggris dan Perantjis, jg mengua- 

dfsai sebagaian besar dari saham2 
maskapai itu, dan dia selalu ber' 
daja-upaja supaja perusahaan itu 

“lekas diserahkan ketangan orang 

ia 

  

besar dari keuntungannja diper- 
gunakan bagi perbaikan ekonomi 
Mesir. ? 

et 
“da 

: hbuat rantjang- 
an dua tahun 'tindj 
dek terhadap sel 

n tindjauan pen 
seluk-beluk hukum 

jang telah dipergunakan oleh 

“Ikertib- hukum. 
| Kedua warganegara 

orang Mesir, dan'supaja sebagian | 

Presiden Djamal. Abdul Nasser 

  

Perdjuangan Dr. Badawi ada 

   

   

  

|. sebagai dasar gerakannja jang 
. berani terhadap penguasa2 asing 

tas Terusan. : 
|. Dan sekarang Dr Badawi se- 
“dang di Amerika Serikat untuk 
mendekati maskapai2 minjak dan 
perlajaran besar: dengar usul2nja 
jang luas, supaja mereka menje 
tudjui rantjangan2 Mesir untuk 
masa depan mengenai usaha me 
melihar. dan memadjukan Te- 

"rae Me Meat gn IN ang jang bertemu dengan Di 
Badawi, dan melihat @tamti 
jang sangat sederhana serta agak 
pemalu, sukar akan mempertja 
jai bahwa ia jang mentjiptakan 
pukulan2 jang berani if 
orang2 jang didekatnja tahu, bah 
Wa ia seorang idik j i 

djuga' hasilnja. Maskapai Teru- 
san Suez setudju akan mempe- 
kerdjakan lebih banjak 'muallim2: 
|Mesir, dan dua tiga minggu se- 
belum menasionalisasikan maska- 
pai itu telah “disetudjui pula akan 
'menanam “kapitalnja di Mesir 
sebanjak 10.000.000: dollar dari 
penghasilannja setiap tahun be- 
rupa uang asing. 

Disamping mendjadi anggota 
“direksi maskapai tsb., Dr. Bada- 
wi djuga mengepalai satu panitia 
jg dibentuk oleh Presiden Mesir: 
untuk membuat rantjangan2 leng 
kap untuk mengambil over 'pe- 
ngawasan 'exklusif -atas terusan 

jang uilitu, jang menurut  perdjandjian) 

dak mengenal lelah: dengan se|dengan pemerintah Mesir dulu- 
penuh hati bekerdja menjisih2 Inja, ditahun 1968 automatis akan 

kan soal2 ketjil, dan. kemudian| diserahkan kepada Pemerintah 
menempatka, sesuatu pada temlMesir. 

   
patnja jang tepat.” | Rantjangan? lengkap inilah jg 

Bea aa kitab- didjadikan dasar oleh Presiden 
'Nasser untuk menasionalisasikan 
(maskapai itu, dua belas tahun 
terdahulw dari .batas jg ditentu- 
kan didalam perdjandjian. : 
2 Fjutju seorang sjech ke- 

. Gurubesar dalam: ilmu hukum 
jang sudah 56 tahun usianja ini 
hanja mempunjai satu kegema- 
ran: ' menela'ah kitab-kitab hu- kum. Sahabat-sahabatnja jang”     
ling karib tidak pernah melil! ot Bana. | 
nja mentjari perintangu kat di. Drs Badawi berasal dari ke-: 
luar waktu kerdja, ' selain mem-' jang kaja. Pa- Huarga F an 

| ma aa Kant Hamid Ba- 
Idawi, adalah seorang ahli hukum | 
pada Mahkamah Tinggi Interna 
soinal di Den Haag, Nederland.: 

batja kitab-kitab huk um. 
Dan karena sanga 

Ba aa aa -apkali 
r. Badawi bekerdja dikantornja 1 2 sampai Mpu Kerap Mera "2 Kelucrga Badawi » enda Da ingat sekonjong-konjong tengah runan dari Sjech Baidawi, se 

malam, bahwa ia tidak maka orang alim keramat jang terkenal 
malam itu dirumah, dan disuruh didalam sedjarah Islam, jang ma 
nja sekretarisnja pergi kerum a 
untuk meminta ma'af' kepada 
isterinja, karena lupa makan di-, 
rumah. Ba ena “ 
| Meskipun Dr. Badawi 
jang pendiam, tapi ia tetap men 
djadi penasehat Pemerintah Me- 

       

  

   

    

   

ui 

  

1 kamnja sekarang tiap tahun  di- 
4 ziarahi oleh ribuan kaum Muslis 

min di Mesir. Apakah keluarga- 
inja langsung turun dari sjech jg 

ya
 

    

tahui.   seorang keramat itu belum dike h 
Ii Setelah Dr Badawi - mendapat 
lidjazah dari Fakultas Hukum di 

sir dan kerapkali mendjadi ang' Kairo ditahun 1925, ia dikirim 
gota delegasi Mesir « oleh Pemerintahnja ke Paris un 
ferensi internasional jang | tuk mentjapai gelar doctor dalam 

penting, seperti di San Fr Ilmu Hukum. Empat tahun ke 
New York, Paris dan “mudian is kembali di Kairo se 

selama sepuluh tahun ja t bagai dosen muda pada Fakultas 

Pada waktu ia ditundjuk | Hukum. Tidak lama kemudian 

gai direktur-djenderal' dari « ina Dana ea 

nguasa Terusan Suez jg baru jg! .: Badawi dapat . 

dibentuk pada hari Pemerintah dengan lantjar dalam bahasa Ing 
1 da har “emer 'geris, Perantjis dan Djerman, apa 

Mesir menasionalisasikan maska- Ba dim Saba Arab. Bebera- 
pai terusan tsbi, Dr. 'Badawi se-|: 

   

    

   

  

    
    

     

   

  

: — buku karangannja dalam ba 

dang di Djenewa sebagai arbi-|hasa Arab tentang ilmu hukum 

trator dim satu sengketa hukum sipil dianggap sebagai buah ta- 

s 

  

pada hari Senen mengumumkan 

Setia Menur 

"kat tempat 

dikemukakan mengenai sengketa 
Irian Barat, Indonesia telah - me- 
ngadakan perundingan2 dengan 
Belanda untuk mentjari penjele:' 
saiannja setjara damai dan dalam 

untuk mengadakan perundingan2 | 

ketertiban hukum" disebut 

dan 
proses Jungschlager dan Schmidt 
adalah “'utjapan2 gegabah.” Pro- 
165 “itu “didjalankan menurut hu- 
“um nasional Indonesia. Proses 
Tungschlager dan Schmidt dila-! 
kukan djustru untuk membukti- 
kan bahwa di Indonesia ada tata 

Belanda 
tsb. dituduh melakukan gerakan2 
sSubversif untuk merobohkan ne- 
gara R.I. dan pemerintahan jang 
sjah. Untuk membuktikan kesa- 
lahan mereka, mereka perlu di 
adili dimuka Pengadilan.  Selan- 
djutnja oleh P.M. Ali- diterang- 
kan, bahwa jang merintangi hu- 
bungan diplomatik normal . sebe- 
narnja bukanlah Indonesia seba- 
'gaimana .jang- dituduhkan Drees 
tapi jang merusak dan” mengha 
lang-halangi perhubungan  diplo- 
matik normal diantara kedua 
bangsa ialah Belanda sendiri. 
Indonesia "telah berkali-kali telah 
berunding "dengan: Belanda. mes- 
kipun Belanda setjara “unilateral 
memasukkan Irian Barat kedalam 
“wilajahnja..'Dipihak — Indonesia 
ada tjukup goodwill untuk - me- 
ngadakan perundingan. perhubu- 
ngan persahabatan dgn semua 
bangsa didunia atas dasar hor- 
mat menghormati, persamaan de 
radjat dan tidak mentjampuri 
urusan dalam negeri. masing2. 
Demikian P.M. Ali Sastroamidjo 
jo. (Antara). : : 

BURUH BADJA DJEPANG 
MULAI MENGADAKAN PE 
MOGOKAN SELAMA 6 

HARI A 
Sarekat Buruh Badja Djepang 

bahwa 50.000 buruh" badja dari 

di Djepang pada hari itu mulai 
mengadakan pemogokan selama 
6 hari untuk menegaskan tuntu-. 
tan kenaikan upah. ae 

5 . La 

Sampai Mati 
Kissah Kesetlaan Se 

Ekor Andjing 
SE-EKOR ANDJING ketfjil te 

aa Sen Nona n annja in s 
djalan Kena didekat Scotland, Ge 
orgia (Amerika Serikat). Dia me: 
n semendjak bulan Pebru:: 
ari jl Mungkin dia ditinggalkan 
oleh madjikannja jang tidak sang 
zup lagi memberinja makan p: 
musim dingin jang lalu. Dia tidak: 
mau meni Ikan - tempat ita, 
ketjuali djika dia hendak pergi 
minum kesebuah kolam disebe- 
rang djalan. 1 : 

Benjamin Clegg, jang'diam Jide 

andjing tsb, ' me- 
nunggu2 madjikannja, mengatakan 
bhw sedjak bulan Pebruari dili- 
hatnja andjing itu menung2 me- 
nanti tuannja. Dia tidur da'am 
sebuah drum besi dipinggir djatan 
itu, dan. memakan makanan jang 
diberikan oleh Clegg dan  adix- 
adiknja. Tadinja, bilamana ada 
sebuah auto jeep lewat, dia ber- 
lari ketengah djalan sambil mengi 
bass-ngibaskan ekornja dengan ha 
rapa, tuannja datang lagi meng 

     
      

   

hal ini Belanda lagi jg menolak Inambahan 3 orang tokoh2 mi- itu kita tidak “boleh lupa. bahwa 

selandjutnja. “Tuduhan Drees se-|duk didalamnja sebagai 
olah-olah di' Indonesia tidak ada Istaf” Demikian kata Sumadhie 

: 1 Alilsi, maka anggota staf Penguas 
tidak beralasan sama sekali, se-|ikan berdjumlah 6 orang. Dalam 

g utjapan2 Drees ' mengenai hubungan tsb dikatakan terdapat menimbulkan pesimisme  dikalang 

suara fifty2 sebagaimana 1 
dikehendaki sekretaris TMSU Sja 
rifudin (Antara). 

(padi: bekerdja karena pendapatannja lebih banjak. Satu hasil 

    

   
     

   

   

: 2 2 “3s: Untuk tertjapainja perdamaian se 

ada anasir2 jang ingin mentjari berti jang ditjitadkan PBB, demi 
keuntungan. . Tentang susunan kian Menteri Penerangan. 
anggauta' staf Dewan Pengusaha Selangjutnj Laga" 

, 4 M) 2 La t lan ja Menteri Penerang- 
TMSU di Djakarta diadjukan 2 | setanagutnya bahwa disamping 

usaha2- mentjapai tudjuan2 PBB 
tidak “jalan selantjar seperti kita 

anggota harapkan. Menurut Menteri, wak 
la tu ini PBB memang belum dapat 
a melaksanakan segala apa jang di 

:tjita2kan, namun hal demikian 
tidak perlu memberi alasan untuk 

njak Sumatera Utara utk ikut du 

Ah an bangsa2 di dunia. Dengan ke 
« kuatan2 jang..terhimpun di luar 

PBB seperti: negara2 Asia—Afri- 
ka setahun j.l berkumpul di Ban 4 

  

Di New Delhi Banjak Pe- 
ngemis Pendapatanja Lebih 
Dari Orang Jang Bekerdja 

PENGEMIS DI NzW DELHI iebih suka mengemis dari 

penjelidikan jang baru2 ini disiarkan diibukota India menun 

djukkan, bahwa penghasilan dari 3.060 orang pengemis jang 

berkeliaran disana, debih dari sedjuta rupee setahun. Ini berar 

ti, bahwa tiap pengemis menerima sedekah kira2 14 anna tiap 

'hari, tidak termasuk makan. Pendapatannja ini hanja sedikit 

    

ra Keagamaan 
Jg Telah Diputus Oleh 
Peradilan Agama”Se 

Indonesia 
MENURUT statistik jang dite 

rima dari Peradilan Agama, di- 
seluruh Indonesia dalam masa 
kerdja th. 1955 telah dapat dipu- 
tus/diselesaikan sebanjak 20.272 
buah perkara diantara 23.129 
buah perkara jang masuk dalam 
tahun 1955 ditambah dengan sisa 
perkara pada tahun 1954 seba- 
njak 1365 buah: Dari djumlah di 
atas sebanjak 1324 buah perkara 
ditjabut oleh jang bersangkutan 
setelah diperiksa, dan diantaranja 
satu buah perkara jang ditjabut 
sebelum pemeriksaan diadakan. 
Dengan demikian maka sisa per 
kara untuk tahun 1956 sebanjak 
1533 buah. 

Selandjutnja dari djumlah per- 
kara jg. sudah diputus/diselesai 
kan itu, oleh jang bersangkutan 
telah dimadjukan bandingan (ap 
pel) kepada Mahkamah Islam: 
Tinggi sebanjak 101 buah per- 
kara, “dan kepada Kerapatan   kurangnja dari upah seorang buruh sehari di India. 

Dan pendapatan pengemis jang . Diantara  pengemis2 santeri, 
memakai djubah berwarna merah 75” tidak mau berhenti menge- 
tua dan dua kali dari penghasi mis. Banjak diantara mereka jg 
lan pengemis biasa. Penjelidikan masih kuat dan tidak bertjatjat 
ini mengatakan, bahwa santeri? pdannja. Diantara jang tidak 
pengemis jang memakai badju bertjatjat ini 20Y5 tidak mau ber- 
andjang berwarna kuning dan bal Nobn . & 3. F e te gemis, sedang 105 
taun jong sanken aa aa tidak sanggup bekerdja, karena abu, berambut “pandjang 4. 2 
membawa mangkok, lebih banjak Sudah tua atau penjakitan. 
lagi pendapatannja. Diantara jang bertjatjat, . 415 
Tambaha, lagi, pengemis2 itu mau “bekerdja. Kebanjakan ialah 

Gadhi Besar sebanjak 19 buah 

kamah Islam Tinggi- telah pula 
diputus/diselesaikan sebanjak '98| 
buah dan oleh Kerapatan Meng 
Besar sebanjak 18 buah. 

| | 
Dapat ditambahkan, bahwa 

djumlah uang masuk utk semua 
perkara itu adalah sebanjak Rp. 
173.533,—, dari djumlah 21.545 

|chususnia 

itu, 
perkara. Perkara mana oleh Mah mereka belum pandai bikin sen- 

S 
tu setahun jl Russia mengumum 

kan bahwa ia berhasil mendiri 
untuk kan sebuah pabrik atom | 

pembangkit tenaga listrik. ,,Ah, j 

: Tetapi kalau atas&e militer tadi 
tidak terlalu terpengaruh sangat 
oleh sentoran W.C-nja jg. mung 

kin kurang sempurna dim flat- 

nja di Moskow, dan berkesem 
patan untuk melihat2 objek2 in 
dustri dan teknik jg. sangat luas 

itu di Russia, tentulah ia tidak 

akan mudah mengeluarkan Edj& 
kan. Sama halnja dengan orang 
kulit-putih jg. menutup erat-erat 
obang hidungnja, kalau melihat 
sinlander” makan duren. 

  

Tetapi setelah ia merasakan 
sendiri sedapnja daging duren ig.   kuning-putih. itu .— verdorie — 
tak “habis pudjiannja mengenai 
duren. 

Kemaren telah ja ftjeritakan 

  

sedikit tentang kesanggupan bang 

sa Russia dalam seal arsitektur, 
mengenai . setasiun? 

Metro Moskow. Marilah kali ini 
sdr saja -adjak (pasaaszte lagi) 
menjaksikan beberapa objekt2 in 

dustri-teknik jg. agak penting is. 
membuktikan dgn. njata,” betapa 
madju"-- dan pesat kesanggupan 

bangsa "Russia dalam « lapangan 
sekalipun 'mungkin benar 

toran W.C. jg. sempurna 

83 

cluruh dunia agak sangsi wak   
satu lamunan sadja, perlu untuk | 

  

  

Walau mengambil gambar paberik. atom Russia tidak di-izinkan, 
tetapi "Suara Merdeka” seperti biasa tosh dapat djuga mengemu- 
kakan beberapa gambar jang uniek mengenai paberik atom itu, Ini 
adalah pandangan luar dari paberik atom untuk damai di Russia. 
  

      
   

— Reaktor atom dari paberik tadi — 

   

  

    
   

  

propaganda”, komentar madjal- 

lah ,,Time” waktu itu. Saja sen 

  

orang jang diperkarakan dan 'di | 

empat paberik badja jg terbesar 

pada) pelerdiaan, tapi kemudian me- 
nganggur, dan terpaksa: menge- 
mis, 6 

  

. « 7 £ 

Djuga Konsert 
Bisa ,Subversif? 
PEMERINTAH negara bagi 

an Djohor telah mengeluarkan 
larangan dilangsungkannja per 
tundjukan konsert sebuah seko 
lah menengah disana, Sekolah 
Menengah Hwa Chiau School, 
dgn alasan karena konsert ini 
mempunjai ,,kewadjaran sub ersif” | 

Tindakan ini adalah untuk per 
tam, kalinja dilakukan oleh pe 
merintah negara bagian ini se-   imbilnja.. Tapi belakangan, kare 

ma seringkali ketjewa, dia tidak: 
mau lagi berlari kedjalan. : 

Karena berbulan-bulan ' hidup 
diudara terbuka, selalu diganggu 
oleh binatang-binatang ketjil, dan   antara Saudi Arabia dan Maska-| nga, seorang ahli oleh sardjana 

pai Minjak Arab-Amerika. '” |sirdjana hukum diseluruh Timur) 
Semendjak tahun 1954, I Erigah. MAN sa 

Ba dawi sda Na Sa Dr. Badawi telah beristeri dan 
       

  

| 
| | njai tiga orang anak, se-/ 

    
  

  

   
      
   

      

tetap Mesir dea di- orang laki2, 18 tahun. dua gadis.) pn 13 EN , AG F k 5 n. gadis. | 
reksi . dari Maskapai rusan :a 19 tahun, Demikian tu 
Suez jang lama. Di elalu New York Times. 

1 (Re lan dan sekretaris Perbum Tjb. 
n) Surabaja Imam Sjamsuri Selasa 

'Se- pagi pagi j.l. dihadapkan kemuka 

di Hakim pada Pengadilan Negeri 
bl. Surabaja karena dituduh tersang 

i SH kut dalam perkara pemogokan 
sekitar .masalah2 kotapradja. a. Mag bata ini. Keputusan per 
masalah perumahan dengan Wa- kara 1 ditunda Jain waktu. 
kil Walikota Djakarta Raya Su Bank Pegawai milik pemerintah 
pranoto. — Menurut hasil peme daerah otonoom kota Blitar jang 
riksaan, akibat serobotan- Pe didirikan sedjak bl. Mei 1956 jl. 

bolan bersendjata di Puntjak ma ternjata mendapat sambutan jang 
lam Minggu jl. telah menimbul h ingat dari "para pegawai peme 

kan | kerugian sedjumlah RP. rintah kota tsb. — Sedjak bebe 
340.570,—. | — Rapat pleno Pani- rapa waktu jl, telah dimulai pe 
tya Negara untuk, Persiapan2 si Jaksanaan rentjana pembangunan 
dang Konstituante Ten Gilang” sebuah Rumah Sakit Kusta jang 

Nopember di bari 

  

pupublik : 
Werner Dietrich jang k 
dang mengadakan kund 
Indonesia, pada Selasa pa 
telah mengadakan tukar 

   

sungkan pada tgl. J i baru di Kediri dengan rentjana 
gedung Parlemen Djakarta. “ biaja sebesar Rp. 840.050,—  Da- 
Nona Sri Mangan jang me lam hubungan peristiwa Pakis di 
wakili PMI Tjb. Djakarta Surabaja belum lama berselang, 
23 Oktober telah menerima kini masih ada 4 orang lagi jang 
rahan sebuah check st | dalam tahanan. Seperti di 
20.000 dari Perhimpunan 6 orang jang 
di Keenan Li tuk 

  

    
   
   

  

   

   

   

      

     

   

   

    

banjak menderita keketjewaan, 
lama-kelamaan matanja tidak. te 
rang lagi dan badannja bertam- 
bah lemah. Dia tidak. mau makan 
lagi, dan achirnja m ti ditempat 
dia ditinggalkan oleh madj 

Djawa. Timur  dalam..tahun 1956 
ini oleh Menteri ' Dalam Negeri 
Mr. an telah ditetapkan se 
besar. Rp: 369.397.000,—. .— Pe 
ngadilan Negeri Medan tgl. 22 
Okt. jl telah mendjatuhkan hu- 
kuman pendjara masing2 5 tahun 
pada 2 orang terdakwa jang di 
persalahkan telah melakukan pe- 
rampokan dikantor N.V. Asahan 
Rubber Company Medan hingga 
menderita kerugian sebesar Pp. 
150.000, — Pulau Selajar sela 
ku pulau penghasil kopra dewasa 
ini dalam keadaan menderita, aki 
bat belum dilunasinja uang pa 
tani2 kelapa dan belum diangkut 
nja sedjumlgh 16.000, karung ko- 
pra. Hutang jang belum . dibajar 
berdjumlah Rp. 600.06 “dp 
masih dalam urusan lagi Rp. 
000,— di. Mekasar, —. Berhubung 
dengan timbulnja kekuatiran di- 
beberapa daerah Sulawesi' Utara 
dan Tengah tentang kemungkinan, Hata 6 knja. satu golongan dia. PN Maa 

0, — 

  

   

  

ikannja | 

dangkan pemeriatah2 Singapura 
dan Malaya telah berulang-ulang 
berbuat demikian. demik'an: Reu 
ter dari Kuala Lumpur. Dalam 
statement jang diumumkan itu 
pemerintah Djohor selandjutnja 
menerangkan bahwa beberapa ro |: 
mor Konsert tsb. bukanlah ber 
sifat Malaya dan mempunja' ,.ke 
wadjaran  subversif”.. 'Nomor2 
utam. konsert itu, jang dimain 
kan oleh Sekolah Menengah Hwa 
Chiau, Segamat, Djohor, itu da 
ngnja dari Singapura demikian 

.hanja. 

senang hidupnja. tidak usah “be penderita “kusta, jang kerapkali 
kerdja keras. Lebih dari separo. : 
diantara mereka mengatakan, 
bahwa mereka bekerdja j 
empat. djam sehari. Jang dimax- 
sudnja dengan ..bekerdja”. jalah 
meminta-minta. Diantar, penge- 
mis2 itu banjak jang berpenjakit 
kusta, lumpuh dengan lengan atau 
kaki dipersilangkan, dan tuli ser 
t, bisu, Tapi menurut penjelidik 
an itu, 1096 dari djumlah penge 
TmnisS itu pura2 sadja bertjatjat ba 
dannja. 1 R 

». Penjelidikar ini dilakukan oleh 
Delhi School of Social Work di- 
bawah pengawasan Panitia Pe- 
rantjang India.  Diandjurkannja 
supaja dilaksanakan satu prograri 
jang hendak menjokong pengemis 
jang masih anak2. jang bertjatiat' 
dan anak2 jatim. Dikatakannja, 
“bahwa antjaman hukuman tidak 
'akan dapat menjelesaikan .masa 
lah pengemisan. Parag pengemis 
yu harus diberi kesempatan un 
tuk memperbaiki penghidupanja. 
:. Pengemis-pengemis itu" kebanja 
ikan datang dari daerah luar New 
Delhi: 2096 dari mereka berasal 
dari Madras. Hania 1576 orang 
New Delhi 'asli. Para penjelidik 
mendapati, bahwa kebanjakan pe 
nremis-pengemis itu mau bekerdia 
idiika sda. pekerdjaan  baginia. 
812h. Dari mereka pernah .punia 

: 5 rapKaw bebaskan dari pembajaran karena | 
berasal dari keluarga baik-baik, Kickin Hg 
tapi terpaksa mengemis kare ae Pn 
keluarganja tidak mau menerima 
nja lagi. Didapati bahwa “ 65Y5 
dari-pengemis-itr berasal-dari-ke 
luarga miskin, 304, “dari ' kala- 
ngan berada, dan 5Y5 dari kelitar 
ga kaja-raja. 45Y5 dari pengemis 
itu kehilangan bapanja- sewaktu 
mereka berumur dibawah 15 'ta- 
hun, dan terpaksa mengemis ka- 
rena tidak ada orang jang kuat 
mentjarikan nafkah untuknja. : 

(Reuter) 
t 

Berikutnja djumlah uang ma- 
suk dari perkara: bandingan jg. 
sampai kepada Mahkamah Islam | 
Tinggi adalah sedjumlah Rp. 519: 
dari 86 orang jang diperkarakan, | 
diantaranja dibebaskan dari pem | 
bajaran karena miskin sebanjak 
4 orang. ' Dan pada Kerapatan 
Oadhi Besar berdjumlah Rp. 165 
dari 11 orang jang diperkarakan. 

Demikian  Djawatan Penera- 
ngan Agama. (Antara):   

  

2 2 Djangan Kaget Kalau Di 
2 : "7 Kopenhagen|Lihat Wani- 

“ : & Ep ta Ijantik Isap'Pipa..... 
5 2 Ea t x » 1S: Kebiasaan? Merokok Semakin Meluas 

—.. Di. Denmark 
.. BANGSA DENMARK LEBIH suka mengisap pipa. Wa 

nita2 muda jang djclita berambut pirang, bila berdjalan2 didja 
jan raja dikota Kopenhagen, mereka bukan mengisap serut 
jang pandjang dan gemuk, melainkan pipa. Demikian beberapa 
hal jang dinjatakan oleh hasil penjelidikan meluas jang dilaku 
kan diseluruh Denmark mengenai kebiasaan merokek dan hu 
bungannja dengan kesehatan, jang dilakukan oleh Djawatan Ke 
sehatan Nasional Denmark. Djika hasil2 penjelidikan itu dapat 
didjadikan petundjuk, maka pengusaha2 tembakau dinegeri itu 
tidak usah tjemas. j : 

Perdebatan tentang bahaja m 
ngisap sigaret dari kanker paru2 
hanja. sedikit "mengurangi penga- 
tuh kebiasaan merokok 'ini: dan 
kekurangan ini lekas di-imbangi 
oleh bertambah. banjaknja pipa 
dipergunakan. 'Yapi mungkin jg 
lebih penting bagi pengusaha tem 
bakau, ialah bertambah banjak- 
nja. wanita jang gemar merokok, 

penduduk, diperbandingkan dgn 
1370 jang mengisap sigaret. Ada 
tiga alasannja mengapa pipa 
lebih populer. Pertama,  mengi- 
sap pipa itu lebih murah ongkos- 
nja daripada' mengisap  sigaret, 
karena tembakau pipa dikenakan 
tjukai hanja kira-kira separo dari 
tjukai tembakau sigaret. Kedua, 
djika sedang duduk mendjalan- 

Se jang berdasarkan |kan traktor, umpamanja, lebih 
jawaban 'atas 'pertanjaan2 jang |enak, memegang: pipa daripada 

dihadapkan kepada kira-kira Isigaret, - 
35.000 orang dalam tahun 1951— 
1954, menundjukkan bhw 77,845 
'dari' semua Jaki-laki ' “Denmark 
merokok, sedang diantara wanita 
Denmark 60,1Y5' masih tidak me- 
rokok. 

Diantara mereka jg- merokok, 
pengisap sigaret setjara kasarnja 
adalah separo dari mereka jang 
berumur antara 15 dan 40 tahun. 
Diantara wanita jang diam di 
udik hanja seperempat jang me- 
ngisap. 

5 an bila orang ea terbi., 
2. Sap pipa, a mengu- 

bah kebiasaan aa dengan mena 
sap sigaret, akan sukar. 

, Tjara jang sebaik-baiknja “ba 
gi orang belum merokok, rupa 
nja djangan dimulai . kebiasaan 
merokok, sebelum umur. lewat 
20 tahun, Diantar, pemuda-pemu 
da Denmark, 2045 telah merokok 
dengan beraturan sedjak mereka 
Mn 15 aa? dan sebelum 

eka sampai berumur 20 ta- 
hun kira2 8096 Mn 

      
   

    

  

   

ae lakukan pada Sekretariat Panitya 
. di Djl, Paseban 59 Djakarta sam 

pa 
santor matera dengan kapal, 

    Mengisap sigaret sangat popu- 
ler dikalangan prija dan wanita 

#idikota-kota,. tapi wanita mengi- 
Isap empat persepuluh dari semua 
#Isigaret jang dipergunakan di 

Denmark, meskipun mereka me- 
: ngambil faedah dari hanja seper- 
lima “dari djumlah  konsumpsi 
tembakau dinegeri itu. 

Prija dan wanita sama 
dojan merokok. 

  

    

propinsi. Sulawesi mendjelaskan, 
bahwa kekuatiran itu tidak ber- 
alasan. — Hakim Pengadilan Ne 
geri Medan telah mendjatuhkan| ” , Kok 
hukuman denda Rp. 1.300,— ke- Djika keadaan begini berlang- 
pada B. N. Hasibuan, penang-|sung terus, dengan tiada peruba 
gung djawab dari madjalah hibu 
ran "Ultra” di Medan karena di 
persalahkan memuat tulisan jang 
bersifat tjabul dalam madjalah 
tersebut. B. N. Hasibuan menjata 
kan akan mengadjukan apel atas 
putusan tersebut. — Festival Seni 
Drama Peladjar untuk pertama 
kalinja akan dilangsungkan di 
Djakarta dari tgl. 16 s/d 23 De- 
sember j.a.d. Pendaftaran untuk 
serta dalam festival itu bagi or 
ganisasi2 sekolah dan peladjar di 

hannja, dalam 20 tahun jang 
akan datang wanita jang merokok 
di Kopenhagen, satu-satunja kota 
besar di- Denmark, akan sama ba 
njaknja' dengan laki-laki. 
dalam 39 tahun, dikota-kota pro 
pinsi wanita jang merokok akan 
sama banjaknja dengan laki-laki: 
dan dalam 49 tahun, semua wa 
nita dinegeri ita akan merokok 
seperti suaminja, 

Satu-satunja tempat: dimana 
orang lebih menjukai sigaret dari 
pada pipa ialah di Kopenhagen. 
Disana 36.4Y5 adalah  pengisap 
sigaret, dan 28,9Y5  pengisap 
pipa. Sebaliknja diudik-udik, pe- 
ngisap pipa sebanjak 45,345 dari 

pai tgl. 5 Nopember j.a.d. — Hari 
Rebo sore rombongan  akrobat2 
Tiongkok tiba kembali di Djakar 
ta dari Bandung dan pada tgl. 

'Oktober rombongan  menerus- 
perdjalanan keliling ke Su-   Dan 

tetap. Dan mereka jang tidak 
merasa enak tembakau pada wak 
ta berumur sekian, biasanja sam 
pai mati tidak biasa merokok. 
.Diantara gadis2 jang berumur 

dibawah 15 tahun, hnja 575 jang 
merokok, tapi diantara jang ber umur 20 tahun, ada 5096. 

Pane mengisap 
5 A55 

Kebiasaan merokok di Den- 
mark berbeda-beda menurut per 
bedaan umur. . Pengisap sigaret 
dan pipa umumnja lebih banjak 
pada kalangan mereka jang umur 
nja antara 20 dan 40 tahun. Sc- 
sudah itu, orang banjak mengisap 
tjerutu, dan berkurang mengisap 
Sigaret, 

Wanita Denmark merasa bang 
ga dan megah djika telah mengi 
sap: .serutu, suatu kebiasaan jang 
masih | dipandang gandjil oleh 
bangsa-bangsa lain. Tapi biasanja 
mereka merasa enak meminum 
serutu, bila umurnja telah lebih 
dari 40 tahun. 

Antara umur 50 dan 60 tahun. 
seorang dari dua wanita jang me 

diri agak terpengaruh oleh ko- 

mentar ini, dan sebenarnja ku 

rang pertjaja atas kebenaran ada 

nja pabrik atom pembangkit te- 

naga listrik di Russia. Sampai pa 

da suatu hari saja dan “rekan2j 

wartawan lainnja diadjak kedesa | 

X (namanja agak dirahasiakan, 

sebab pengantar2 kita tidak mau j 

memberikannja) letaknja Ik 160 

KM dari Moskow, dan kita 

kalian melihat. dan. menjaksikan 

gn ' mata-kepala sendiri (aimnl 

jakien, kata seorang rekan dari 

suatu koran NU dengan kagum) 

adanja paberik atom tadi. 

se 

Paberiknja tidak begitu besar. 
Sebesar paberik gula ukuran se- 
dang di Djawa sini. Letaknja di- 
tengah2 hutan pohon tjemara. Sa 
ngat rapi dan teliti pendjagaan- 
nja. Tetapi toh tidak ada tommy 
gun jang “ diatjung?kan: untuk 
meng-accentucer - pendjagaannja. 
Tidak saban orang “dapat meli- 
hatnja. Hanja sementara jg ber 
untung, termasuk kita sekalian, 
dapat kesempatan untuk menjak 
sikannja But .,n0 pictures 
pleace”, kat, djurubahasa, tidak 
boleh ambil gambar. 

PrinSip-kerdja paberik atom ta 
di-sebenarnja sangat sederhana 
sekali. Atom Uranium 236 dipe 
tjah. Keluar panas jg sangat be- 
sar suhunja. Panas ini digunakan 
untuk memanaskan air. Air pa 
nas menghasilkan uap. Uap digu 
nakas, untuk menggerakkan me 
sin2 turbine jang membangkitkan 
tenaga listrik. Nah, tertjiptalah 
'untuk pertama kali arus listrik 
ig didapat dari tenaga atoom. 

ka 
ta 

.The First.in the world”. Per 
tama kali di-dunia, demikian 
nama flim Russia jang mentje- 
ritakan dengan bangga adanja pa 
berik atom untuk damai tadi. 
Dan benar2lah bangsa Russi., bo 
leh bangga atas tertjapainja pen 
diriah paberik tenaga atoom ig. 
benar2 untuk pertama kali didu 
nia itu. 5 

Alangkah besarnja rasa sen- 
sasi dalam hati seorang Rus. ka 
lau. is, memetik djekl@kan listrik 
dirumahnja dan .tjeklik” 

SAN sasa tksa menjalalah sebuah lam 
pu jang ia tahu bahwa arus lis 
trik. jang menjalakan Jampunja 
ita dibangkitkan oleh tenaga 
atoom. 
Alangkah senangnja nonah Ol 

ga jang mengerdjakan mesin pe 
mintal benang didalam salah sa 
tu paaberik disekitar Moskow, 
kalau diingat bahwa gerakan me 
sin. pemintalnja itu disebabkan 
oleh tenaga atoom. 

Dan siapa tidak akan ter 
enjum kesenangan, kalau diwak 
fu pagi ia makan roti panggang. 
sedang jg memanggang rotinja itu 
tenaga atoom? 

Ja, alangkah gembiranja selu 
rih dunia kalam beban hidup ki 
a sekalian ini bisa diringankan 
oleh tenaga atoom!  Bukannja 

Pe PPP PEP P2 

ada dua kali sebanjak jang dojan 
sigaret. meskipun patut pula di- 
terangkan bahwa lebih dari 8070 
dari wanita tu, itu, tidak mero- 
kok lagi. 

Djika dianalisa statistik hasil 
penjelidikan ini, maka di Den- 
mark jang populer bukan wani- 
ta tjantik dengan sebatang tjeru 
tt, "melainkan lebih banjak. wa: 
nita tjantik berambut pirang de 
ngan sebatang pipa. -Dikalangar 
wanita Denmark jang umurrja 
20 dan 29 tahun, jang mengisap 
pipa ada tudjuh kali  sebanjak 
jang mengisap tierutu. Tapi ha 
nja dua wanita diantara 2.330 

| |   rokok, seorang mengisap  tieru- 
tu. Bila umurnja lebih dari 68 
tahun, wanita jang dojan tjerutu   

n
a
a
 

NG ANAK ii da, Dibantai ol jdi, aki pa uht, dn dai 

orang jano mengaku, bahwa me 

    

     

      
Kontrole dari seluruh paberik didjalankan dalam kamar kontrole ' 
ini, jang tjukup hanja dilajani oleh 2 orang sardjana muda sadja. 
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Ra KE 

— Sebuah pemandangan dari mesin2 jg mengontrol keadaan uap — 

Hongaria Genting 
SeranganZ Terdjadi Atas Gedung2 
Pemerintah— Larangan Berkumpul 
Diadakan — Hongaria Minta Ban- 
tuan Pasukan2g Sovjet: Uni Untuk 

Pulihkan Keamanan 
RADIO BUDAPEST malam Rebo menjiarkan komunike 

Kabinet Hongaria, bahwa anasir2 kontra revolusioner dan ana 
sir2 reaksioner telah mengadakan serangan bersendjata terha 
dap gedung2 pemerintah dan kesatuan2 pendjaga ketentera- 
man umum Hongaria. Guna memralihkan ketertiban ' umum 
sampai ada pengumuman selandjutnja diadakan larangan ber 
kumpul dan mengadakan arak2an. Kepada kesatuan pendjaga 
ketentereman umum diberi instruksi untuk bertindak. tegas 
terhadap mereka jang melanggar larangan tersebut. 
Demikian komunike  pemerin- sukan2. Uni Sovjet. dalam memu- 

tah Hongaria. Radio Budapest|tihkan  ketenteraman umum di 

  

  
menjiarkan hari Rebo pagi seru- 
an Kementerian ' Dalam Negeri 
Hongaria, hendaknja — penduduk 
Budapest djangan keluar rumah 
sebelum djam 9 pagi waktu se- 
tempat, terketjuali dalam hal sa- 
ngat perlu. Pemusnahan anasir2 

dilakukan. Radio Budapest : hari 
Rabu pagi djuga mengumumkan, 
bahwa bekas: P.M, Hongaria 
Imre Nagy terpilih mendjadi ang 
gauta Sentral Komite dan ang- 
gota Politbiro Partai Pekerdja 
Kominis. Hongaria, Diumumkan, 
bahwa partai tsb. 'mengandjur- 
kan pengangkatan. kembali Imre 
Nagy mendjadi .P.M. Hongaria. 

Imres Nagy kemudian hari 
Rebo dalam pidato radio berseru 
kepada rakjat Hongaria hendak 

nja. mengachiri pertempuran. Me 
nurut siaran radio Berlin Timur 
ig ditangkap di Paris hari Rebo. 
Imre Nagy diangkat mendjadi 
P.M. Hongaria berdasarkan reso 
lusi Sentral Komite Partai Peker 
dja Hongatia. Menurut Reuter, 
radio Budapest mengumumkan 
bahwa hari Rebo Pemerintah Ho   reka mengisap tjerutu. 

(Reuter) 

Pd An,   Ke Pe Asia se ah am Met Aan atap dik 

ngaria telah minta bantuan pa- 

kontra revolusioner. masih  terusf MRr 

Hongaria “dan kantor Berita Ho 
ngaria MRI, malam Rebo warta 
kan adanja pertempuran di dja- 
lan2 dalam kota Budapest jang 
minta korban manusia. 

Menurut radio Warsawa per- 
tempuran didi 2. itu berpusat 
disekitar gedung radio Budapesi. 
MRI kabarkan, bahwa pertempu 
ran2 itu timbul sesudah hari Se 
Tasa 50 djut, orang diantaranja 
800 Opsir tentara berdemonstra 
si di Budapest untuk minta kem 
balinja Irore Nagy, Mereka itu 
adalah kadet2 militer, mahasis- 
wa dil. (Antara) 

ORGANISASI KEBATINAN 
TIMUR DI BUKITTINGGIL. 
Guna menjempurnaNan  rentja 

na pembentukan organisasi «£fil- 
Safat kebatinan Timur di Bukit- 
tinggi, baru2 ini oleh beberapa 
Orang pentjinta filsafat kebatinan 

Timur telah dibentuk panitianja 
jang terdiri dari A. Latif dari 
Djawatan Penerangan Sumatera 

engah sebagai ketua dan A. Ri- 

vai Jogi dari Perwakilan Djawa- 
tan Kebudajaan Sumatera  Te- 

  

  
Me em uu NO mui, Ya ED hn La ik da 8 

ngah sebagai sekretaris, 

BL 5 Me at UR db al Lai Aa Hai 

    

    

     
   

        

    

  

   

                  

   

 



  

Uifapan Terimakasih| 
Kepada Tn2/Nj2/dan Saudara2- 
sekalian jang telah memberikan 
'bantuan/sumbangan jang berupa 

| apapun pada hari perkawinannja| 
anak kami: : 

SOBGIAT - WARDOJO 

S. HARTINI - ASHAR 
tanggal 20 mendjelang 21 Okto-| 

  

ber 1956, dengan ini kami me-| 
ngufjapkan banjak terima kasih. 

Hormat kami 
SOEMADHIWARDOJO 

Sekeluarga 
Kp. Bulu Stalan 1/107, Semarang 

    

  

  

“AGENDA TETAP. “1 
Djam untuk pesan 

"Lux” - “Grand” 34 1—12— 
"Rex? - “Orion” 3 9o—12o— 
Gris - Indra - Royak 10,—11,— 

"GRAND” 5- 7x 9 (17 th) 

EXTRA: SABAN SORE dj. 3.00 
(Widescreen) 

Yvonne DeCarlo - Rita Gam: 
Carl. Thompson - V, Cortese 

"MAGIC FIRE” ' 
(Color by Trucolor) 

INI DAN BESOK MALAM: 
BE "La "ORION” 
Bp 2.30 - 445 - 7.00 -9.15 (47 th) 

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

”"UNCONOUERED" 
ea (Color by Technicolor) 
TA (Widescreen) 

5 INI DAN BESOK MALAM: 
B "REX” 1 Seda Pe UE th) 
1 Sophia Loren - Gerard Oury 

RIVER” 

tempat : 

  

  

  

"WOMAN in the 
(Ia Color) 

Ta "GRIS” 4.30- 79.30 (17 th.) 
Nirupa Roy - Trilok Tapur 
"BHARAT MILAP”" 
Film India Tekst Indon. 

  

  

  

  

/INDRA” 445-7,9.15 (17 th) 
en Nasir - Jabeen -. Bhagwan 
ES ? "CHAR MINAR” 

$ : Film India Tekst Indon. 

“INI MALAM PENGHABISAN : 
"ROYAL" 5-7-9.- (17 th.) 

E 2 'Rostiaty - D. Sundawa : 
» "ADA GULA ADAs SEMUT”: 

Pt .ROXY” 4451-4215 (17 th.) 
: Balray - Sariti - K. Kaushal 

”CHALIS BABA 40 EK CHOR” 
' (Alibaba 40 Perampok) 
Film India Tekst Indon. 

"DJAGALAN” 5.-7,9.- (17 th) 
le Suk Chio . Yuk Lin 

"CHIANG. FU CHI HSIEH” 
(HONG LIAN SIE) KE Il. 
Film Tiongkok Tekst Indon. 

  

  

  

  

  

PERUSAHAAN NASIONAL SEMIPEMERINTAH 

SPINNERIJ 
UJANTRA N.V. 

- Pjalan Deli 25 — two 

Metakpar 118 3 Telep. Smg. Ht : 

BENANG TENUN KAPAS 205, 405: Ba atas 

pesanan lain2 nomor, djuga benang batin. dan 

Menghasilkan : 

yerananan: 

Kwaliteit selalu didjamin uk pemeriksaan. 

S0 testing) B.A.P.T. Bandung. 

en 

| PERBAIKILAH HASIL TENUN / 2 
PERADJUTAN SAUDARA, 

:|2. PERTJAJALAH PADA HASIL USAHA NASIONAL. KITA, 

3 TUNDJANGLAH RENTJANA PEMBANGUNAN NEGARA, 

dengan memakai benang. 

t 

  

REPARASI 
jang dapat? MENDJAMIN barang Tuan dengan Garansi: | 

Fm BANARI! 
KRANGGAN BARAT 103 SEMARANG. | 

UNTUK SEGALA MATJAM DJAM. 

Mau Beli : 

. Mobil SEDAN c Sian 
STATIONWAGON 

dari merk FORD, CHEVROLET, DODGE atau PLYMOUTH 
tahun 1954/1956, 
Surat2 harap terangkan keadaan, Km-stand, 
serta harga pasti dibawah no. 32.367 d/a: 

Balai-Iklan MEDIUM 
DJL. ASIA AFRIKA 143 — BANDUNG. 
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Parang Dunia Tidak Djadi Meletus ? 
TANAH DJAWA MUNG ADJANG REMBUGING PERANG ? 
KAPANKAH DATANGNJA ,,PRADJURIT SIROLLAH” — tidak menerima suapan be- 
rupa apapun — AKAN MENGHANTJURKAN PARA KORUPTOR, PARA PENGGANG- 
GU KESEDJAHTERAAN NEGARA DAN MEREKA JANG TIDAK DJUDJUR ? KA- 
PAN ??! 

  

D0 SUDAH SELESAI DITJETAK, SETERIMA 
POSWESEL BUKU SEGERA DIKIRIM : Hanja Rp. 21,- 

»PUSAKA MAHA GURUs 
(DJANGKA, PRIMBON, MANTRA GAIB) . 

    

Diana | | 
KEKE S0 NN, KAKAK KE EKANA XENAKKAA 1 

fkartjis Masuk: KL I kp. 

1 L AMERICAN SALON 

-
 

warna, “styur L/R | y 

INIMALAM 

Fisterinja telah terbunuh dan po- 

RESMI SEDJATI, supaja kekasih timbul tjinta lagi, 
nja jang rahasia dan gaib! PENDEK, KITAB INI 

segala perbuatan manusia jang melanggar hukum 7 
njuap, mengingkari segala undang2, melakukan kedjahatan dan ' 

  

maupun jang buruk sebagai isteri dalam artian seluasnja.. Tidak 

Sekaligus membatja: DJANGKA (Ramalan) DJAJABAJA, PRIM- 5 
BON, ILMU FIRASAT dan DJAPA MANTRA. GAIB. $ 
Ramalan2 jang telah kedjadian semuanja tepat dari" DZAMAN 
KE DZAMAN. Indonesia sedang didalam DZAMAN. BESAR. 
JANG TERACHIR dan DZAMAN KETJIL jang disebut DZA- " 
MAN KALA BENDU jang maha dahsjat dan penuh kehebatan. 
Berapa ratus tahun lagi akan terdjadi KIAMAT KOBRA ? Bagai- 
manakah NASIB MANUSIA dan NEGARA INDONESIA kelak ? 
Bilakah datangnja ”"PRADJURIT SIROLLAH” akan membasmi 

(korupsi, me- 

ketidak kedjudjuran dengan berselimut kedudukan tinggi dsb.) ? 
Bilakah datangnja pergantian dzaman, jakni DZAMAN' KALA ' 
SUKA? Selandjutnja, buku ini ditambah dengan. PRIMBON - 
(hitungan pilihan warisan para leluhur), ILMU FIRASAT me- 
ngenai segala sesuatu bagi keberuntungan rumah-tangga, - suami- 
isteri dsb., misalnja dlm. menghadapi kesulitan2 jang « datangnja 
sefjara tiba2, watak manusia, teristimewa watak wanita jang baik 

lupa MANTRA DJAPA GAIB: a.l. supaja berhasil dalam kehi- 
dupan, memperoleh deradjat agung, naik pangkat, bisa lekas bajar 
hutang, dagangan laris, MANTRA ADJI WIDJI, MANTRA SA- 

Guna-gunadan berpuluh-puluh matjam lain 
SANGAT MANFAAT BAGI -SIAPA 

    

  

| Radio »NOVIDA” 
Ara ai DANG PALING BARU 

ka ' BENTUKNJA LEBIH INDAH 
0000 TECHNISCH LEBIH SEMPURNA. 

| Harga E.Z. Rp, 2995.— 

| Radio » 1 MASCOTTE 
DL. se MADA 26. — TILP. 1948. ' 

api SEMARANG.   
, Pengorbanan Sufji Ita”? 

Silahkan: mentjari, djawabnja dalam Sandiwara Amal jang 
diselen enggarakan oleh: 

HHIN HUI 
“Surabais/ Sem arang 

SA Kh F . digedung SUKASARI (Randusari) 

tgl. 27 dan 28 OKT. '56 djam 19. 00 

     

10,— 
KI Rp 3— 

pesibesatak bersih akan diamalkan ke 3 Badan2 Sosial 

al. P.M.. ta Rumah? Piatu. 

Kartjis dapat dibeli pada: 

— Pekodjan 
» TOKO BUKU ”GARUDA” — Djl. Dr. Tjipto 80 
3. Sdr. TAN TAY: SIONG — Pandanaran 168 
k Sdr. TAN GOAN TJOAN — Kr. Wulan Barat Ila 

Sdri. TAN- DJING NIO — Djl. Raden -Patah 70 
TOKO HIEN — Bodjong 25 
DIGEDUNG SUKASARI (Randusari) pada hari Saptu 
dan Min djam: 10.00 — 12.00 

an dan 17.00 — 19.00 

5 7. 

  

  

TI 

2 D.M.B. 
GRAND” 

15.00 7.60 9.00 
(utk. 17 th.) 
Extra: 
Saban Sore |f 

djam 3.00 
(Widescreen) 
.Riwajat hidup | 
Richard Wag:- | 
ner jgsebenar |- 
nja. Padat 
dgn. klimaks, 

.penuh keme- 
sraan! Film 

1 

HERBERT J. YATES 

PE 

: EN Peran 

  

  

"Jogjakarta, 

eka kam 

1, Ca. 

Hatsil Penarikan 
Coapon Berhadiah 

'DARI STAND MINJAK WANGI RIO (NJoO) 
Dalam Pekan Raya 200 tahunan di Jogjakarta, 

No. 1 dapat : MESIN DJAIT No. 04697. 
No, 2 1 No. 04628, 
No. 3 3 : SEPEDA DJENGKI No. 07243, 
No. 4 oi No. 04719. 
No. 5 hingga no. 24 dapat masing2 1 lembar KAIN 
BATIK djatuh pada : 

No. 07485 02958 06310 ” 09139 02079 
01829 06446 10595 03050 06941 
06140 07846 01854 02968 01307 
06321 09389 06166 07804 05933 

Hadiah2 boleh diambil di TOKO "BABAH GEMUK” Petjinan, 

Menghaturkan selamat pada pemenang, 
Persh. Minjak Wangi ,,NJOO”. 

(sRemadja" B.A.) Ngapeman 52 — Solo, 

LELANG 

  

  

Dari Kendaraan? Bermotor milik Pemerintah (D.K.A.) jang telah 

13, TRAILER JEEP dari P.G. S. N. Solo-ada di Kantor Lelang. 
Dari Kantor Pos dan Telegrap Besar di Semarang : 

3 SEPEDA telah dioperkan dan 1 DJAM (lontjeng tembok). 
| Dari Djawatan Gedung2 Negeri Daerah Semarang : 

5 BUAH BAND LUAR SEPEDA MOTOR 
27 BUAH BANI) LUAR MOTOR PERSOON 
18 BUAH BAND LUAR TRUCK. 

a. 
b. 
& 

Aa 

tor Lelang Negeri Djl. Djurnatan 19, Semarang. 
bi. 

SAN di Kantor Lelang tsb. diatas. 
Kendaraan? bermotor mulai 

lelang. 

Lelang Negeri. 
e: Para penawar harus hadlir dengan bawa uang tjukup. 

SELURUH DJAWA TENGAH. 
  

      

Penawaran dengan sampul tertutup di-alamatkan kepada Kan- 

Blanco surat penawaran dapat diminta kepada Sdr. M, KA- 

tgl. 22/10-1956 dapat dilihat 
tiap-tiap hari djam bekerdja 8.00 s/d 13.00 di Auto Garage 
D.K.A. Djl. “Imam Bondjol No: 47/49 dan Trailer dikantor 

Pembukaan Couvert tgl. 31-10-1956 djam 9,30 di Kantor 

LANDS VENDU COMMISSIONNAIR 

  
Karangan : pak Latip Kartosubroto dkk. 

Membeli setjara besar2an dapat potongan jang memuaskan 

Pesanan dengan uang dialamatkan ke: 

tidak dipergunakan lagi. : harga 
1. JEEP WILLYS type 1943 Pol. B. 9795 Da 

“2. JEEP FORD bean Sis 2721 ertas 
3. FORD TOURING » 1936» M. 184 Si 
4. OPELET CHEVROLET E3T “2 AB . 3079 
5, TRUCK CHEVROLET 2» 1942. » AB 1605 
6. FORD BESTELWAGEN 2100 na AB. 543 
7. DODGE AMBULANCE K2 “ar AB 557 
8. TRUCK CHEVROLET “Ngga in HL. 008 
9, TRUCK CHEVROLET sda... M. 436 

“10, MERCEDESBENZ BEBAN ai mn 
| 1. MOTOREIETS B..S. A. » 1938 Pol. L. 3797 

12. JEEP WILLYS 194005 N, 1215 

Ra Te Ter Rea Aa “A3 M0 La 0 LL Ta, AA ae Man 

— PERHATIAN — 
Siswa2. 

S.G,B75.G.A. /Pedagogi/P-T.PG. 
Guru2 

SEKOLAH RAKJAT 

SAUDARA INGIN MELAKSANAKAN METODE MEM- 

BATJA, GLOBAL DISEKOLAH SAUDARA ? 

Milikilah 

» METODE MEMBATJA 

k 

GLOBAL” 

: Rp. 7,—. tebal: 95 halaman. 

: ilustrasi 5 

: 8 buah photo dan reproduksi tulisan2 jang 

menambah djelasnja isi buku tsb. 

Badon Penerbit 

» TAMAN SISWA” 

Dil. Wiroguran 6—8 
Jogja.   

  

Iv
 

mi
 

  

Pengumuman 
nomor: I/UP/56. 

Dipermaklumkan dengan hormat kepada para 

langsung kepada BANK SOERAKARTA Pusat, Dj, 

Hormat kami, 

SEMARANG 
Tata Usaha.   -musik. jang realistis, tjerita roman jang mengagumkan! | 

  

Djalan satu2nja kedjurusan per- 
KOSAIS pa tea dgn. Dan Duryea 
sebagai orang jang paling sial! 

  

isi menuduh dia sebagai orang 
jang Perdana Setau yana ! 

. ra TT 
Be 

CALLS THE TURN 
as 

DAN 
DURYEA 

HEADS FOR 

Roman: O00myU00nuMnppo1MpntutMhplh Ymumppeyppperepapnnh Pn 

  

(R. Soedarsono) 

pemesan 

ALMANAK "KENTJANA” tahun 1957 jang kami terbitkan, 
dan para pemasang Iklan, hendaknja segala pembajar dikirimkan 

Slamet 
$ | Rijadi No. 272 Solo. Atau orang-orang jang membawa surat- 

#8 | surat dari kami, 

PANITYA USAHA PENERBITAN W.N. 

   

A
t
     

SANG AP 

| Hemat - Semangat 
DJANGAN.FETINGGALAN ! !! 

PESANLAH mulai sekarang ALMANAK ,,KENTJANA” tahun 

1957 jang diterbitkan oleh Badan Usaha Wanita Nasional Tja- 

bang Semarang jang berukuran 12 X 16cm. 

“Kertas baik — Omslag bergambar tiga warna — 

Adapun isinja antara lain: 

PENANGGALAN COMPLEET. 
PRIMBON2 LENGKAP, peninggalan dari para Pudjangga 
Tanah Djawa. 

Kabinet dengan programnja, setelah Pemilihan Umum. 
FRAKSI2 dalam Parlemen. 
Peraturan Gadjih Baru. 
Kewanitaan. 
dan lain-lainnja jang serba berfaedah. 

HARGA ETJERAN : 

Manfaat 

A Rp. 12,50. 
Untuk didjual lagi dapat kerting 10 s/d 2056. 

PESANAN langsung pada kantor kami, 
rang, 

ATAU pada: 1. 

2. 

3. Tuan Gan Kay Tiong, Djl. Mangkukusuman 5, 

Ketua : 
SOEDARDI) 

     

JANG PERTJAJA AKAN HAL-HAL GAIB! 
Harga sebuah buku HANJA Rp. 21.—, seterimanja poswesel segera dikirim Tertjatat. Oleh karena 
sudah banjak terdjual pada waktu buku sedang ditjetak, maka persediaan kini tinggal sedikit. KA- 
RENA ITU PESAN DAN KIRIMLAH POSWESEL HARI 
PADA PENERBITNJA : 

Usaha Penerbitan 1 URIA” 
DL 

As MAA Pa ADI RT Tr TT OT TN 

Bitingan Lama 36/ 

  

1 

“ 

“reka MMA KR KK ERAEAN KSM KKM ANN 
2g 

Kisah jang paling intiem dan paling tjotjok buat membangunkan 
segala keindahan jang tersembunji disetiap dada se-seorang! Di- 
petik dari halaman2 sebuah buku best- seller, jang dikarang oleh 
wdnita jang mengalaminja sendiri ! 

1 

201h Cantury:Fox presents 

"A Man Called Peter" 
,, SivemaScopE 

(Color by DE LUXE E" Inthe wonder of STEREOPHONIC SOUND : 

FILM CINEMASCOPE ! ! » ITU N GGU ”REX” 

Roxy” 

  

  

INI & BESOK MLM, PREMIERE 4.45 7.90 9.15 (17 th) 

KAMINI 
KAUSHAL 
WANITA MEDIA JANG 

M
N
 

E
A
 

an
 

an
a 

La
 

» 
dr AMI Owa ? Mani: S0: BUANA, 5 s: 

Kanka, Kamis KAVEKAL " Didderkan sial: 

  

Tjeritaan. 1601 malam jang sangat ramai dan menakdjubkan ! 

Mana Nana Ka MAA ai AA ML LL 

 Batjalah Harian 

»9uara Merdeka” 
Ka La Taha 0 M0 Aa AM, Mn an Oh Pl Na an. 4 Pa. 8 Na « 

Se AA AA An TA TA LA LA AL La 

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

: THE ALL-STEEL Sic VC LB 

EACITEMENT 

INI DJUGA, LANGSUNG KE 

, - Pn aa 

BILSAME  PBIKDER PULMu Dc     
Kisah kerahkan antara kedja- 

.#hatan dan kesederhanaan dalam 
»eristiwa jang mengerikan ! 
TATENGGO “ORION”! 

- 

Kudus 

  

  

2 - 5 — 

Bantulah 

P.M.I. 
MR AA AA LA 

  

  
"ROYAL" BESOK MALAM PREMIFRE 5.00 7.00 9.00 (17 th) 

Lloyd BRIncts . " Lee J. COBB 

     
  

: “Ine be A96: PRT DER 1 
“ aginusani PA NA 

Kisate bergelera tentang seorang laki? tersendiri jang tak merasa 
bersaudara berkawan ketjuali dengan pistol jang terselip diping- 
ang eN nen aa TO ! 
Tinggi, semampai dan Hekatari 
Panhandie hingga ke Rio Crando 
tak bisa didjinakkan!  - 
Sebuah film Western jang paling seram dan tegang ! 
  

  

AKAN 
ii ni 

DATANG MN Joan Crawroro | 
Kn Autumn DI: ln NN 

7 un Uu xXx 75 LN “5 Padan Pt 

  

  Dia (Joan Crawford) tahu dan insjaf betul bahwa segala tindakan-   nja terhadap si-pemuda adalah salah dan berbahaja............ 
lapi djusteru karena ke-sunjian dan kehampaan Men, maka 
ia selalu melakukan segala apa jang TA IMA ren Poo “ 

BRIS dengan ACTAMER x 

“kulit jang sebaik- baiknja 
“dan harumnja jang halus 

  

beihiniis bekerdja dan rasa gembira. #. Tantu 
akan terhalang djika kulit terganggu. Terutama 

didaerah panas? semua, tua-muda, . 

harus ber- djaga? terhadap se- 

gala matjam infeksi. Setiap 

hari memakai sabun wangi : 

Bris, berarti pemeliharaan 

mewangi memberi suatu 

kenikmatan pula, 

k AETAMER — 
bithionol, bahan bas 

ru pemberantas ku- 

man-kuman. 

    

   

   

    

Sabun wangi istimewa untuk negeri panas. 
  

    

   

    

Baru 
NORMAL 
LONGPLAY 

wa 

trima: 

TT 
Silahken preksa pada: 

,Puradise” record Stores 
1. 55. MAMBONDJOL — SEMARANG. 

Randusari 1/303 Sema- 
telepon No. 895 Semarang. 

N. V. ,KENTJANA” Bodjong 85, Semaranp, 
Telp. 1264 Smg. 

Bank Soerakarta M.A.B., Djl. Slamet Rijadi 
No. 272, Solo, Telp. 64. 

Tegal, Telp. 241. 
Diterbitkan mulai bulan November 1956. 

"' MENUNGGU PESANAN DENGAN HORMAT” 

Hormat kami, 

PANITYA USAHA PENERBITAN W.N. 
SEMARANG 

Tata Usaha : 
(R. SOEDARSONO) 

PEN eaa ah Nagin Si amen agama 

PIRINGAN HITAM 
: LAGU2 POPULAIR TERBAIK 
: CLASIC. RINGAN, JAZZ, 
SWING dan POPULAIR, 

  

    
  

  

Satu 
1   

  | DJL. 

| Made in Germany. No: 9-11-13-14, 
(dapat digunakan untuk segala merk mesin) 

Untuk langganan jang MENUNDJUKKAN SURAT KWL- 
TANTIE pembelian MESIN dari toko kami, 

Kesempatan ini terbatas sampai tgl. 31 DESEMBER 1956, | 

DISEDIAKAN: 

Dysamo Mesia Djahit, 
MESIN2 segala merk dan model, 

Pendjualan selalu didjamin SEPENUHNJA. 

Toko ,INDRA” 

Keuntungan! 
Dozijn DJARUM Rp. 12.— 

Rp. 6, HANJA 

    MATARAM 482 — Ai   — u 

  

Baru 

    

Buku ini Penting 

Membuat Pola dan Memotong Pakaian 
# ROK — PERBAIKAN (VERBETERD) dal - 
Belanda dan hanja bahasa Indonesia , Pa 

r 

Terima: 
SISTEM DANCKAERTS 

Rp. 5,— 
bagai Pemilik buku Dindkserts lama. Dalam persediaan Sistim Danckaerts : 

9 djilid Iengkap Indonesia Rp. 35,— Indon.-Belanda 
Baby uitzet Rp. 10,— Lepasan bah. Indonesia... a Rp. 4,— Porto Rp. 1,50 Ka 

- Rp. 40,— 

  

  

  

Untuk :   Penguasaan Pabrik2 Gula 
sebagai Realisasi Pembatalan K.M.B, 

KONGGRES KE - VII 
s.B. 

29 OKTOBER — 3 

G.—5.O.B.S.I. 
sg 

NOPEMBER 1956 
DI SEMARANG 

Belanda oleh Pemerintah 

  

  

  

  

   

      

  

          

  

    
Pe - Rogers dan para pemilik tern k a tainnig akan meridapatkan se 

duga, eh, Chuckles? Ha, ha! Mereka akan menje Nan 3 tuk menggiring ternaknja kedae rah 

  UU EK 

hari mereka memutuskan un 
baru, Ears! 

  

— Tek ak tek 
tek tokl: 
— Diam, saja 
ad, orang: datang! 

mendengar 

       
     

  

    

  

   

   

Selasa PANITYA KONGGRES KE-vII Maria WINDSOR “ Luthor AOLER Dean pa : BAGIAN PUBLIKASI Tn 
Ti 8 

FI ROGERS AND THE OmER 7 HA, HAT THEY) | 7 THEY'LL RUE THE GUIET! 1 HEAR 2 Manan BN ae mar dino 1 en AAS” 1 Sha Janasi ks COMING / RPIi 
Kr AN NEW PasTuRe, EARS/ 2 “| KOTERPILLARIY ROY ROGERSI 1 nan, 

« ? kt Benang terkenal dari sedjak - 
sebagai satu2nja orang jang — RoyRogers| 

No: 19 

      
     

  

— Masukkan sendjatamu itu 
Caterpillar “jang 

tok, 

dataran” 
— Hey, pak! Saja telah me 
nangkap Roy Rogers! 
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