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- Perintah 
Menghad    

telah diterima laporan 
dekat perbatasan den 
bitjara tersebut selandji 
a.l. di Sfax 
merusak toko2 kepu 
telah menjerang ke 
Menurut laporan2 

PM Tunisia Babi. a 
menjam an kepada 

sar Para Tunis 
ras terhadap pendud 
tsb. oleh pasukan2 Perantjis. 

Djuru  bitjara tsb. mencrang- 
kan bahwa Ladgkam telah mem 
beri tahu kepada duta besar Pe 
rantjis bahwa tindakan pasukan? 
Perantjis itu adalah suatu agresi 
terhadap kedaulatan Tunisia dan 
akan meruntjingkan keadaan. 

Konvooi militer Perantjis 

       

        

    

  

   

Komunike pemerintah Tunisia 
jang dikeluarkan di Tunis pada 
malam Djum'at sementara itu mel| 
njatakan bahwa suatu konvooi 
militer Perantjis terdiri atas dua 

  

    

   

truck pengangi a dan 4 
mobil lapis ba a hari Ke 
mis petang te oba tanpa 

pengetahuan Tunisia 
memasuki wilajah Tunisia dg 
berangkat dari Ain Draham me- 
PETA djarak  sepandjang 30 
Tm. , ! 

Penduduk daerah - perbatasan 
Tunisia “mendirikan rintangan? 
djalan untuk mentjegah masuknja 
konvooi militer Perantjis, jg: da- 

  

   
   

tang dari Ak riah ita, di wi 
lajah Tunisia. Tetapi “konvooil 
tsb. dgn. kekerasan menerdjang 
rintangan? an itu sehingga. bai 
njak orang dikalangan rakjat men 
dapat luka2. Pembesar2 Tunisia 
Kenun menahan konvosi . Pe- 
rantjis tsb. di Beja dimana guber 
nur Tunisia untuk daerah itu 
mengadakan . pembitjaraan dgn. 

iba (Kepada 
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ah Perlawanan Sampai Titik 
Lap aran Jang eng abisan": 

sKej “Rakjat,j,/Tunis Untuk 
an Serdadu2 Perantjis — Djuga 

ang2Perantjis Timbulkan Kerusuhan2 
kedutaan besar Tunisia di Kairo mengumumkan pada malam Djum'at 
bahwa pasukan2 Perantjis telah menduduki kota2 Tunisia di Utara 

I azairiah dan di Selatan dekat perbatasan dengan Libya. Djuru 
n bahwa telah terdja 

dimana kaum nasionalis memba kar sedjumlah 
aan orang Perantijis, dan dim. distrik Souk al Araba kaum demonstran 

an men ar gedung perkumpulan kaum penetap Perantjis. 

yam telah beri perlawanan sampai titik da 
oduta -be- rah penghabisan telah diberikan 

»Perintah suvaja mem- 

tes kelkepada pasukan2 Tunisia dan 
kota2|rintangan2 djalan didirikan di- 

(daerah perbatasan, Kita lebih 

budakan. Tunisia sudah mendjadi 
sebuah negara jang merdeka dan 
kita ingin mempertahankan kemer 

: 55 itu”. Demikian Bourgui- 

Dewan Konstituante 
kemudian dengan suara 
menjetudjui resolusi jang menun- 
tt penarikan miindur pasukan2 
'Perantjis jang kini 
di Tunisia, dan jang menjatakan 
solidaritet dengan rakjat  Aldia- 
zairiah. Perlu dikemukakan bah- 
wa ketika dewan tsb. bersidang 
panglima besar tentara Tunisia 
djenderal Baillif datang di tem 
pat sidang itucuntuk  mengada- 
kan pembitjaraam dgn. wal PM 
Ladgham. 
Pembesar? ... militer Perantjis 

di Tunis dalam pada itu ' mem 
bdntah bahwa! dalam Wilajah Tu 
nista telah terdjadi pertempuran 
antara pasukan2 : Perantjis dan 
tentara Tunisia. 

Di Tunisia tak terdjadi 
penumpahan darah ? 

Sementara itu ” Max Lejeune, 
sekretaris negara urusan ketenta 
taan Perantjis, pada malam Djum 
'at menerangkan ' kepada -para 
wartawan di Paris bahwa tak 
ada pertempuran antara pasukan2 
Perantjis dan pasukan2 Tunisia. 

Lejeune dalam pada itu menja 

Tunisia 

menghendaki tewas daripada pem 

bulat 

ditempatxan| 

kolonel de Corbusiere, komandantakan bahwa agaknja terdjadi se 
dari konvooi Perantjis tsb. “Fmatjam insiden bertalian dgn ge 

Untuk mentjegah pelanggaran|rakan suatu kesatuan lapis badja 
wilajah nasional Tunisia oleh pa| Perantjis jang sebagian ditempat 
sukan2 'Perantjis “rakjat Tunisiahkan di Aldjazairiah-dan sebagian 
sekarang menggali parit2 danjdi wilajah Tunisia. Lejeune me- 
mendirikan rintangan2 djalan se-|rambahkan bahwa - sepandjang 

“di TunisiB' dan 

  

   

- pandjang perbatasan.  Demikian| Pengetahuannja 

pumpahan darah. komunike . pemerintah “Tunisia. 

dalam sidang dewan konstituante 
Tunisia pada hari Kemis telak 
mengumumkan bahwa telah ter- 
diadi bentrokan antara pasukan? 
Perantjis dan rakiat Tunisia di 
perbatasan dengan Aldjazairiah 
dengan adania korban dikedua 
pihak tetapi perinfjian belum 
laai diterima.. - 

Bourguiba menerangkan bahwa 

PM. Tunisia Habib Bourguiba 

tak terdjadi pe 

Perantjis mengadakan tis 
dakan2 militer penting di 
Aldjazairiah Barat, 

berita2 dari Aldja- Seterusnja 

zair jang diterima di Rabat pada 
malam Djum'at mewartakan bhw 
tindakan2 militer jang penting te 
lah diadakan oleh Perantjis di 
Aldjazairiah- Barat. 

Diterangkan. bahwa hubungar 
tilpon antara: kota2“jang terletak 
diantara Oran dan perbatasan 
Marokko telah diputuskan. Di 

bentrokan Hu abi keliks |Oran sendiri dimana pedagang? 

kan2 Perantii8 mentioba -mema- 
suki wilajah Tunisia dari Aldia- 

SCUA Bentuk 
Panitya Ketjil Me 
Mengenai Kekuasaan 

Husum Suez 
BADAN pekerdja Perhimpu- 

nan Pemakai Terusan Suez jang 
beranggota 15 negara pada hari 
Kemis bersidang di London dan 
membentuk suatu panitia ketjil 
jang  berkewadjiban  menjusun 
saran2 mengenai kekuasaan hu- 

  

kum, hak2 istimewa dan kewal Yadi 
djiban2 diplomatik ' perhimpunan 
itu. Badan pekerdja tsb. seperti 
diketahui terdiri atas wakil2 Ing 
gris, Perantjis, A.S., - Norwegia, 
Italia dan Iran, dan panitia ke- 
iil itu jang akan mengadakan | 
sidangnja jg. pertama pada hari 
Djum'at akan djuga terdiri 'atas 
wakil2 dari 6 negara tsb. Badan 
Pekerdja tsb. djuga ' mengambil! 
putusan membuka pembukuan di 
dua bank di London dalam ming 

| Rabat 

bangsa Aldjazairiah mengadakan 
pemogokan sampai hari Kemis 
pagi, Perantjis memperkuat tinda 
kan-tindakan keamanan. 

: - Orang2 Perantiis menim 
2 bulkan kerusuhan di 

Dalam Peak sedjumlah be 
sar orang Perantjis pada hari Ke 
mis berdemonstrasi dimuka ge- 
dung kepolisian«di, Moknes me- 
nuntut diberikannja sendjata. 
Kedutaan Mbesar Perantjis di 

mengirim utusan untuk 
mendesak pembubaran demonstra 
si itu, dan, dg yistrasi bubar tan 
pa tuntutan kaum demonstran tsb. 

dilaksanakan. 
“Selandjutnja didapat kabar di 

Rabat bhw pada malam Djum'at 
disebelah Tixyur Mekties telah ter 

insiden tembak-menembak 
jang meminta korban 3 orang P€ 
'ranfjis tewas, dan 8 orang Peran 
tjis lainnja. dan seorang Marokko 
mendapat luka2. 
Insiden ini”'terdjadi — djustru 

nada waktu kira? 49.000 orang 
Perantjis jang bekerdja di peme- 
rintahan Marokko. mengadakan 
pemogokan selama" 24 djam se- 
bagai protes terhadap pembunu- 
han orang2 Perantiis di 'Meknes 
pada hari Rebo jbl. Dinas kere- 
ta-api dan penerbangan terhenti 

  

  gu ini, untuk perhimpunan tsb. 
(Antara). / 

Amerik n 

  

dan hubungan tilpon terputus di 
Marokko. 

hawatir Lihat 
Krisis Di Tunisi Krisis Di Tunisia 

PM LIBYA Mustafa bin Halim pada hari Kemis telah 
meminta kepada para duta besar Inggris dan Amerika di Tri 
poli supaja meneruskan kepada pemerintah mereka masing2 
permintaan hendaknja Inggris dan A.S. mengadakan tjampur 
tangan utk. mendjamin per n lima pemimpin nasionalis 
Aldjazairiah jang telah ditangkap oleh Perantjis pada malam 
Selasa jbl., demikian pengumuman resmi Libya. 

Diumumkan selandjutnja bahwa 
pemerintah Libya pada hari. Ke 
mis mengadjukan protes kepada 
madjelis. rendah 
mendesak kepada madjelis 
Perantjis supaja mem 
mimpin2 Aldjazairiah tsb... 
UP selandjutnja mewartakan 

mendapat keterangan di Washing 
ton pada hari Kemis bhw peme 
rintah A.S. dgn kechawatiran jg 
makin bertambah besar -memper 
hatikan krisis dalam hubungan 
antara Perantjis ' disatu pihak 
dan Marokko dan Tunisia di lain 

  

          

  

  

pihak jang timbul akibat penang| 
kapan kelima pemimpin2 Aldja- 
zairiah oleh Perantjis tsb. 

Diterangkan selandjutnja bhw. 
kechawatiran A.S. itu berdasar- 

  

Perantjis dan ke 

'merintah A.S. mengharapkan dj 
ka Perantjis mengingat keadaan 
tsb. menghentikan semua bantuan 
keuangan kepada Tunisia dan 

| Marokko, kedua negara di Afrika 
e| Utara itu akan meminta kepada 

A.S. supaja membantu dalam 
mengatasi kesulitan. (Antara). 

  

di djuga beberapa demonstrasi 
kendaraan milik Perantjis dan 

Tembak-menembak disebelah 
Timur Meknes dimulai dengan 
serangan tembakan senapan me- 

sin terhadap serombongan "polisi 

Perantjis jang berkendaraan jeer. 
(Pendjelasan tentang “1nsiden itu 
tak diterima dari Meknes kare- 
na hubungan tilpon terputus. 

Di Paris menteri luar negeri 
Perantjis Christian Pinea me- 
ngatakan kepada pers sesudah ia 
menghadliri sidang kaoinet jang 
membitjarakan “keadaan di Afri- 
ka Utara bahwa pemerintah Pe 
rantjis akan mengadjukan  pro- 
tes kepad" Marokko terhadap ke 
rusuh:fa jang telah terdjadi di 
Meknes dan jang dikabarkan me 
minta korban 37 orang  Froga 
tewas. 

Kalangan jg dekat dengan biro 
PM Perantjis dalam pada itu me 
nerangkan bahwa pemerintah Pe 
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| Menang 
Pemeriatabnja Dpt 
Mosi Kepertjajaan 

|- KABINET Perantjis jang dipim 
pin oleh P.M. Guy Mollet pada 
malam Djum'at “ mendapat mosi 
kepertjajaan madjelis rendah Pe- 
rantjis mengenai politik2 Suez, 
Aldjazairiah dan ekonomi jang 
dilakukan oleh kabinct tsb. jang 
sekarang berumur 8 bulan. 

Madjelis rendah Perantjis me 
njetudjui  politik2 tsb. dengan 
serbandingan suara 330 lawan 
1140 dan 49 abstain,-sesudah per 
debatan sedjak tanggal 16 Okt» 
Car jl. Hanja anggota2 komunis 

menjatakan menentang politik 
Mollet tsb. ialah jang pertama 

kali pihak komunis menjatakan 
nia menentang kabinst Mollet se 
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ta'Uang$Rp. 300.000 ta: , Yangskp. . 
Untuk ,,Memadamkan" Perkara Jungsch- 
lager — Nj. Bouman Mulai Tulis Serie 

Ha Artikelnja 
MENDJAWAB PERTANJAAN anggota fraksi Katolik 

Yan Ryekevorsel Menteri Luar Negeri Luns menerangkan, 
bahwa pemerintah Belanda menjesali keterangan dari djuru- 
bitjara perwakilan Belanda di Djakarta sesudah proses Schmidt, 
jaitu uijapan jang mengatakan, bahwa ,,djalannja proses ada 

lah correct”. Mermurut Luns, utjapan tersebut tidak hanja me- 
njimpang dari perasaan djurubitjara itu sendiri seperti ternjata 
dari utjapan2nja jang sudah2, akan tetapi djuga bertentangan 
dengan kepertjajaan jang dianut oleh pemerintah Belanda. 
Pendirian Belanda dalam kal Njonja Bouman  selandjutnja 

ini adalah, demikian Luns, bhw. 
Indonesia dengan sengadja mem 
perkosa hukum utk kepentingan 

sjak kabinet itu terbentuk dalam 
bulan Februari jl. 
Bahkan Pierre, Mendes France 

samimpin radikal sajap kiri jang 
mendiadi pengetiam utama po 

“itik pemerintah Persntjis dalam 
masalah Aldiazairiah, "men'ata 
Yan pada malam Djum'at bahws 

Mollet adalah orang jang paling 
r ntas untuk mendatangkan pe 

politik. Pendirian inilah jang men 
dorong pemerintah Belanda . me- 
ngeluarkan publikasi ,, Administra 
tion of Justice in Indonesia”. 

Sesudah  mempeladjari vonnis 
terhadap Schmidt setjara menda 
lam, pemerintah Belanda akan 
membentangkan pendapatnja .utk. 
menghilangkan kesan jang salah 
karena utjapan dari djurubitjara 
perwakilan Belanda di Djakarta. 1jeleszian di Aldiazairiah. 

Banjak pembitjara dalam 
dane  madielis rendah pada 

si- 
Selandjutnja. Luns menerang- 

kan, bahwa ia pada waktu ini     
malam Djum'at itu mengemuka- 
kan bahwa penielesaian terachir 

di Aldiazziriah harus bersifat po 
'itis dan bukan militer.  Diper-   rantjis djuga mengambil putusan 

jantuk sementara tidak mengadiu 
kan kepada parlemen Peranti's 
untuk diratifikasi 

lah ditandatangani dalam bulan | 
Diuli jl. 1 
Diterangkan bahwa alason pe 

merintah Perantjis - mengambil 
putusan tsb. ialah mempun'ai 
bukti adanja kiriman sendjata ba 
gi kaum pedjiosng Aldjazairiah 
melalui daerah padang pasir 
Fozzar di Libya antara Aldia- 
7airi”h Selat?n Tunisia” Selatan 
Cm daerah Sahara. Dikatakan 
bahwa dengan demikian “untuk 

cleh kesan diluar ruangan sidang 

madielis rendah Perantiis bah- 
E perdjandjian |" sesudah nenangkapan pemim 

an'ara Perantjis dan Libya ig apa terkemnka Aldiazairiah pa- 
C9 mal-m Selasa ih. pemerin 

“ah Perantiis menganggan “ada 

kemunekinan gerakan nedioang? 

Fersendiata di Aldiszairiah akan 
runtuh. (Antara-AFP). 

  

kedua kalinia ditunda perdian 
diian tsb. diadiukan kepad. mer 
lemen Peran'jis untuk diratifi- 
kasi. (Antara—AFP). 

  

  

   . BERHUBUNG DENGAN 27 

Ia katakan. bihwa' bukan se 
suatu jg kebetulan, bahwa sem- 
bojan satu nusa, satu bangsa dan 
saiu bahasa: Indonesia diuga hz 
rus ditudjukan“pula terhadap ge 
rakan2 sukubangsa dalam usaha 
membawa  kesedaran “pemuda2 
dari berbagai sukubangsa itu, un 
tuk memperkuat persatuan bang 
sa dan Republik Indonesia. 

Kalau kita ingin berbiijara ten 
tang sukub:ngsa, maka pertamaz 
jg harus kita kenangkan adalah 
tradisi patriotik dari berbagai 
sukubangsa kita dalim persatuan 
nja sebagai satu bangsa Indones 
sia ig djaja sedjak sumpah pemu 
da dan selama revolusi Agustus 
1945. Patriotisme pemuda inilah 
jg harus dikembangkan untuk 
melawan pendjadjahan asing, jg 
djuga terang berdiri dibelakang 
kekuatan2 gerombolan DI/TII 
dan gerakan subversif lainnja. 
Pendeknja kesedaran pemuda ki 
fa sekarang bagaimanapun djugz 
bentuknja, harus ditudjuka, un 
tuk mengisi harapan bangsa, de 
mnikian Sukatno. 

Menudju Kongres Pe- 
muda ? 

Tentang maksud mengisi ha- 
rapan bangsa itu, Sukatmo kata- 
kan, bahwa pemuda itu sendiri- 
lah iang harus menjatakan setia 
ra djelas akan kesanggupan dan 
keinginannja. Tempat jang djitu 
untuk itu adalah Kongres Pemu- 
da Seluruh Indonesia. 

Ia katakan lebih djauh, bah- 
wa kesedaran untuk mengabdi 
kepentingan bangsa dan tanah 
air tidak boleh berhenti dalam 
berbitjara tentang persatuan jang 
umum?2 sadja, tapi djuga pernja- 
taan kesanggupan mengerahkan 
tangan2 jang tangkas dan otak? 
jang tjerdas serta semangat ker- 
dja jang tak terbatas untuk me- 
madjukan negeri. 

Perdjuangan pemuda Indonesia 
sekarang telah mentjapai kedewa 
saan, jaitu kedewasaan untuk 
mengerti, bahwa realisasi dari 
kesanggupannja itu, djuga meru- 
pakan perdjuangan untuk. ber- 
angsur-angSur menghantjurkan se 
gala kepintjangan jang ada dlm. 
masjarakat. 

Achirnja diterangkan, bahwa 
dlm memperingati Hari- Sumpah 
Pemuda ini, ' fikiran dan tenaga 
kita, terutama -organisasi2 pemu- 
da, harus ditudjukan untuk mulai 
langkah2 jg konkrit untuk mem- 
persiapkan diri hagi terselengga 
ranja ' Kongres Pemuda Seluruh 
Indonesia. 

Demikian Sukatno kepada pers. 
Seterusnja untuk meniambut   

Perlu Adanja Kongres 

belum sanggup mendjawab perta 
njaan anggota jang bersangkutan 

»apakah djalannja “proses jang 
tidak menurut hukum itu akan 
dibawa oleh pemerintah Belanda 
ke Mahkamah Internasional - 

Njonja Bouman memulai 
serie-artikelnia. 

Sementara itu nilai hari Ke- 
mis jl. Njonja Bouman memulai 
serie-artikelnja dalam harian ,,de 
Telegraaf '. 

: Dalam artikel-pertama hari itu 
dibentangkan, bahwa Herman 
Bouman pernah memberitahukan 
kepada Djaksa Agung Suprapto, 
bhw dia pernah mendapat ,,kun 
djungan jang aneh sekali”, jaitu 
dari seorang- wanita jg bernama 
mevoruw Willemse bersama se- 
orang pemuda. jang mengatakan 
famili dari Djaksa Tinggi Sunar 
jo. Kedua orang ini katanja da- 

Pemuda Seluruh Indon. 
Guna Tempat Menjatakan Tekad Pemuda 
— Keterangan Sukatno Mendjelang Hari 

tang atas nama Sunarjo dan me 
nawarkan kepada Herman Bou- 
man, bahwa Sunarjo akan mema 
damkan (met een sisser doen af- 
lopen) . perkara  Jungschlaeger, 
asal Bouman. memberi dia uang 
sebanjak Rp. 3001008:— dan se- 
buah sepeda motor "utk pemuda 

membantah, bahwa Sunarjo per- 

nah mengadakan pemeriksaan jc 
betul terhadap penangkapan dar. 
Mr. Michael. Sunarjo hanja pe 
nah mengundjungi Mr. Michae 
sampai dipintu sel dan menanja 
kan apakah ada jang akan di: 
kemukakan oleh Michael. Michae. 
pada waktu itu mendjawab ,,hoc 
kan ik hier nu spreken” (bagai: 
mana saja disini sekarang ini bis: 

bitjara). 5 
Pokok isi dari artikel pertam: 

ini adalah untuk membentangkan 
bahwa proses jang didjalankar 
di Indonesia adalah  se-matat 
»Schrijnproses”- (proses pura2) 
Keterangan diri saksi2, menurut 
Njonja Bouman, tak dapat diper 
tjaja dan terlalu ,,gemaakt” (di- 
bikin2). 
“ Sebagai penutup Njonja Bou- 
man mengatakan, bahwa tak 

pemerintah Indonesia untuk men 
djalankan ketjurangan dalam hal 
ini, akan tetapi saja akan ber- 
usaha mentjegah, bahwa mereka 
mendjalankan hal ini "atas nama 
hukum. : 

Minggu depan Njonja Bouman 

akan “berbitjara dalam pertemuan 
terbuka digedung konser Amster 
dam tentang perkara2 Schmidt 
dan Jungschlaeger. (Antara). 

Djam MalamDi 

Singapura 
POLISI Singapura malam 

Djum'at mengumumkan berlaku- 
nja djam malam bagi seluruh ke 
pulauan Singapura, setelah  ter- 
djadi bentrokan antara polisi dan 

  

seorangpun jang dapat mentjegah| 

ke . Sumpoh Pemuda murid2 sekolah menengah Tiong 

Sakatno, jang djuga mendjadi anggota Parlemen, menerang- 
kan, bahwa sembojan jang dengan kuasanja dilahirkan oieh 
sumpah pemuda 28 tahun jang lalu masih tetap segar mendji 
wai gerakan pemuda, selama perlawanan terhadap kolonial:s 
me mendjadi atjara perdjuangan bangsa kita sekarang. 

(warna dan bentuknja jang bagai 

peringatan Hari Sumpah Pe Njonja - Bouman mengatakan, 
w sedap perilWa “Ini “tidak 

pernah dilakukan penjelidikan. 
Selandjutnja penulis Njonja Bou 
man menerangkan, bhw sekurang 
kurangnja seorang anggota parle 
men mendapat' antjaman dari Su 
narjo supaja djangan turut tjam-| 

Oktober th. 1928, pada tgl. -23 pur dalam hal tersebut. 
Oktober 1956 ini Badan. xerdjal| i   tersebut. ee nenookan 

karena murid? tsb. 
perintah dari pemerintah Singa- 

“foaling sedikit 15 orang 

tadi terdjadi, 
menentang 

pura supaja menutup - sekolah2 
mereka. 

Seperti. -dikabarkan — pemeria- 
tah Singapura menuduh . mu- 
id2 itu melakukan  kegiatan2 

subversif. Akibat bentrckan tadi 
luka2, 

“iantaranja 7 orang anggotarra   Dewan Nasional Konggres Rak- 
jat menjatakan kejakinannja, bah 
wa pemuda Indonesia ketjuali 
tetap taat pada sumpahnja ,,satu 
nusa, satu. bangsa, satu: bahasa : 
Indonesia,” djuga tetap satu suka 
satu derita dalam menunaikan 
tugas untuk kesedjahteraan dan 
kemasalahan- jang merata kese- 
luruh bangsa. Besar artinja Hari 
Sumpah Pemuda jang ke-28 ini, 
terutama pada situasi dalam dan 
luar negeri seperti sekarang ini 
dimana anasir2 reaksiorer, ana- 
sir-anasir devide et impera dlm 

untuk - pengembalian Irian Barat 
kedalam kekuasaan R.I. mash 
tetap merupakan satu dari seki- 
an banjak dienis kepentingan na 
sional jig harus kita seleszikan 
dengan segera. Keamanan dalam 
pengertian bebas dari kemiski- 
nan dan bebas dari ketakutan 
masih merup»kan soal? proble- 
matik dan  visieus. ' Disamping 
itu keruntuhan moral dalam lapi 
san masjarakat tertentu masih 
merupakan antjaman jg tidak ku 
rang bahajanja dari pengatjauan 
lainnja, sedang pemberantasan 
korupsi masih fiktif dan baru da 
lam rantjangan Undang? ig ha 
rus menunggu penjelesaiannia di 
D Semu2nia itu harus kita 
akui dan kita harus pula beran: 
menghadapi untuk mencusahakas 

mana djuga setjara langsung 
atau tidak banjak meradjalela 
dan merupakan bahaja jang ber- 
tjokol dalam tubuh masjarakat 
Indonesia.   
    

Penampungan pembatalan per- penielesaiannja.  Demiki 
Ag ara : 5 . an ad 

djandiian KMB dan pelaksanaan (sambutan Kongres Rakjat. 
perdjoangan cl?im nasional kital - (Antara) 

SP PPPPPPA 

Dikerojok Hingga Mati 
Karena Mentjuri Ketela 

HARI REBO malam telah kedapatan mati dikerojok orang 
banjak seorang bernama Chalil penduduk Tegalarum (Mrang 
gen Semarang). Sebabnja karena ia diketahui telah menfjuri 
ketela pohong jang tertanam ditanah milik salah seorang pen 
duduk disitu. Jang berwadjib telah mengurus peristiwa tsh. 

5 (Antara). "areal Aaedeeebede Ae 0». & 

Persadja Bitjarakan Ke- 

   
P.M. Mollet| Ni: Bouman Tuduh Djak:| 

Isa. Tinggi Sunarjo Min- 

  

'A 
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HARGA LENGGANAN: - 

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

: LUAR KOTA : ,,Suara Merdeka” (dengan materai) — Rp. 14,— 
Suara Merdeka”/,/Minggu Ini” Rp. 14,— 4 Rp. 3— — Rp. 17,— 

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

TAHUN KE VII No. 210 ETJERAN : ,,Suara Mgrdeka” Rp.0,75. Minggu Ini” Rp. 1,— 
Pp   AS 

  

  

“Djuga Abd. 
(Alkaterie: 

'Memberatkan Hakim 
" Lim Wan tco 
AB9YULLAH Alkaterie seorang 

jang sedjak beberapa waktu jang 
lalu ditahan oleh CPM karena di 
tuduh tersangkut dalam sesuatu 
pelanggaran, hari Dium'at kema- 
ren telah diperiksa oleh Djaksa 
Agung Muda Abdul Mutalib Mo 
ro digedung Kedjaksaan Agung. 
Djaksa Agung Muda itu mene- 
rangkan kepada pers, bahwa pe 
meriksaan atas diri “Alkaterie itu 
dilakukan berhubung dgn. kete- 
rangan2 jang diberikan oleh ter 
dakwa Hakim Mr. Lim Wan Too 
dimuka sidang Pengadilan jang 
pada pokoknja mengatakan, bhw 

Banjak Pengusaha 

Nasional Salah Gu- 
«nakan BantuanPem 
Hingga Kini Masih Ada Rp. 53 Djuta 
Hutang Pengusaho2 Nasional Jang Belum 
Dibojar — Pengusaha2 Jcng mBandel 

Akan Ditjabut Eerkeningnja 
Oleh: Korr. Kita di Djakarta. 

BANTUAN ALAUPUN sokongan jang diberikan baik 
oleh Pemerintah maupun oleh pihak Kementerian Pereko 
nomian, jang selalu didjewt2kan oleh pengusaha2 nasional, 
dalam tahun2 belakanganyini ternjata sekali bahwa banjak 

bantuan dan sokongan itu telah disalah-gunakan oleh pihak 
pengusaha nasional sendiri. Banjak pengalaman pahit jang 
sudah dialami oleh Kementerian Perekonomian dan pengala 

Alkaterie pernah memakai, pin- 
diam mobil prive Djaksa Agung 
dari Djakarta ketempat istirahat 
Djaksa Agung di Tjipajung utk 
berusaha mengeluarkan Liu Ka 
Khie dari dalam tahanan. 

Menurut Djaksa Agung Muda 
Mutalib Moro dalm  pemerik- 
saan atas dirinja Lu, Abdullah 
Alkaterie dengan tegas memban 
tah kebenarannja keterangan? jg 
diutjapkan Lim Wan To i:u. Ab- 
dulhh Alka'erie masih dalam 

wan ,,Suara Mexsdeka.” 

| Lebih djauh dalam hubungan 
ini Menteri Burhanuddin menja 
takan a.l. bahwa banjak hutang2 
itu sudah ada jg ditunggak sela 
ma dua tahun dan wang jp di 
pindjam atau dihutang oleh pe- 
ngusaha2 nasional itu pada ha 
kikatnja adalah wang Negara. 

Menteri Perekonomian Burha- 
nuddin menerangkan, bahwa hu 

tahanan 'CCPM dan masih terus 
diperiksa mengenai tuduhan da 
lam suatu perkara. (Antara). 

tang2 pihak partikelir jg terdiri 
dari pihak pengusaha2 nasional 
pada JPP dulu. masih berdjum-   

  

Polisi Singapura Mema- 
suki Dgn Kekerasan Dua 
SekolahMenengahl-hoa 
Mau Bubarkan 1260 Peladjar Berkemah — 

reladjar2 Herceadjatakao Gas Airmata: 
Djuga Sedia2 Air-Keras 

POLISI SINGAPURA hari Kemis dengan kekerasan telah 
memasuki 2 buah sekolah menengah Tionghoa, dimana 1.200 
peladjar2 berkemah sebagai protes terhadap tindakan pemerintah 
Lim Yew Hock mengeluarkan 145 orang peladjar2 sekolah me- 

nengah tsb. ' dan menangkapi beberapa orang peladjar lainnja, 

djuga untuk menentang perintah pemerintah hendak menutup se- 
koiah2 menengah tsb. tadi. 

Dikabarkan bahwa tindakan 
polisi tsb. merupakan bagian da 
ri pada kampanje pemerintah 
Singapura jang diumumkan me 
lalui radio malam Kemis oleh 
ketua menteri Lim Yew Hock 
sendiri untuk menindas kerusuh 
an jang telah 
minggu lamanja itu. Demikian 
pula dikatakan bahwa tindakan 
polisi tadi acalah unuk memar 
S5 “peladjar2 “jang berkemah dike 
dua sekolah itu pulang .keru- 
mah 'mereka - masing2. karena 
orang2 tua mereka menging nkan 
mereka pulang. Pasukan2 polisi 
jang terdiri dari orang2 Ghurka 
dan Malaja dibawah pimpinan 
kepala2 polisi Inggeris malam 
Kemis itu dikerahkan mengepung 
sekolah-sekolah menengah Chung     

cukan? Inggris. Pasukan2  Ing- 
sris seluruh Singapura  diperin- 

tah untuk siap sedia untuk se- 
w2ktu2 dibutuhkan membantu 
oolisi guna menghadapi mereka 

jang menimbulkan 

tunduk pada djam malam. 

aahn 40 orang jang ditjurigai. 
(Antara-Reuter). 

ran Jang Sempurna 
BERKENAAN dgn akan diada- 

kannja Kongres Nasional Pedju- 
ang Kemerdekaan (Veteran) Selu- 
ruh Indonesia pada tgl. 22 s/d 30 
Desember jang akan datang di 
Djakarta, Djum'at pagi dalam kon 
perensi-pers jang berlangsung di 
Taman Pedjambon Djakarta, Ma- 
jor Suharjo selaku ketua penera- 
ngan Panitia Kongres tsb menja- 
takan, bahwa kalau dalam panitia 
itu duduk beberapa perwira ang- 
katan darat, itu sekali-kali bukan 
lah karena kehendak dari pihak 
Angkatan Darat, melainkan seba- 
gai hasil musjawarah antara pu- 
sat? organisasi veteran. # 

Prinsipnja seluruh organisasi be 
kas pedjuang diadjak dlm kongres 
jang akan diadakan nanti. Sedang 
kan sumbangan jang diberikan   

dudukan Djaksa Ag 
Djaksa Agung Muda Akan Minta Pensiun 

—.. PENGURUS BESAR »Persatuan Djaksa2 Seluruh Indo 
nesia”, hari Djum'at kemaren mengadakan rapat dibawah p'm 
p:nan ketua umumnja, Mr. Umar Senoadji, bertempat d'salah 
sSafu ruangan gedung Kedjaksaan Agung Djl. Lapangan Ban 
teng (Djakarta). Rapat tersebut dihadiri lengkap oleh anggota2 
P.B. ,,Persadja” jang ada dikota Djakarta, antara lain Diaksa 
Tentara Tinggi Mr. Suharto, Wakil Kepala Kedjaksaan Dja 
karta M. Kernad', Djaksa Daud dsb.nja. 

Menurut keterangan jg diper- kedudukan Djaksa Agung 
oleh wartawan ,,Antara", rapat 
P.B. ,,Persadja” itu terutama se- 
kali diadakan guna membitjara- 
kan sekitar RUU Kepolisian Ke 
hakiman' dan kedudukan Djaksa 
Agung jang baru2 ini mendjadi 
salah satu keputusan- . Kabinet. 
P.B. ,,Persadja” setelah. menin- 
djau persoalan ini setjara men- 

jang 
dalam 'RUU tersebut ditetapkan 
berada dibawah Menteri Kehaki- 
man, menurut keterangan, ' akan 
menentukan sikap dan pendirian 
nja sekitar soal itu. 

Djaksa Agung Muda 
akan minta pensiun. 

Djaksa Agung Muda Abdul 
Muthalib Moro hari Djum'at   Hari. Sumnah. Pemuda. tol, 28 

  

KETUA LIGA Rakjat Moslim 
|di Pakistan Timur, Maoulana Ab 
|dul Hamid Khan Bhasani, menu 
duh Amerika Serikat dan Inggris 
merampas sumber2 kekajaan alam 
negeri2 jang masih terbelakang 

  

       kan tidak sadja atas pendapat 
bahwa keretakan hubungan tsb 
menambah  djumlah krisis besi 

i daerah La     

    

    
    

   
Jena nana 
sekarang di negara2 t 

Dikatakan kemudian bahwa p 

  

    

“3 

€| 

egeri2 i 
daa “ sbantuan” ekonominja, 

| tu Karachi Times 

1 Ja harian tadi dikatakan 

bahwa suatu negeri jang ter 

    
     

  

: 
1 | tai akan sekali2 dapat membuat 

, 

gantung pada bantuan luar negeri kata Bhasani. —. 

| kemadjuan. Diharapkannja, hen-| dari Amerika Serikat ada di Ka 

dakaja .I akistan akan mendua! 

Amerika -Inggris Merampas Keka 
jaan Negara-Negara Terbelakang 

kan politik jang merdeka dan 
berdagang dgn semua negeri. 

Kata Bhasarii, Amerika Serikat 
dan Inggris tak mau memadjukan 
daerah2 jang masih terbelakang. 
sBantuan luar negeri jang kamu 
dapat adalah kebanjakan bantuan 
dengan sjarat2 jg. mengikat. Dan | 
tak begitu banjak tjinta terhadap- 
mu untuk memberikan bantuan 
tadi ' begitu sadja  kepada-mu", 

  

Ketika Marshal ahli konstitusi 

dalam, chususnia jang mengenai kemaren menerangkan “ kepada 

pers, bahwa ia telah menjampai 
kan surat permohonan kepada 
pihak atasan untuk diperkenan- 
kan mengambil tjuti-besar sela- 
ma 3 bulan. 

Tjuti-besar itu — djika diper- 
kerrankan — akan mulai didja- 
lankan pada bulan Desember 
1956 j.a.d. 

Sesudah tjuti-besar, menurut 
A. Moro, iapun akan memadju- 
kan permohonan pula agar diper 
kenankan mengambil pensiun 
dari djabatannja jang sekarang. 

Alasannja meminta pensiun ia- 
lah karena, katanja, ia sudah 
"merlalu tjape” dan lama dengan 
pekerdjaannja jang sekarang ini. 

Djaksa Agung Muda A. Moro, 

datang disini untuk mengadakan 
tjampur-tangan “mengenai urusan 
dalam negeri dari bangsa2 lain. 
Sekarang tuan djadi sahabat dari 
semua orang2 jg korup di Eropa 
maupun di Asia, dan terutama 
di Asia, kata Bhasani. : 
Kemudian ditegaskannja, bhw 

orang2 asing itu hanja mau me- 
rampas sumber2 kekajaan2 alam 
dari negeri2 jang masih terbela- 

  

      

   

    rachi, Bhasani katakan, kini tuan 

       

   

   
   

      

  

kang. Misalnja Iran. Selama dual menurut ketergngan, sudah men 
ratus tahun . mereka Wis.aya: aer Tinga dala lapangan ke 
sumber2 negeri tsb. hasedinanainan TE ni 30: tahun. 

Ini. (Antara), Kon NI apes aai nan | (Antara) 
wan Kundan en Na 

    

     KAA Wr Nat WOL Be Ha IG ML Se PS 

pemerintah kepada panitia untuk 
melaksanakan kongres ini ada le- 
| bih kurang 1 djuta rupiah. 

Mengenai lantjarnja persiapan 
kongres ini, diterangkan oleh Ma 
jor Suharjo, bahwa sampai pada 
saat ini panitia tingkat propinsi 
jang telah terbentuk adalah Dja- 
wa Timur, Sumatera Utara, Suma 
tera Selatan, Maluku dan Djakar- 
ta Raya, sedangkan pengundjung 
akan ditaksir sebanjak 1.200 
orang. - 
Mengenai tudjuan kongres dite- 

rangkan, bhw dalam kongres ini 
akan diusahakan utk membentuk 
organisasi kerdja sama veteran jig 
sempurna jang dapat meliputi 
massa pedjuang kemerdekaan se- 
luruh Indonesia, menudju kearah 
kesatuan bimbin | 
dalam - menjelesai 
teran sehingga bermanfaat 
pertahanan dan pembangunan ne- 

KONGRES Muballigh 
Seluruh Indonesia 

/Muballighat dari seluruh 

angan ummat Islam menghadapi 
Konstituante, tentang mewudjud 
kan da'watul Islam dan kebudaja 
an Islam. 
Mengenai perdjuangan ummat 

Islam menghadapi 

diserukan kepada semua   

gres Veteran | 
» peladjar kemudian mundur dari 

Urtuk Pentuk Organi pintu gerbang sekolahnja, tetapi 
casi K erdjasama Vete lalu dgn tjepat bergerak memben 

  

! 

! 
sepandjang djalan dan tak mau 'tak dituruti. Dikatakan 

Polisi sementara itu telah me- Sekolah tsb. diikuti 

Maksud Kong 

| 
1 
| 

Cheng dan. Tiongho. lainnja. 
Pihak polisi dalam 'aksinja itu 

mendobrak pintu gerbang dari 
besi dari sekolah menengah 
Chung Cheng hari Kemis pagi- 
nja setelah permintaan kepala 

kegaduhan? | polisi supaja dibukakan pintu itu 
5 | bahwa 

masuknja pol'si menjerbu kedua 
pula oleh 

orang2 tua murid/peladjar seko 
lah itu. 

Kepa'a polisi Inggeris jg me- 

mimpin polisi tsb. mengindjak2 
dgn sepatunja kaki2 pra pela- 

djar, dan tindakannja ini lalu di 
ikuti oleh anak2 buahnja. Para 

tuk diri dalam 2 buah barisan 

penghalang antara kira2 djarak 
40 yard dari pintu gerbang. Da- 
Jam saat begini polisi dan orang2 

tua murid/pelacjar lalu mema- 
suki campus sekolah tsb., tetapi 
tidak membolehkan - wartawan2 

dan djurupotret2 ikut serta ma 

suk kedalamnja. 
Dikabarkan bahwa ada kira2 

100 orang2 tua murid jang me 

masuki campus itu tetapi setelah 

selama 3 diam didalamnja mere 
ka itu hanja berhasil: membawa 

pulang 7 orang peladjar. anak2 

dari antara mereka. Peladjar2 is 

baniak lainnja masih tetap ting 

gal dan mereka ini malah 11en 

Bara Lana LAU Ga AAA AA RA Kare 

gara. Selain itu kongres akan men 
tjari titik2 persamaan pendapat 
mengenai tjara penjelesaian  ma- 
salah veteran terutama dilapa- 
ngan sosial-ekonomi dan pendi- 
dikan. Demikian Major Suharjo. 
Mengenai arti veteran, diterang 

kan dalam . konperensi-pers itu, 
bhw. jang. dimaksudkan veteran 
ialah warga-negara R.I. jang ber 
djuang mengangkat sendjata se- 
djak tahun 1945 dalam menegak- 
kan kemerdekaan. Republik Indo- 
nesia, dan tetap setia pada djiwa 
proklamasi 17 Agustus 1945, dan 
warga-negara Indonesia lainnja jg 
oleh pemerintah ditetapkan seba-   

  

gai veteran. Menurut Major Su- 
an dan pimpinan | harjo utk seluruh Indonesia jang 
an masalah ve- rtelah terdaftar sebagai 

bagi ada lebih kurang 
veteran 

100.000 orang 
(Ant). 

mem- 

konsepsi — negara 

| kan dan memimpin perdjuangan 
ummat Islam dalam menudju ter 
tjapainja negara Islam. 

Mengenai da'watul Islam, putu 
Konstituante,| san tersebut selandjutnja menjata 

dalam putusan Kongres Mubal-| kan perlu diadakannja satu Jaja 
ligh Islam Seluruh Indonesia itu|san Pusat Penjiaran Islam Ind: 

partai|nesia (Center of Islamic Missio 
Islam. untuk mempersatukan kon nary) untuk 
sepsi Konstitusi negara Islam iglusaha2 

mengkoordinasikan 
melantjarkan  penjiaran 

harus diperdjuangkan dalam Kon|agama Islam dan usaha menghu 
stituante jatig akan datang. Mem'bungkan organisasi2 dgn instan 
peringatkan kepada 

berlangsung 2j 

dengarkan pidato dari pemimpin2 
mereka, p.adjar2. Banjak ibu2 
menurut UP, jang menangis ke- 

tika mereka keluar dari campus 

sekolah tsb. karena tak berhasil 

membawa pulang anak2 mereka. 
| Para peladjar bersendja 

man pahit ini saja kira sudahlah tjukup. Demikian keterangan 

Menteri Perekonomian dalam suatu pertjakapan dengan warta 

lah sebanjak 53 djuta rupiah dan 
hutang2 ini belum lagi  dibajar 
kembali oleh pihak pengusaha 
nasional, padaha| wang ip mere 
ka hutang itu adalah - wang Nc 
gara jg haris dimasukkan dalam 
begroung. 

Sebenarnja, kata Menteri Bur- 
hanuddin, hutang2 itu tidaklah 
adil kalau tidak dibajar kembali 
oleh pihak pengusaha nasional 
1g  mempergunakannja, karena 
mereka smenurut pendapat saja, 
tjukup  penghasilannja. Dan ka 
laupun hutang2 itu tidak. dapat 
dibajar sekaligus, pihak jg ber 
sangkutan dapat membajarnja se 
tjara mentjitjil setelah mengada 
kan perundingan. 

Ditanjakan tindakan apakah jg 
akan diambil oleh Kementerian 
Perekonomian sekarang, karena 
menurut kenjataannja ada dian 
tara pengusaha2 nasional jg te 
lah mempergunakan atau berhu 
tang pada JPP dulu itu sampai 
dua tahun lamanja menunggak, 
Menteri Burhanuddin menjata- 
kan dengan tegas, bahwa ia me 
njerukan kepada” pengusaha? -na 
sional 'jg berhutang itu unttik 
melunaskan kewagjiban2nja. 

Akan tetapi kalau terniata, bhw 
pihak2 iang bersangkutan masih 
tetap membandel diuga dan tidak 
mau melunaskan kewadjibannja, 
maka sa'a tidak segan2 untuk 
mengambil tindakan keras dan 
tegas, iaitu pertama memblokkir 
erkenning ataupun pengakuan jg 
dimiliki oleh perusahaan2 nasio- 
nal jang bersangkutan itu dan 
kemudian mentjabut erkenning 
atau pengakuan jang dimiliki ms 
reka itu. Demikian Menteri Bur 

  

  

takan bom2 gas airmata.| hanuddin. 
|. Lebih djauh dikabarkan bahwa 
'kira2.200 orang pslisi jg dikerah 
Kam 'utk membubarkan peladjar2 
jang berkemah itu dan polisi2 jg 
berpakaian seragam itu semua- 
nja diperlengkapi dengan  alat2 
pembubaran kerusuhan. Selain 
topi2 timah jg mereka pakai, po 
lisi2 itu membawa perisai2 dari 

rotan dan tongkat2 kaju, sedang 
para peladjar dalam pada itu ber 
sendjatakan bom2 gas air mata 
dan pipa2 penjeprot air. Kepaiaz 
polisi diperlengkapi dgn sendja- 
ta2 pistol/revolver. Dikabarkan 
bahwa para peladjar2 semuanja 
siap sedia sudah menghadapi sega 
la kemungkinan2 jg terdjadi. 
Sebuah harian Tionghoa ,,Mos 

guito” mengatakan bhw para » 
ladjar telah - memperuntjingkan 
tongkat2 pandu mereka untuk 

menghadapi setiap serangan dari 
1 lisi. 
Seorang bekas guru dari seko 

lah tsb mengatakan bhw dida- 
lam laboratorium sekolah2 itu 
telah disediakan  tjukup banjak 
asam belirang utk perlawanan 
mereka dalam setiap perkelaian 
antara mereka dgn polisi.  Se- 
djumlah besar batu2 telah dise- 
diakan pula dalam campus par: 
peladjar itu dan ada dikatakar 
pula bhw mereka itu telah me: 
njediakan djuga sedjak 2 minggu 
sebelumnja s:cdismlah besar bo 

tol-botol berisikan air keras. 

  
Dgn kekerasan akan tim 

bulkan pertumpahan darah 
Melihat sikap daripada para pc 

ladjar2 itu pada Kemis pagi, mz 
ka kemungkinan akan ada per 
tumpahan darah bila pemerintal 
memutuskan utk mempergunakar 
siasat aksi polisi jg pertama. 

Sementara itu dikabarkan bal 
wa beberapa orang lagi, seorane 
kepala sekolah menengah dan se 
orang penterdjemah s kabar 
diantaranja, hari Kemis telah di 
tangkap polisi. 4 buah organisa 
si2 jang dituduh merupakan front 
komunis dibubarkan. Organisasi? 
tsb. adalah: Perhimpuanan Guru2| 

pura, Perhimpunan Alumni 
kolah Menengah Chung Chenc 
Singapura, Perhimpunan " Pela 
djar2 Sekolah Menengah Kesen 
an Angkatan 1953 dan Perhimpu 
nan Orang2 Tua Murid Sekolah 
Dengan adanja tindakan2 peme- 
rintah Singapura itu maka djum 
lah seluruhnja orang2 jang ditanc 
kap adalah 19 dan perhimpunan? 
5 buah. Demikian menurut Reu 
ter dan UP.   

Muballighjo Islam Tolak Kebuda- 
jaan Asing Jg Bahajakan Islam 

Islam partai2 Islam dan mereka jang ber kan supaja digiatkannja penera. 
jang telah ber agama Islam jang mendjadi angyngan2 tentang adjaran Islam ter 

langsung di Medan baru2 ini jg gota Konstituante, supaja 
dihadiri oleh utusan2 Muballighin perdjuangkan 

hadap aliran2 jg anti agama. Si 
paja Pemerintah menggiatkan per 

1 $ Indone Islam setjara konsekwen. Kongres (didikan dan pengadjaran agam: 
sia telah mengambil beberapa pu menganggap perlu adanja gera- 
tusan diantaranja tentang perdju kan massa Islam untuk mengerah 

di sekolah2 dan menindjau kem 
bali peraturan2 mengenai baniti 
an Pemerintah kepada sekolah: 
Masehi dan sekolah2 Islam. 

| Jang mengenai — kebudajaar 
(Islam dinjatakan antara lain bal 
|wa para alim ulama dan pari 
'muballighin Islam hendaknjas mu 
numpahkan perhatiannja jang Ik 
bih: besar terhadap  kebudajaan 
Islam dim segala tjabangnja.. Me 
nolak kebudajaan asing jang ber 
tentangan dgn Islam sefta memba 
hajakan adat susila dan karena- 
nja menolak joint statement Indo 

Sekolah Rendah Tionghoa Singa 
Se| 

Djuga uang kredit dae- 
rah dan padi. 

Dalam mendjelaskan  pengala- 

tahun2 belakangan ini, lebih lan 
djut Menteri Perekonomian me- 
negaskan, bahwa djuga. dalam 
“1 Jajasan Krediet Daerah ti- 
dak kurang pengalaman pahit 
itu, apalagi dilapangan ' pembe- 
lian padi oleh Pemerintah didae 
rah2. 

Dari modal sebanjak 85 djuta 
rupiah jang diberikan oleh Ke- 
menterian Perekonomian kepada 
Jajasan2 Krediet Daerah, sam- 
pai sekarang ini banjak jang be 
lum dikembalikan atau dibajar. 
Malah ada beberapa daerah js. 
belum. membajarnja kembali wa 
lau satu sen- pun. 

Dan dari modal jang disedia 
kan atau diberikan untuk pem 
belian padi didaerah2 ada 45 dju 
ta rupiah jang belum masuk kem 
bali, antaranja 30 djuta rupiah 
dari daerah Sulawesi. 

Ini adalah beberapa tjontoh ten 
tang pengalaman2 pahit itu. Dan 
saja rasa sudahlah tjukup penc- 
alaman2 pahit jang dialami itu. 
Bantuan dan sokongan jang den. 
niat baik diberikan oleh pihak 
Kementerian Perekonorian ke 
pada pengusaha2 nasional sen- 
diri. Oleh sebab itu, karena peng 
alaman2 pahit itu, saja tidak hen 
dak memberikan “bantuan? mo- 
dal lagi. Demikian Menteri Per- 
2konomian. mengachiri kete- 
r ngannia, 

  

Kisenhower 
Purja Plan 

10 Pasal 
Untuk Memadjakan 

Rakjat Amerika 
PRESIDEN Eisenhower malam 

Djum'at mengemukakan kepada 
para pemilih Amerika  rentjana 
10-pasalnja untuk memadjukan 
bangsa Amerika dalam waktu 4 
tahun j.a.d, ini, jang katania ada 
lah djauh lebih baik daripada 
renfjana Partai Demokrat, 

Rentjana 10-pasal tsb. '” dalam 
pokoknja merupakan pernjataan 
kembali tentang sikap pemerintah 
ike dalam menghadapi masalah2 
jang penting, 

Rentiana 10-pasal tsb.  dianta 
anja: 1. melandjutkan — politik2 
konomi serta keuangan jang 

rang iai. Menurut Ike akan 
Bera tersedia pekerdjaan2 “bagi 
) diuta orang Amerika 2. Dan. 
"ten ngan “dalam industri akan 
lungkin  ditjapai  kemiadjuan2 
agi dalam perburuhan” maupun 
woduksi. 3. mengadakan  pro- 
am pertanian jang konstruktif 
cbih luas daripada jang  seka- 
ang Ini, jang menurut Ike da- 
st menghilangkan - bajangan2 

  

makin besarnja surplus2 ' hasi!2 
sertanian. 4. memperluas serta 

memperbaiki program  pemerin 
tah federal bagi kepentingan 
orang2 jang menderita sakit, 'e 
lah landjut usianja dan jang tja 
tjad. 5. mempertjepat — rentjaha 
pembuatan gedung2  sekoluh "- 
ma tahun jang ditolak oleh Kon 
gres jl. utk. dapat dikerdjakan 
dalam 4 tahun,   pemimpin2 si2 jang diperlukan, Mengandjur nesia Sovjet Unie, (Antara). 

man2 pahit jang dialami dalam 
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2 

nk 
a. menghaturkan terima 

kasih: kepada 

    

  

$ kep 2 - taulan, semua instansi Pe- 
| merintah, c “militer, perkumpulan/organi- 
| sasi2 jang bantuan/sumbangan berupa 
apapun dju 
ke makam Bibisl 1 2 

Ta” lupa pula terima 
serta para : 

| menghantarkan djenazah 

kasih kepada Dr. Sastrohusodo 2 
gala pertolongan serta perawa- 

kepada beliau sewaktu sakit 

  

   

    

   

  

    

“Apabila. ada kechilafa: 
R.M. Padmowidjojo dengan 
batin ek : 

diwaktu hidupnja mendiang 
lahir/ 

      

  

    

ami mintakan m 

  

' Pos, Telegrap 
Telepon 

RI KESEMPATAN KEPADA 

Pemuda2 warga-negara Indonesia 
“UNTUK DIDIDIK MENDJADI 

Pengatur-Telekomunikasi 
|. Atjara Pendidikan: Ri 

I- Pendidikan “diadakan pada Pusat Pendidikan P.T. T. di 
Bandung dan, lamanja 214 tahun. 

dan 

2. Uang sekolah tidak dipungut dan 'alat2 peladjaran di- 
pindjamkan. 

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

ea #Tus 

4. Peladiar barus mengadakan ikatan dinas selama S tahun 
setelah lulus udjian-penghabisan (Stbl. 1925 No. 210 jo- 
Bijblad No. 14170). 

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

11. Sjarat2 penerimaan : 

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

2. Umur paling tinggi 22 tahun. 

3, Belum kawin. 

4. Berbadan sehat menurut keterangan Dokter Pengudji Ter- 
sendiri. 

t Berkelakuan baik menurut keterangan Polisi / Pamong- 
pradja. 

Lulus udjian-masuk. 6. 

HI. Tjara mengadjukan lamaran : 

I. Surat permintaan ditulis dengan tangan sendiri dan di- 
“sertai : 

“a. 

b. 

turunan idjazah dan daftar-angka udjian-penghabisan, 

turunan rapor kelas: III jang disjahkan oleh Kepala 
SM.P-, 

C. surat keterangan dokter, 

d. surat keterangan. Polisi / Pamong-pradja, 

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

f£. surat riwajat hidup. 

dikirimkan kepada Kepala Pendidikan P.T.T. 
dung, Dj. AMBON 15. 

Pegawai Negeri melampirkan surat-keterangan, bahwa 
Djawatannja tidak berkeberatan terhadap kepindahannja 

...ke Djawatan P.T. T.: : 

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

di Ban- 

4. Tidak diadakan surat-menjurat. 

IV. Waktu pendaftaran ditatup pada tgl. 15 Nopember 1956. 
B. K. Sab 23 P Naa Tk 

SEN 5 "£ £ 5 et 

  

  

  

'G.EH. DJATIKUSUMO 
Penganter Hakum | 

DS Aanpara 
ng Bag.. 1     

, ni 

Di ijetak atas kertas FLV.S. 80 gram. 
Kulit —: pakai bockbinderslinnen dengan tinta mas. | 
Ukuran: 154 xX23cm.  . 
Ongkos kirim 1076 sedikitaja Rp. 1,50 
Untuk toko2 buku dan pembeli 20 ex. keatas dapat poto- | 
ngan istimewa. t 
Pesanlah dari sek   

NN, Pemandangan 
Bag. PENERBITAN 

n : padat 

  

    

   

   

   
   

   
   

    

     

   
   

   
1 bukannja serombongan tourist 
|tetapi suatu rombongan jang mewakili 
lusaha mentjari goodwill di luar nege      

        

'I- ——  Djustru karena itu, gingat k 
masih bakal akan dilakukar: diwaktu2 jad 

   

J 

    .| Dijalan Sabang No. 19, Telp. Gbr. 583 
5 ag Dja karta, 

      
   

  

  

h 25 — 29 Oktober 1956 

TER RANDOLPH SCOTT 
"25 
“dalam film superwestern 

e Lawless Street 

  

  

  

  

  

e | Tingkah-Laku Rombongan : 
Presiden 

  

Juar negeri, jang dikemukakan 

nerima mereka setjara tamu, 

     
   

Isaan serta kesan apa jang 

|terhadap kita bangsa Indonesia? 
— — — Kalau toh kandjungan 

jang kurang pantas itu. F 

|dikata malahan negatief belaka. 

Ikiranja mulai sekarang susunan 
(disusun terdiri atas orang2 jang 
Injadari benar tugas jang harus 

terulang lagi. 

FIHAK POLISI Seksi I kini 

berupa kain? lurik, batik, bahan 

tadi keseluruhannja seharga Lk. 

ditahan. P 

TEGAL 
BERAS UNTUK TEGAL. 

Dalam konperensi lurah kota 
Tegal pada tgl. 24 Oktober wali 
kota Tegal Suputro al. meng- 
umumkan, bahwa untuk menekan 
harga beras jang kini sudah mem 
bubung sampai Rp. 4,50 se kg.nja 
oleh pemerintah kota besar Tegal 
dewasa ini sedang dipesan beras 
injeksi dari J.U.B.M. sebanjak 40 
ton jang akan didjual dengan har 
ga pemerintah setjara :tunai ke 
pada para pegawai dan kaum bu 
ruh 4 50 kg bagi tiap keluarga. 
Djuga oleh walikota diandjur- 

kan supaja menutup Bank2 desa 
dalam. wilajah kota jang njata2 
tidak lantjar djalannja. 
“Dalam konperensi itu oleh B.O. 

D.M. diandjurkan supaja memper 
giat pendjagaan kampung, meng- 
ingat keadaan grafiek keamanan 
didaerah karesidenan Pekalongan 
achir2 ini meningkat. 
LATIHAN KILAT GURU? P.B.H. 

Dari tgl. 23 Oktober sampai tgl 
1 Nopember.di S.R. III Tegal di 
langsungkan .Latihan Kilat Guru 
guru P.B.H. (Pemberantasan Buta 
(Huruf) sebanjak 49 orang terdiri 
(dari 39 orang laki2 dan 10 orang 
wanita dari 10 desa dalam kota. 

| Pengetahuan2 jang diadjarkan 
ada 9 matjam seperti paedagogie, 
administrasi, perpustakaan, sosio- 
logie, psychologie, kesehatan, koo 
perasi dan pengetahuan umum. 

Sehabis latihan mereka  ditugas 
kan mengadjar P.B.H: di desanja 
masing-masing. Sistem. PBH. jg 
kini dipakai ialah sistem ”Sylla- 
be”. Dalam kota Tegal kini ma- 
sih ada. 3096 djumlah penduduk 
jang buta huruf. 

BANDJARNEGARA 
MUTASI DIKALANGAN 

KEPOLISIAN. : 
Sedjak  dipindahnja kepala ke- 

polisian Kab. Bandjarnegara Ko 
misaris Muda sdr. Soewarman ke 
daerah Propinsi ' Djawa Barat, 
maka dapat diketahui, bahwa se 
bagai gantinja ialah sdr. Pardji 
Kom. Muda. Disamping itu dari 
kepolisian Kab. Bandjarnegara ki 
ni dipindahkan P.IL.P. II sdr. Nar 
sam dan diganti untuk sementara 
bulan oleh sdr. Soewarno P.I.P. 
IT dari Purwokerto. Kepindahan: 
sdr. Narsan tsb. ialah untuk me 
nuntut peladjarannja lagi di Se- 
kolah Kepolisian Menengah di Su 
kabumi. : 

KLATEN : 
ana 

PEMBRANTASAN HAMA TIKUS 
Dalam konperensinja lurah? se 

ketjamatan Wonosari - Delanggu 
baru2 'ini telah mengambil kepu 
tusan untuk mengadakan gerakan 
pembrantasan hama tikus dalam 
daerahnja masing2. Keputusan ini 
dapat segera dilaksanakan oleh 
para penduduk: setempat. Disam 
ping itu Djawatan Pertanian Rak 
'jat Wonosari turut membantu usa 
ha tersebut Dan satu?nja tjara 
jang mudah untuk membrantas 
hama tersebut, jalah dengan dja 
lan menggali liang2 tikus, jang 
hasilnja setiap hari tidak kurang 
dari 1000 ekor. jang dapat dibina 
sakan. Dalam usaha pembrantas- 
an Pes dengan menggunakan obat 
obatan jang hasilnja memuaskan 
djuga. 

|DJUANA 
ne Maan ANA 

| MUSIK KEPOLISIAN PROP. 

    

DJATENG. 
Sedianja untuk menghibur chu 

sus 'anggauta kepolisian wilajah 
Djuana, tetapi karena dirasa aju 

“ga perlu bagi 'chalajak ramai di 
:kota itu, maka sesuai dengan un 
| dangan dari fihak Kepolisian wi 
'lajah Djuana, pada malam Sela- 
.sa jbl, dengan bertempat dipenda 
.pa kawedanan Djuana, rombong- 
an dari musik Kepolisian Prop. 
Djateng "'Bayangkara" 
diri dari 47 orang “telah menun- 
idjukkan ke tjakapan2nja dihada 

  

pan chalajak ramai dikota Djua- 
na. Selain para undangan dari 
wakil2 Partai, Organisasi? dan 
dari Djawatan2, djuga nampak be 
ribu2 rakjat. 

Pedebebababeebebebebebrehubut beat 
HARGA EMAS. 

Chusus untuk "Suara Merdeka” 
SEMARANG, 26 Oktober '56: 
24 karat: djual .. 

5 beli .. 
22 karat: djual 

beli... 1 
| MEDAN, 25 Oktober '56: 
Emas 101 nanntanan, 

   gx Rp. 44,50 

  

.—X 

    
  

    

   
  

  

  

BUKU PENTING ! 

# ILMU PETANGAN 

deg 

  

5, pertjetakan 

  

jang mandjur, 

hum di Djombang. 

   Ha 1 
tk 

      
| PENERBIT NN. V. TJERM 

Pagu tanggal 5 Nopember 1956 akan sudah selesai dan keluar aa 

Ta KITAB PRIMBON. 

»tiway Yong Pusaka? stiway Yong Pusaka 
YP D , 

“jang tebalnja 150 halaman, terisi ilmu petangan dan resep2 obat 
$ i terutama tjontoh2 HOE ada 80 matjam banjaknja, 

“warisan tunggal dari SUHU GO HWAY YONG SIAN SENG | 

Harga 1 djilid Rp. 50.—, tetapi djikalaw pesan sekarang, 
boleh kirim Poswesel hanja Rp. 25.— (Duapuluh-ima-rupiah) 
sadja, nanti tgl. 5 Nopember j.a.d. segera kami kirim 1 djilid pe- 

SURABAJA. 

  

(Emas no. 2 Rp. 45,50 je no. 3 Rp. 45,5, 
Utk. harga Luar Negeri, hari ini .kami tidak menerima tja 

tatannja. t 

  

  

WARISAN BERHARGA ! 
8 RESEP OBAT! 

9 

'— — — Laporan mengenai tingkah-laku re mbo 

jang aa ten PMA serta kesungg 
| Ikan dalam pagina 3 hari ini, pantas 
|Idjian jang seksama oleh seluruh chalajak, 

Idipertjaja kita mendengar laporan mengenai tingkah lak mbo 
| (ngan Presiden jg sangat memalukan itu, Mereka lupa bhw mereka 

yg 

tentulah akan bersifat sopan dan 
(menekan rasa tidak enak terhadap ska 0 

hati terhadap rombongan itu, dan“setjai 

diperkenalnja Indonesia diluar negeri, tetapi kita ch: 
wa sukses ini akan dipersuram oleh tindakan2 anggo 

mengingat 

rombongan Presiden? Supaja hal2 jang memalukan itu tidak akan 

orang wanita bernama Msk. jang yen Pa 
TKT di Pedamaran 34 Semarang jang ditud 
palsu dalam melakukan pendjualan 

Pena NAME gn UB Taka ga Digg en Ea uang jang baru gungan Barat dalam pembentukan ' 

diterimanja kabarnja hanja Lk. Rp. 1000,—. pelum di di 
bereskan, Msk. telah meninggalkan yumah TKT dan belakangan ini 
ia telah ditangkap dirumah anaknja di Kp. Redjomuljo dan kini 

jang ter- ' 

| Kro Lantjang 
“Malut 

ida ke || Kusir Dokar Ditan: wartawan 

    

   
   
   

  

MN SERU. A3 Rhesa 
dari beberapa pihak jang boleh | SEORANG kusir  kendaraar 
ya sunat ! Mena mari Maen di Bandung nomer K. B: 

2019 Rebo sore telah ditangkap 
'oleh Polisi Negara, karena ditu- 
duh menghina Presiden dan alat2 

Inegara," Kusir itu (namanja- be- 
lum diketahui) terus dibawa ke 

etapi siapa tahu pera | Seksi I untuk diperiksa dan terus 
n dalam. | ditahan. 

Ygsung tentunja 
Presiden itu bisa meml ati lela 

Pe Sea 

melantjong setjara ugal-ugalan, 
a dan negara kita dlm    

     

  

  

buah kedai kopi di Buahbatu pa 
da tgl. 15 Oktober jl, kusir itu 

telah mengeka, anjar Ha Ta 
| rombor tu itu hadir tukang kopi dan sej 

Kana anggeta. koppopgan rang tukang betja bernama 
total djenderalnja, hasilnja boleh | Go” Dalam (Obrolan itu, kusir 

Ta K3 Ara | “lisb. mengeluarkan utjapan2 jang 
ndjungan2 Presiden jg 

diluar negeri, “dapatkah 
rombongan lebih diperketiil lagi 
benar2 serieus dan tahu dan me- 
dipikul olehnja sebagai anggota 

Presiden, Polisi “dar - Tentara: 
Hal ini diberitahukan oleh Omo 
Ikepada Polisi. LAS 

Hari Rebo kusir itu ditangkap 
didjalan Lengkong-besar. Kusir 
tsb. adalah penduduk Babakan 

| Tarogong, Bandung. (Antara) 

  

  
KETANGGUNGAN, | 

Pada hari Minggu jbl.” di Pa- 
brik Gula Ketanggungan Barat 
(Brebes) telah terbentuk organisa 

Ha si. buruh KBKI. Seksi Industri 
ar 9 Gula Ketanggungan Barat (Bre- 

SE lis “ bes) dengan susunan pengurus 
| Po 3 i sbb. : Ketua/Wk. Ketua: 20, Hg 

meme aranja se- “Sukawidjaja dan: Kusnan: Sekreta 
Tednng "nya uikNa yumah tangga ris sdr.2 Tasrifin dan Warsan: Ke 

memberi keterangan? uangan sdr. Tipfani. seng tis 
bara: . : bukan miliknja. bantu beberapa seksi? lainnja, Pa 

ng akaaDn jang di tut diketahui, “bahwa KBKI sek 
Barang? si “Industri Pabrik. Gula Ketang: 

    
   

  

  

badju dll. Pe Sena 2 
s/d 9-10-1956. 

ebelum uang tadi di nja telah “dihadliri utusan2 dari. 
# ni 22 DP Tjabang KBKI Brebes dan | 

dari D.D. III. KBKI Djateng. ' 

| ihak jang berwadjib Ketanggungan semua I.k. ada. 700 
Ka An an Haa ia “ne orang buruh dan jang menjata- 
benarnja bekerdja sebagai tukang Kan mendjadi angauta KBKI ada 
masak. Pekerdjaan tsb. sudah di 150 orang buruh, 
lakukan selama 4 th.: Belakangan | - 
ini ja disuruh berdjualan matjam2 : 
kain di Pasar Peterongan jang tapi beberapa orang lainnja “jang 
hasil?nja diserahkan kepada ma diketemukan mengakui pula mem 
djikannja. Tetapi dalam pendjua heli dagangannja Msk, 

lan tadi terdjadi suatu keanehan, mereka -menjatakan telah 'membe jaitu pada umumnja barang2 itu ji barang? itu- dengan. kontan..dan 
didjual dibawah harga jang telah tidak pernah pindjam. - Dengan diberikan oleh madjikannja. Um keterangan? tersebut, maka TKT pamanja kain batik seharga Rp. mengetahui “benar2, “bahwa kete 
80,— oleh Msk. hanja didjualnja rangan2 “jang diberikan oleh pe 
Rp. 40,—. Dalam  keterangannja lajannja adalah bohong belaka 
kepada TKT ia tidak menutur- dan #ehirnja menjerahkan perka 
kan kalau pendjualan barang itu|re tersebut ditangan Polisi. 
ada menjimpang dari apa jang| 
telah ditetapkan, melainkan me-| 
ngatakan, bahwa sisa2 uang me 
nurut perhitungan madjikannja 
masih dipindjam oleh orang jang 
membelinja. . Sehingga tiap hari 
Msk. memberi laporan dengan. me 
njebut beberapa nama orang dgn 
alamat2 jang lengkap. Nama2 
orang jang memindjam itu ke- 
mudian  ditjatat oleh madjikannja. 
Karena TKT pertjaja penuh -pa 
da obrolannja Msk., maka tiap 
hari Msk.. diberi barang dagang- 
an lagi, hingga kadang2 sampai 
1 betjak banjaknja. Tiap hari pu 
la. uang pendapatan -katanja dise 
torkan kepada TKT dengan kete 
rangan2 jang berarti ,,membuka 
lobang dan menutup lobang ..pin- 

Keterangan terdakwa. 
Dalam keterangannja ' sepintas 

lalu dihadapan fihak jang berwa 
djib hari Kemis jbl. Msk menga: 
kui telah mendjual barang daga 
ngan itu menurut harga jang di 
tetapkan sendiri. Ketika ia dita- 
nja mengapa ia sampai berbuat: 
demikian Msk. hanja mendjawab, 
bahwa ia merasa malu kalau ipen 
Gjualan barang2 itu tidak meng: 
hasilkan apa2. Tetapi sewaktu ia 
Gitanja, mengapa 'pendjualan ba- | 
rang2 itu dilakukan dibawah har | 
ga jang ditetapkan, Msk. tidak 
dapat memberi djawaban apa2. 
Pada hari itu telah didengar ke 
terahgannja 3 orang saksi. Pada | 1em umumnja mereka. menerangkan 

djaman”. Demikianlah duduk per!telah membeli barangnja Msk. jg Kara itu sampai pada suatu hari, diobral serta banjak pula pembe dimana TKT merasa tjuriga kpd 1i2nja, hingga. kadang2 pendjualan Msk dan achirnja tidak «disuruh obral 'itu menjulitkan lain2 peda djualan lagi. Msk hanja disuruh :gang jang berada dikanan dan menagih uang pindjaman jg masih kirinja. Bukan 'satu atau. dua | berada ditangan orang2 jang ter orang jang membelinja, melain 'tjatat. Karena keterangan2 Msk. kan puluhan orang, karena harga hanja isepan djempol belaka, ma barang jang diminta Msk memang ka dalam soal menagih uang itu murah. Djumlah..0 - jang ter- hasilnja..pun nihil pula... tatat masih ,,pin Kedjadian itu menimbulkan ke- orang. Berita selandjutnja. menga 

  
   

tjurigaan jang makin besar pada takan, bahwa k TKT, hingga belakangan ini se- apa bahwa Msk: mempunjai" sa- | belum perkara itu djatuh -dita- kik ingatan. “Tetapi sewakturhal | ngan Kepolisian, TKT dengan is itu' dikemukakan kepada terdak terinja memerlukan mentjari tem wa, ternjata ia menjangkalnja. | pat tinggal orang2 jang disebut Apakah latar ang pendjual- Msk.- dimana achirnja kenjataan an barang2 itu kini -masih dida |” pula, bahwa sebagian besar orang :lam pengusutan. fihak jang berwa orang jang dikatakan masih pin- djib, Pula apakah benar2 uang jg djam itu tidak terdapat. dikam- berasal ' dari pendjualan tsb. di-' pung-kampung jang tertjatat. Te' setorkan -kepada. fihak madjikan. 

@ TJATUR 
NDONESIA 

   
Kedj uara- 

Akan Nilangsungkan Di Bandung Mulai 
Awal Desember — #ertiasi Diterima De Djadi Angg. FIDE 
DALAM SATU interview dengan ,,Antara” Lodewyk Prins, mas ter tjatur Nederland jang bermain pada. papan pertama - dari regu Nederland dalam “Olympiade :tjatur di Moskow baru? ini dan jang pernah datang mengundjungi Indanesia, Prins menerangkan, bah- wa dia atas permintaan Pertjasi setjara tidak resmi telah meng- usulkan: Indonesia (Pertjasi) sebagai anggauta dari Federasi Tja- ! tur Sedunia (FJIL.D.E.) dalam kongres F.I.D.E. jang diadakan achir | bulan Agustus jang lalu di. ibukota Sovjet Rusia, 2 

: Usul “tersebut diterima dgn. 
aklamasi oleh kongres, dan Indo 

be
ta
sn
ak
ai
o 
Re

da
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mempunjai bakat, demikian Prins 
selandjutnja, akan tetapi 'sajang 

Menurut keterangan, dalam sel 

“Rp 30 000”- 

   

  

| Benar Hakim Lim Wa: : | n Too'Min-: 
| ta& Diberi Uang Suap Rp300.000 

Pi kan Kan Nang | Keterangan 2 Saksi Utama Beratkan Terdakwa —Se- 
lain?Rp 300.000/Terdakwa Lim Djuga' Minta Pindjam 

: — Tapi Terdakwa Masih Sebut2 Djaksa 
. Tinggi Sunarjo Sebagai Orang Jang Djalankan 
Le Praktek Dibelakang Lajar 

PEMERIKSAAN PERKARA terdakwa Hakim Mr. Lim Wan Too jang pokoknja dituduh 
menerima uang-suap sebesar Rp. 300.000,—" ntuk usaha mengeluarkan saudagar besar Liu Ka 
Khie dari dalam tahanan-semen tara, hari Kemis tgl. 25 Okt. di 
Negeri Djakarta, dibawah pimpinan Hakim Mr. Sardjono dan pe 
Djunaedi. Terdakwa Lim Wan Too — sebagaimana diketahui — 
jaitu Mr. Suprapto dan Mr. Su marto. i 

Dalam sidang hari Kemis jang 
Imerupakan sidang .ke-3,-telah-di Imenjatakan, ia sama sekali tidak 
hadapkan 2. orang saxsi-utama, 

Mengandung penghinaan KEpAAA jaitu Djiauw Pok Kie dan TjungfTjung ada pernah mengeluarkan 
Njuk Fong, kedua2nja saudagar 
kulit di Djakarta, jang dianggap 
mempunjai hubungan dgn per- 
kara ini. 

Selang ike-3 hari ' Kemis itu 
mendapat perhatian besar “dari 

publik, dilakukan dgn ,,memin- 

Obral Kala Lurik Jg. Hb BERDIRI DI idiam? tempat digedung Pengadi- 

Bawa Ekor Pandj 
Kissoh ' oki Jang Ingin Djadi Pe 
Tapi Achirnja Harus Berurusan 

lan Tentera Djakarta dan ber- 
langsung selama Ik. 3/2 djam. 

Karena hari sudah djauh-siang, 
pada djam 13.30 Hakim Mr. Sar 
djono menutup 'sidang utk dilan 
djutkan lagi pada hari Djum'at 
tp. 3 Nopember jad.. pada sidang 
jud. itu Hakim akan melandjut- 
kan pendengaran keterangan? da 
ri dua saksi tsb diatas. 

Sebelum kedua saksi tersebut 
didengar “keterangan?nja, pada 
permulaan sidang hari Kamis itu 

Djumlah Buruh di Paprik Gula Hakim Mr. Sardjano lebih dahu/ 
Ja telah menanjakan lagi kepada 
terdakwa sekitar keterangan2 ter, 
dakwa pada sidang jang lalu, js' 
didjawab oleh terdakwa  setjara 
pandjang lebar, dan pada umum 
yja bersifat ulangan daripada ke 
“erangan2nja- pada sidang jl., ja 
itu -pokoknja menjangkal segal: 
tuduhan. Sebagaimana diketahui, 
lalam sidang jl. terdakwa Mr. 
Lim Wan Too ketjuali: menjang 
kal segala. tuduhan atas dirinja 
itu, djuga telah menjebut2 nam: 
Djaksa Tinggi Sunarjo dan Djak 
sa R. R.M. Harahap -sebagai 
orang2 jang telah mendjalankan 
praktek  dibelakang-lajar, jaitu 

minta djumlah besar uang dari 
Keluarga Liu Ka Khie utk usah: 
nengeluarkan KK dari da'an 
ahanan. 

Saudaga” “besar: Liu Ka Khie 
sendiri sebagai orang jang men- 
djadi sebab utama timbulnja per 
kara “diatas, sudah: sedjak lama 

n.eninggalkan Indonesia pulang 
ke Tiongkok. Dia dahulu dita- 
han oleh pihak berwadjib dalam 
tahun 1955 "karena pokoknja di- 
tuduh tersangkut dalam aksi-ak 
si subversif serta perbuatan2 pc 
njelundupan, Liu Ka Khie bebe- 
rapa waktu kemudian dibebas- 
kan dari tahanan dan persoalan 
jang menjangkut dirinja itu tidak 

AN scmpai didjadikan perkara, kare 

lorong tentang dirinja seperti di- 
dckumen2 jang disampaikan 

sebutkan diatas, setelah diselidiki, 
cieh pihak . berwadjib diariggap 
palsu”, 8 

.Saksi Djiauw Pok Kie. 
| Saksi Djiauw Pok Kie, direktur 
pabrik kulit ,,Ngian. Ngian” di 
Djakarta, berumur 46 tahun jang 
pertama2. didengar keterangan2- 
nja,- Setelah diambil sumpahnja se 
tjara agama Tionghoa, atas per 
mintaan Hakim telah “mengurai- 

ifkan “hal2 sekitar pemeriksaan jg 
Jtelah “dilakukan Djaksa R.R.M. 
Harahap “atas diri Tjung Njuk 
Fong. Menurut Harahap, telah 
menerima filpon dari Harahap jg 
minta kepadanja segera - datan 
kerumahnja -(Harahap)  didjalan 
Panarukan. Djakarta. Sesampai- 
nja dirumah Djaksa Harahap, sa 
ja oleh Harahap ditanja apa ke 
nal dengan seorang jang bernama 
Tjung Njuk Fong, jang segera- sa 
ja -djawab ,,kenal”, sebab Tjung 
dengan saja sama2 berdagang ku 
lit bahkan mendjadi langganan ku 
lit saja: Setelah itu, menurut sak 

“Is5 ia diminta oleh Harahap utk 
“Imenilpon Tjung Njuk Fong dan 
minta agar ix pada waktu itu dju   nesia' “akan diterima sebagai ang ( sekali bahwa mereka belum men gauta sendiri 1   sesudah Pertjasi 

mengadjukan permintaan tersebut 
setjara resmi kepada F.I.D.E, 
Lodewyk Prins selandjutnja me- 
nerangkan, bahwa Indonesia -di- 
Bau dalam Zone-9, jaitu 
one Asia, dimana termasuk Aus dgn 0 OS..se: i tralia, India, Iran, “Mongolia, Fi Laman Pereja ata di Eropa ' lipina, Israel dan Indonesia. Da |Barat, dia akan mengusahakan lam kongres tersebut diputuskan, jsupaja pemain2 tersebut diuna: bahwa dunia tjatur dibagi 9 Zo- Idalam turnoi2 internasional, jang ne, jaitu, Zone Eropa Barat, Ero sering diadakan Ginegeri2 Eropa pa Tengah, Eropa Timur, Sovjet|Barat, seperti “di Hastings,  Be- Rusia, Amerika Serikat, Kanada, Iverwyk, Ostende, Amerika “Tengah, Amerika Sela. dan negeri? lain. tan dan Asia, 

$ Eh , Perongkosan di Eropa, 'tentu 
2 Ba oleh penjelenggara 
urnoi2tsb.,: jang. harus didukung : oleh Pertjasi hanjalah ska per 

ngadu kekuatan mereka “dgn pe- 

hal ini. Lodewyk Prins menerang ikan, bahwa djika beberapa orang pemain jang kuat dari Indonesia 

Ap# jang seharusnja dilaku- 
kan Pertjasi. 

Setelah Indonesia diterima seba 
gai anggauta, seharusnja Pertjasi 
setjepat mungkin menjesuaikan or 
ganisasinja. dgn organisasi2 tjatur 
dari negeri2 jang telah mendjadi 
anggauta.. Pertjasi dalam - waktu 
jjang singkat harus mendjadi  sa- 
tu organisasi pusat, jang .meling 
kupi seluruh organisasi tjatur. di 
Indonesia, dan. bertindak — keluar 
sebagai: wakil dari dunia. tjatur 
Indonesia, demikian selandjutnja jakan memberikan manfaat jg. be- Lodewyk Prins.. 1 tu 1 sar-buat para pemain tj Banjak pemain Indonesia jang nesia, : NN SN A3 

sadja. Prins jakin, bahwa den : kesempatan ini, para pemain tja- tur Indonesia dalam beberapa! ta- 

tur, Mengenai ,,coach” - dari. luar negeri untuk mendidik para. pe-. main tjatur di Indonesia, Prins menerangkan, bahwa hal ini. djika 'Isanggup diselenggarakan tentu 
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Putih: Rf2, BdT, Be7, 
Mf1, Mp3, Kb8, c3, e4' 
(8 buah) : : 
"Hitam: Ra7, Pa8, Mb7,- 
Kd8, f3 (5 buah)”. 
Putih djalan dulu dan ' 
hitam' mat dim 3 (tiga) 
Bat la ' j 
Djawaban betul diberi | 
nilai 2. Surat2 djawa- 
ban ditunggu selambat- 

i   
angko (ongkos bebas) per Pos Tertjatat ! 

ai 

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

IN — Pasar Besar 76, — 

    

luarga”. 1. Bd3—d4, Bek—d6. 2. 

Rusbijakto . Magelang, 

lambatnja 10 hari se-| 

            

   
   

    

da ,,Suara Merdeka” 
Semarang dengan diberi 
tanda ”Tjatur”, 

Djawaban problim no, 33”,,Ke- : Berita: 
“satuan 'Tjatur Bandung) kini te-/ 
lah mengadakan persiapan? seper 
lunja utk. menjelenggarakan per- 
tandingan tjatur utk merebut ke 
djuaraan Indonesia bertempat di 
Bandung jang akan dimulai pada, 

Me5Xd6 4 mat. Atau 1,,...., KI3X 
d4, 2. f2-f4 & mat, dil. Kepada 
mereka jarig - betul djawabannja, 
dalam tjatatan, kami masing2, te- 
lah kami tambah dgn 2 nilai. Ha- 
diah: Dalam minggu ini hadiah 
kami sampaikan per pos kepada: 

R. Subar- 
Tjia Tjien Bing 

    

ment tjatur tsb.  direntjanakan 
akan memakan waktu l.k. 2 ming 

djo. Semarang, gu lamanja, Pertandingan kedjua 
Djuana dan. R. S. Siswoprastowo raan tjatur seluruh Indonesia ini 
Solo, Nilai mereka kami kurangi kabarnja diadakan atas usul Per- 
24, tjasi, : k 

Wee Lg Si : 

n & “ta 4 Adhi 

" f 
u 

Batin Koi Maak Gak 13 MA ai ada dar Uta Maba Wei Se bah   

dapat kesempatan utk turut me-' 

main2 jang kuat didunia. Dalam yiksaan 

ataupun dgn uaj 

Mount Ferelin »000,-5, 

djalanan ke.Eropa pulang , balik MA telah .d 

-Rp.''3 

sudah problim ini di "Wut Saksi, 
muat, dialamatkan pa- lang oleh Harahap. 

Tjung itu, 
keluar . keringat dinginnja,  kargi | . na merasa sangat tidak sean Saba Gn Po ea aya |sebab' Tiune jang diperiksa itu 
adalah kawan bahkan langganan 
kulitnia hingga “ki 
Ting menganggapnja telah mem 

  

ga datang kerumah Harahap. 
Setei.h. Tjung. datang, Djaksa 

Harahap segera melakukan peme 
“atas diri" Tjung, menanja 

kan apakah Tjung pernah bilang 
bhw ia,” (Tjung) telah serahkan 

ng Rp. 300.000,— ntk Djaksa 
Harahap. Pertanjaan Harahap is 
demikian itu oleh: Tjung  didja- 
wab bhw.ia (Tjung) tak pernah 
bilang telah kasi uang Rp. 3200, 

0 pada Harahap, tapi me- 
ngaku pernah - bilang kasihkan 
uang itu pada Tain orang. Kars 
na Tjung waktu itu tidak mau 

njebut siapa orangnja jg oleh 
berikan. uang. Rp. 

.300.000,—. Harahap waktu itu 
mendjadi marah dan mengantjaa 

hun akan sanggup menduduki tem Akan menilpon CPM untuk me 
pat jang penting dalam dunia tja- nahan Tjung djika 3 tidak” mas 

kasih-tahu kepada siapa uang itu 
elah 'diberikannja. Tjung jang di 
desak lagi oleh Harahap dan »er 
tama2 tidak mau kasih tahu ke: 

“pada siapa uang itu telah dib. 
rikan,' achirnja 5 “mengaku terus- 
terang, Na mengatakan bahwa uang 
li 00. 00,— telah diberikan: 
nja kepada Mr. Lim Wan Too 
untuk usaha mengeliarkan Liu 
Ka Khie dari dalarr tahanan. 

Yie, iang menambahkan, bahwa 
pemeriksaan jang dilakukan Ha- 
|rahap atas diri 'Tjung serta pem 
bitiaraan2 dan. pengakuan2 jang 
diberikan Tjung ketika itu, di saksikan dan semua telah dide- 
ngar olehnia sendiri jang waktu 
itu hadir dirumah Djaksa Hara- 
ha . Setelah Tjung mengaku, me 

“dia. dibolehkan. pu- 

   

Menurut saksi Djiauw 'selan: 
batu ia jang pertama? tidak 
mengetahui sama sekali maksud 

| Diaksa, Harahap, meminta tolong Pengurus Pertjaba (er | untuk menilponkan 'Tjung, sete- 
lah. menjaksikan 
ta 

pemeriksaan jg 
akukan Harahap . atas diri 

mendjadi putjat. dan 

“kuatir kalau2 

ikin susah padanj 
yg 

  

Demikian saksi Djiauw Pok! 

enak, Pk 

|. Agung. Mengenai soal  Adeng, 

Saksi atas pertanjaan - Hakim 

mendengar ketika' -itu, bahwa 

perkataan bahwa uang Rp. 300. 
000,— jang telah diberikannja ke 
pada Lim Wan Too, adalah utk 
urusan djual-beli mobil, seperti 
dikatakan terdakwa Mr. Lim da 
lam sidang jang lalu. 

Atas pertanjaan apakah sebab 
nja Harahap mint. tolong kepa 
danja, “untuk. memanggilkan 
Tjung Njuk Fong dan tidak dila 
kukan sendiri setjara langsung 
oleh Harahap sebagai seorang 

IDjaksa, saksi - Djiauw — katakan 
bahw, kareng Djaksa Harahap 
ketika itu tidak. mengetahui ala 
mat Tjung dan karen, ia (Saksi) 
oleh Harahap dianggap tentu me 
ngetahuinja sebab sama? seba- 
gai pedagang kulit. Djiauw Pok 
Kie. menurut. keterangannja ke- 
nal dengan Diaksa Harahap se- 
djak ia mendjadi saksi dalam pe 

Imeriksaan perkara Je Fan Tiong 
Ibeberapa waktu jl. 

1 Pengakuan Tjung Njuk Fong 
! Tjung Njuk Fong, djuga se 
orang saudagar kulit, berumur 43 

IKahun jang sesungguhnja merupa 
Ikan saksi. terpenting dalam per 
kara ini, atas permintaan  Ha- 
kim, dengan pandjang lebar te- 

lah menguraikan segala sesuatu 
dim hubungan perkara ini, jang 

Ipokoknja djuga memberatkan ter 
dakwa, jaitu mengatakan benar 
lia telah menjerahkan uang Rp. 
300.000.— pada terdakwa Mr, 

landjutkan lagi. oleh Pengadilan 
nuntut-umum  Djaksa R. Moh. 
dibela oleh 2 orang pengatjara, 

Wan Too pergi ke Bandung, ka 
tanja utk mengurus Liu Ka Khie 
jg ketika itu ditahan di Bandung. 
Di Bandung keduanja' bermalam 
dihotel ,/,Yelagasari”. Selama 2 
hari di Bandung itu, menurut sak 
si, Mr. Lim beberapa kali keluar 
hotel, katanja untuk  mentjari 
orang jang akan menurus pelepa 
san Liu Ka Khie, tapi saksi sen 
diri katanja tidak dibolehkan ikut 
oleh Mr. Lim, melainkan disuruh 
menunggu dirumah saudara saksi 
didjalan Riauw. Setelah berkum 
pul lagi dihotel, saksi dengar ka 
bar dari Mr. Lim bahwa usaha 
nja mentjari orang untuk mengu 
trus L.K.K. itu belum berhasil. Ke 
esokan harinja keduanja pulang 
lagi ke Djakarta. 

Beberapa hari kemudian, menu 
tut saksi, Mr. 'Lim 'minta sisa 
uang Rp. 100.000,— untuk mengu 
rus L.K.K. itu, karena ia baru te 
rima Rp. 200.000,—. Permintaan 
Mr. Lim itu, oleh saksi diberita 
hukan pada anak L.K.K., Liu 
Kwek Tjin. LK. Tjin ketika itu 
kebetulan sedang tak punja uang 
tontan dan 'ia minta tolong pada 
saksi supaja membajarkan dahu 
u pada Mr. Lim Rp. 100.000,—. 
Djumlah tersebut telah dibajar. 

Pindjam uang Rp. 86.000, - 
Menurut saksi selandjutnja, ki- 

ra-kira bulan Maret, Mr. Lim 
Wan Too. datang. kepadanja dgn 
maksud pindjam uang Rp. 80.600, 

dengan alasan untuk membeli 
mobil jang bisa mendatangkan ke 
untungan besar. Permintaan Mr. 
Lim itu mula2 tidak bisa saja 
penuhi karena saja tidak. biasa 
memindjamkan : uang,: tapi meng   Lim Wan Too utk mengeluarkan 

Liu Ka Khie dari tahanan-semen 
' tara, 

| Saksi pertama2  mentjeritakan 
Iperkenalannja dgn Lim Wan 
Too, jaitu sedjak Lim Wan Too 
masih bersekolah dan waktu itu 
saksi sudah kenal baik dengan 
orang-tua Lim Wan Too dalam 

an urusan dagang. 
Pada suatu hari kira2 Oktober 

1954 — demikian saksi — wak 
tu saja baryakan 2 blik susu “bu 
buk untuk Mr. Lim Wan Too 
jang. ketika itu baru sadja sem: 
buh dari sakit kuning, Lim Wan 
Yoo telah menanjakan kepada sa 
ja tentang soal penahanan atas 
diri Liu Ka Khie oleh CPM, ser 
ta siapa jang mengurus perkara 
penahanan tsb. Pada waktu “tu 
kepada Mr. Lim, menurut saksi, 
ia katakan bahwa sepandjang pen 
dengarannja, soal penahanan Liu 
Ka. Khie itu oleh keluarga L.K.K. 
telah diserahkan pada advocaat 
untuk diurus. Pada suatu hari sak 
Si pergi kepabrik kulit ,, Victory” 
milik Liu Ka Khie dan Kerrbi 
kan pada adik L.K.K. bernama 
Ju Jen Pin tentang kepergiannya 
kerumah Mr. Lim serta pertanja 
an2 jang diadjukan Lim W.T. 
Sekitar soal penahanan L.K.K. 

Kira2 1 minggu kemudian, Ju 
Jen Pin “ datang ketoko saksi 
(Tjung) dan minta pertolongan 
saksi agar membawanja kerumah 
Mr. Lim untuk  beladjar-kenal. 
Ju Jen Pin segera diadjak oleh 
isaksi kerumah Mr. Lim dan dlm 
pembitjaraan dengan Mr. Lim ke 
tika itu 'al. telah disinggung pula 
soal penahanan L.K.K: 

3 

Kira-kira “bulan Djanuari '55, 
menurut saksi, telah datang lagi 
ketokonja: anak dari Liu Ka 
Khie bernam,, Liu Kwek Tjin, 
jang. djuga minta - diadjak: keru 
mah Mr,.Lim Wan Too: dengan 
maksud minta pertolongan ' Lim 
Wan Too menijari orang untuk 
mengurus. orang tuanja - supaja 
bisa dikeluarkan. dari - tahanan 
atau -ditahap diluar. Dalam. pem 
bitiaraan dirumah Mr. Lim Wan 
Too ketika. itu, Mr. Lim Wan 
Too sesudah...mendengar permin 
taan anak Liu Ka Khie tsb., per 
tama-tama bilang belum bisa me 
ngatakan apakah 'i,, bisa mentit, 

  
tapi pada keesokan 

Tjin datang lagi kerumahnja, 
Mr. Lim Wan Too mengatakans 
bahwa ia bisa mendapatkan 
orang untuk menolong LKK ter 
sebut, asal. sadja ig (Lim Wan 
Too) diberikan. nang Rp. 300. 
Tibu untuk ongkos mengurus 
soal itu. Demikian saksi ? jung 
Njuk Fong. 

Karena adanja permintaan Mr: 
Lim Wan Too itu, menurut sak 
si, ia Waktu itu djuga. bertanja 
pada Liu K. 'Tj apakah sanggup 
dan mau membajar begitu mahal 
seperti jang diminta Mr, Lim. 
Oleh Liu Kwek Tjin — setelah 
berpikir" sebentar '— didjawab 
,mau', tapi ia mengatakan tak 
bisa bajar sekaligus' dan mendjan 
djikan akan membajarnja dalam 
waktu singkat 'setjara berturut2. 

Demikianlah menurut 
sedjak keesokan harinja setelah 
pembitjaraan' dirumah Lim Wan 

Tjin berturut2 telah datang lagi 
kerumah Lim Wan Too dan se- 
rahkan uang, mula2 Rp. 50.000,— 
kemudian Rp. 150.000, —. 

: Pergi ke. Bandung. 
Beberapa hari kemudian, menu 

'rut saksi, ia diadjak Mr, Lim 

PIMPINAN FRONT ' Pemuda 
Sunda telah mengirimkan perutu 
san, jang 'terdiri atas Saikin Su 
riawiljaja (ketua umum IN), Na 
na Sutresna (Komisaris Djakar 
ta) dan Idrus (pembantu Komi 
saris « Djakarta)" kepada” KSAD, 
Adeng ' Kusumawidjaja, — Djaksa 
Agung dan Djaksa Tentara Dja 
karta, 

Dalam keterangannja kepada 
harian ,,Sipatahunan", delegasi 
itu mengatakan telah mendapat 
'ketetangan dari KSAD, ' bahwa 
penahanan Adeng dan ,stadsar- 
rest” Adjam itu adalah atas pe 
rintah Panglima TT/IN jang me 
njerahkan soalnja kepada Djaksa 

    
'mobil saksi, 

hanja mendjawab: 
saksi, kantor”. .Kantor apa dan djaba- 

tan apa jang dipegangnja tidak 
diterangkan, 

Too itu, ia bersama Liu Kwek ia bersama Mr. n Bandung, ia melihat Mr, Lim me 
nulis dalam  buku-tamu 
”"Telagasari” 
jang - dipegangnja, 
»advocaat”. Demikian saksi Tjung 
Njuk Fong. 

ingat Mr. Lim -memintanja setja- 
ra mendesak, pindjaman itu achir 
nja saja berikan djuga, Rp. 25. 
000,— berupa uang kontan dan 
Rp. 55.000,— berupa chegue. De 
mikian saksi Mang aus Ten 
Berbeda halnja diwaktu meneri 
pemberian uang Rp. 300.000, — da 
ri keluarga Liu Ka- Khie jang di 
lakukan dengan tiada sesuatu tan 
da-penerimaan, pada waktu 
Lim 'memindjam uang. Rp. 80. 
000.—, . menurut saksi. Tjung, ia 
telah minta. kwitansi, jang telah 
diberikan pula oleh: Mr. Lim, 

Mr. Lim katakan tak 
sanggup dan tak mau 
lagi urus L.K.K. 

Tak lama setelah itu, menurut 
saksi, ia telah diadjak lagi oleh 
Mr, Lim pergi ke Bandung, kata 
nja djuga “untuk mentjari orang 
guna. mengurus L.K.K. Kepergian 
ke Bandung jang kedua kalinja, 
dilakukan dengan menggunakan 

karena mobil Mr. 
Lim sendiri jang baru dibelinja, 
katanja belum bisa dipakai djauh 
djauh. Djuga ikut serta ketika 
itu isteri dan anak Mr. 3 
perti halnja pada waktu pergi jg 
pertama kali, djuga kepergian ke 
Bandung kedua kali, menurut sak 
si, ia oleh Mr: Lim hanja disuruh 
menunggu dihotel, tidak diboleh 
kan. ikit dengan Mr. Lim. Me- 
nurut: Mr, Lim, ia akan mentjari 
orang untuk mengurus L.K.K. te 
tapi sama sekali tidak boleh dike 
tahui atau diikuti lain orang, Pa 
da malam hari setelah Mr. Lim 
pulang dari bepergian itu, Mr. 
Lim katakan kepada saksi dihotel 
""Telagasari”, bahwa usahanja 
mentjari orang untuk mengurus 
L.K.K. tidak berhasil lagi, dan 
Mr. .Lim kemudian mengatakan 
bahwa ia tidak bisa dan tidak 
mau lagi mengurus soal L.K.K. 
Keesokan -harinja Mr. Lim pulang 
dengan keluarganja dengan naik 
kereta api, sedangkan saksi 
Tjung, - menurut keterangannja, 
pulang dengan mobil. 

Karena. Mr: Him sudah menga 
takan dia tidak mau lagi urus 
L.K.K., menurut” saksi Tjung, ia 
dan anak L.K:K. beberapa Hari 
kemudian “berturut2 telah datang 
kerumah Mr. Lim, menanjakan 
dan minta agar uang Rp. 300.000, 
— jang sudah “diserahkan untuk 
mengeluarkan "L.K.K. dari tahan 
an, dikembalikan, Mr. Lim wak 
tu itu mengatakan, bahwa uang 
tsb. telah dipakai olehnja untuk 
pesan mobil, dan berdjandji akan 
membajar “kembali "uang itu se 
sudah mobil jang: dipesannja da 
tang ke Indonesia dan setelah mo 
bil itu didjual, Demikian saksi 
Tjung Njuk Fong,. jang atas per 
tanjaan . Hakim “menambahkan, 
bahwa. sedjak Waktu. itu sampai 
sekarang, baik uang suap Rp. 
300.000,— itu maupun uang Rp. rikan orang. untuk menolong IL: 80-000,— jang telah dipindjam Mr. 

5 hari. Lim dari. saksi, 
nja, sewaktu saksi dan Liu Kwekkembali oleh Mr. Lim Wan -Too. 

belum  dibajar 

Menulis nama 
advocaat ? 

Hakim Mr. Sardjono -sebelum 
menutup sidang, bertanja kepada 
saksi Tjung, apakah sebahnja ia 
berhubungan dengan Mr, Lim utk 
usaha, mengeluarkan L.K.K. dari 
tahanan, apakah saksi mengeta- 
hui djabatan jang dipegang . Mr. 
Lim ketika. itu. Pertanjaan ini 
oleh saksi Tjung didjawab, bah- 
wa sebabnja ia dan keluarga Ju. 
K.K. berhubungan dengan Mr. 
Lim ialah karena Mr. Lim waktu 
saksi datang membawakan 
bubuk kerumahnja, perna mena- 
njakan soal “penahanan L.K.K. 
itu, hingga saksi menganggap ten 
u Mr. Lim bisa mengurus per- 
kara IL. K.K. Menurut saksi Tjung, 
ia sendiri waktu itu tidak menge 
tahui djabatan apa jang dipegang 
Mr. Lim ketika itu. Pernah sak 

sebagai 

si bertanja kepada Mr, Lim ten 
tang pekerdjaannja,' tapi. Mr, Lim 

»bekerdja di 

demikian saksi. 
Menurut saksi Tjung, sewaktu 

Lim, pergi ke 

dihotel 
tentang djabatan 

jaitu sebagai 

Djiauw Pok Kie "infor- 
man” Djaksa Harahap ? 

Sebelum pemeriksaan saksi 

kini 

Delegasi tersebut kemudian me 
ngundjungi Adeng' ditempat taha 
nannja, Adeng sakit, 
tekanan psychis dan fisys pun ti 
dak begitu sehat, 

menderita 

Delegasi. melihat disitu surat 
perintah penahanan Adeng jang 
ditanda tangani oleh Djaksa Ten 
tara, dan jang berisi penetapan 
djangka waktu penahanan hanja 
sampai tanggal 11 Oktober1956, 
Tapi Adeng kini masih ditahan, | 

Mr.! 

Lim .Sej 

SUSU | 

  

    

   

to
h 

  

po. 
£ P/ 

dia 2 
SIARAN RADIO R. I. 

SEMARANG, 29 Oktober 1956: 
Djam 06.20 Hammond Organ: 

06.45 The Keynots, 07,10 Njanjian 
Duet. 07,45 Lagu? ta” bersjair 
13,15 O. H. Rame Dendang. 13,45 
Orkes Roberto Inglez. 13,10 O. M, 
Sinar Medan. 17,00 Klenengan So 
re. 18,15 Hidangan Corps Musik. 
18,30 Ruang DPDAD. 18,45 Hida 
ngan Corps Musik (landjutan. 
19,30 Ruang Minggu Ini. 20,30 
Gema Malam, 21,00 Siaran Pene- 
rangan, 21,15 Dari dan untuk Pen 
dengar. 22,15 Dari dan untuk Pen 
dengar (landjutan). 23,00 Penutup. 

SURAKARTA, 29 Oktober 1956: 
Djam 06.10 Pagi gembira. 06.30 

Rajuan pagi... 07,20 Hidangan Or- 
chestra Mascotte, 07,30 Jack Simp 
son, 0745 Lagud Tionghoa. 13,15 
Klenengan dart Kraton. 14,10 Kle 
hengan dari Kraton (landjutan). 
17,00 Dunia anak2. 17,46 Varia Dja 
wa Tengah. 17,50 Irama Indone- 
sia. 18,15 Jang Djauh diangkasa. 
18,30. Seni Karawitan. 19,30 Puspa 
ragam oleh ROS. 20,30 Motjopat 
Hatjiromba. 21,30 Irama Hawaii. 
22,15 O. K. Sederhana. 23,00 Penu 
tup. 

JOGJAKARTA, 29 Oktober 1956: 
Djam 06.190 Permainan Musik. 

06.35 Anni Landow. 06.45 Vaugha 
Monroe, 07,20 Hidangan pagi. 
13,10  Njanjian Biduanita kita. 
13,45: Irama @uickstep. 14,10 Hi- 
dangan Orkes Radio Semarang. 
17,00 Dongengan untuk anak2. 
17.40 Seni Suara Daerah Kaliman 
tan Selatan. ..18,15 Ruangan Dja. 
pen 18,30 Hidangan Sendja. 19,40 
Bunga Rampai. 20,15 Pilihan Pen 
dengar. 21,00 Untuk Kesedjahte- 
raan Kel. Kita. 21,30 Wajang Go 
lek. 22,15 Wajang Golek (landju- 
tan). 24,00- Penutup. 

DJAKARTA, '29 Oktober 1956: 
Waktu Ditjetak Atjara Belum 

Datang. . 

|TJIREBON, 29 Oktober 1956: 
Djam 06.10 Russ Morgan. 06.30 

Orkes Tanpa Nama. 07,10 Game- 
lan Surabaja. 07,30 Hiburan Stu 
dio kita. 13,10 Suara The Andrews 
Sisters. 13,40 Orkes Kr. Irama 
Masa. 14,10 Lagu2 Sunda. 17,00 
Njanjian Diiringi Gitar. 17,30 Sia 
ran A. P, 18,15 Ruangan Djapen. 
18,30 Orkes2 Terkenal. 19,20 Lagu 
Lagu Andalas. 19,30 Orkes Mono 
co. 20,15 Tjiptaan Shubert. 20,20 
Gelanggang: wanita. 21,15 Melo- 
dy Kota Udang. 29,15 O. K. Ika 
Budaja, 23,00 Penutup. 

sport | 
BINTANG TIMUR. DITJUKUR 

3—0, 

  

  

Dalam pertandingan sepakbola 
segi tiga Djum'at sore kemarin 
dilapangan Stadion Semarang an- 
tara kes. POP Semg. diperkuat 
dgn beberapa pemain dari Polisi 
Solo dan kes. Bintang Timur dari 
Djakarta, ternjata kes. Bintang 
Timur jang kurang lengkap dgn 
pemain?nja kelas 1 dapat dikalah 
kan dgn angka 3—9 oleh POP. 
Tiga goal tsb. tertjetak dim ba- 
bak kedua masing2 oleh Suhirlan, 
kiri luar jang mengganti keduduk 

Kes. Bintang Timur sore itu pada 
umumnja adalah difihak jg mem 
belakan dan berulang-ulang ben- 
tengnja digempur hebat oleh 
POP. Tetapi untung keeper Heha 
nusa main baik, hingga tiap? an- tjaman dapat disingkirkan  oleh- 
nja. 

  

Hari »Sumpah 
Pemuda” 28 Okt 
Artoranja Akan Di- 
peringati Dgn -Pidu- 
to2 Bung Karno & 

Bung Hotta 
HARI Sumpah Pemuda pada 

tgl. 28 Oktober akan diperingati 
pada hari itu dengan rapat umum 
Gilapangan depan Gedung Perte 
muan Umum (Deca Park — Dia 
sarta) mulai djam 8.30 pagi. 

Menurut rentjananja, Wakil 
Presiden Drs. Moh. Hatta akan 
berpidato pada.rapat itu dan pem 
bitjara2 lainnja - adalah tokoh2 
pemuda jaitu Chairul Saleh (Pe- 
muda Proklamasi), Ismail Karta 
sasmita (Peladjar Pedjuang), Is- 
mail Hassan (Pemuda Islam), Su 
katno (Pemuda Rakjat) dan Ab 
dul Madjid (Pemuda Nasionalis). 

Resepsi di Istana Negara, 
Atjara: selandjutnja ialah resep 

si 'di Istana Negara: pada tanggal 
28 Oktober' itu djuga mulai djam 
19.30. Pada resepsi ini akan' ber 
pidato Presiden Sukarno dan se 
landjutnja Dr. Abu Hanifah seba 
gai tokoh pemuda 1928 (tahun 
dilahirkannja sumpah pemuda) 
dan Nn. Sjarifah Lena (Pemuda 
Puteri). 

Semua pidato2 dlm resepsi ter 
sebut akan direlay oleh RRI. Stu 
dio Djakarta dimulai djam 20.05 
AN djam 22.00 setjara ' sen- 
tral. 

Demikian Hari Sumpah Pemu 
da jg disusun Panitia Peringatan 
Hari Sumpah Pemuda 28 Okto- 
ber 1928 — 28 Oktober 1956.     

| Tjung Njuk Fong, terdakwa Mr, 
(Lim Wan Too setelah saksi 
|Djiauw Pok. Kie didengar kete 
.rangannja, atas pertanjaan Hakim 
bagaimana pendapatnja tentang 
(keterangan2 Djiauw Pok Kie ter 
"sebut, mengatakan, bahwa Djiauw 
Pok Kie adalah Seorang jang men 
dajadi ' “informan”. dari Djaksa 
Harahap. 3 Menurut terdakwa, 
Tjung Njuk Fong pernah mentje 
riterakan pada. Djiauw tentang 
penjerahan uang jang telah dila kukannja, kepada terdakwa. 
Djiauw. jang mendengar hal itu 
dari Tjung, pernah pula mentje 
riterakan hal itu pada Djaksa Ha rahap, dan Harahap jang meng 
anggap Mr Lim telah terima uang Suap melakukan pemeriksa an atas diri Tjung. Demikian ter dakwa, jang mengatakan, bahwa ia menganggap mustahil perkata an Djiauw jang mengatakan ia keluar keringat waktu Harahap periksa Tjung, karena menurut 
terdakwa, Djiauw sudah mengeta hui lebih dahulu tentang soal itu, Demikian terdakwa Mr. Lim Wan 
Too, (Antara). 

Djaksa Agung & Djaksa Tentara Tu- 
duhMenuduh SoalPenahanan Adeng 

KSAD melihat ada 2 djalan jak 
ni djalan. ,,krijgstuchtelijk” atau 
djalan pengadilan. Adeng 
ditahar' dalam Mess: Tentara, ka 
rena Djaksa Agung memintasban 
1 Polisi Militer. Demikian KS 

Kemudian: delegasi mendapat ke 
terangan dari Djaksa Agung, bah 
wa soal Adeng itu ada ditangan 
Djaksa. "Tentara. Mengenai djang 
ka waktu penahanan Djaksa 
Agung tidak: mengetahui, karena 
itu adalah urusan Djaksa 'Tenta 
ra, Delegasi mendapat  ketera- 
ngan dari Djaksa Tentara, bah 
wa perintah penahanan Adeng di keluarkan atas instruksi Djaksa 
Agung. Proses-verbaalnja sudah 
beres. Perkara masih belum dise 
lesaikan, karena Djaksa Tentara 
masih menunggu2, karena urusan 
itu ada ditangan Djaksa 
jang harus memberikan instruksi 
nja. Demikian Djaksa Tentara, 

Agung 

(Antarays 

annja Asmuni 2 dan Bakir 1 goal. ' 

      

  

  

    

 



   
    

   
   
     

   

  

  

(tingkah 

| Kilo Sampai 

   
   

  

      
   

  

   

  

   
   

     
   
     

     

  

    

0 Disusun Oleh: Adam Malik (direktur kar (Pedo- li . pisan): Mochtar Lubis (Indonesia Raya ) Dan : srif (Abadi). KA Na ye Pa Bak DUA ORANG PERWIRA Angkatan Perang Re Indonesia jang Dae Mean 
ne pakan anggota rombongan Presiden Soekarno jang sedang berkundjung ke Swiss s pada suatu AA an Ali tetah-akmilaw Mama mona Dela BNN ANN rumah minum di Bern, ibukota Zwit 

sesudah Hitler serland. Mereka minum mioum dengan: gembira-ria, hingga tidak ingat lagi apakah uang jg se inn | mereka bawa tjukup untuk membajar harga m inum-minuman jang mereka habiskan. Keti 
1953 oleh ka kemudian mereka hendak berangkat pergi dan rekening disodorkan kepada mereka, de dan mengak 
jang lama dan 
dalam tahun “jl. 4 
madjuan2. berkah 
jang Ma | 
pesuruh Hit! 
kepala PE 
Otto Gue 

agan amat terkedjut kedu 

dia. menerima   

  

    
sa 
'hulu. sebelum. dapat meningga     

   

        

a ue kan rumah minum. Achirnja jg pu pu Iniawumah minum memanggil pc ni “Misi, dan polisi tiba: Ketika mere 

    
    

  

    

   

    

   

  

   

   

   

  

1, 
olongan dari orang kedutaan In 
donesia di Bern. Dan 

“mereka tidak djadi 
..... “...yo.... 

“Inilah salah sebuah ". Tita2 jang diketemuka, baru-ba 
i ch empat orang warta 

onesia, tatkala: mereka PS K Ps. kg Eropah, dan IN mau tak mau mesti mendengar '“ berbagai kisah sekitar kundjung nijan Presiden Soekarno kebeberapa negara Eropah Barat dimusim-pa -|nas jang lewat, dan pula-ke nega ab ra dibelakang. tabir besi belum .Flama berselang. K 
Adapun. keempat wartawan MI eh, Regihan An- 1 war, Pemimpin redaksi Pp .| man” (2) Mochtar Lubis, aa —Jpin redaksi . “Indonesi, Raya” TES. :Yasrif pemimpin redaksi (IAbadi” (4) Adam Malik” pe Mumpin kantor “berita, , Antara”. maksudkan Sebagai Japoran bersama oleh keempat Wartawan tsb. diatas kepada seluruh rakjat $ ndonesia, . maka diruliskanta "hdibawah ini “beberapa tjerita2 tain, Supaja Takjat mendapat pe mandangan pula serta tindjauan jang lebih djauh terhadap kun- djungan Presiden Soekarno bers. ma rombongannja jang berdium Fleh hangpar 40 Orang itu, dan da p: eniainja dala 2? jang sewadjarnja, Era 

| war, 

        kidd katakannia : a: di. 
memang ads ..beherana 
Pa bi kab 

Ia Tag TA 
Polandia terdanat pe 

wan dan kebangtit 
: 2 tea 

Polandia”, ka- 
ta Shepilov. Di Hongaria -terda 
pat ketidak-puasan karena ber- 
matjam? sebab: keadaan 'mate- 
riset Naa Ea sukar: di- 
sana ada tuntutan akan pendemo 
krasian. Selima beberz hari 
Il. injak ( ANN nnatan. 
si-demonsirasi, terutama oleh pa- 
ra mahasiswa dan pemuda. Di 
Hongaria. ada kekuatan? jang te 
lah menfioba menunggangi de- 

. monstrasi? ini, suatu - hal jang 
berlawanan den kepentingan? rak 

" iat. Demikianlah a.l. kata Shspi- 
lov mengenai keadaan di Honga 

ria dan di Polandia Ant). 

Ia . »Tierita dibalik tierita” 1. Kundjungan Fokibawena TAN Ien Soekarno: itu seperti ke Ame rika Serikat, Rusia dll. itu dika- takan sebagai kundjungan mu- hibbah guna memperkenalkan na ma baik bangsa dan negara In- donesia. Perlulah ditegaskan !e- bih dahulu disini, bahwa me- mang Presiden Soekarno pribadi berhasil menawan hati rakjat dan inegara2 jg dikundjunginja ber- kat daja persona . jg memantjar dari dirinja. £ 
“Apakah ada hasil2 

njata dari perkundju 
gi Indonesia tid 
kan disini, sebab laporan ini ber tudjuan buat menjibakkan tabir, mengemukakan ,tjerita dibalik 
berita”, atau -Stories-. behind | news”. Dan. dengan  dernikiar rakjat“di Indonesia dapat menim .bang sendiri sampai dimana rom Sonoon Presiden Soekarno benar2 

EA Pasukan' Russia Memang 
Adakan Tjumpur- Tangan 
SefjarafLuas Dalam Me- 

    
Tag 

  

    
     

   

  

politik jang 

ngan itu ba 
aklah dipersoal- 

    

   

adamkan 'Pemberon- 
en. fakan Hongari au 

fenegasan“Dari Kementerion ELuar / 
Geri Inggeris i-y3 

DJURU BITJARA kementerian luar negeri Inggris menjata- kan di London pada hari Kemis bahwa telah diterima penegasan 
ah 

   

        
    
  

tempuran2 di Gjalan- sudah -berachir karena penundaan penerimaan berita2 dari legasi Inggris di Budapest 
3 - 

Pertanjaan apakah pemerintah 
Inggris: akan mengadjukan pro- 

bahwa 
pemerintah Hongaria akan me- 

Pn nsken Bu aen minta kepada Uni Sovjet supaja tes terhadap tjampur tangan Pa mendrik mundur semua pasukan2 sukan2 Sovjet PAN SU : bitjara bahwa 1, tak tahu me|mja dari wilajah Hongaria. ru 

nahu apakah “ir n sematjam| . Menurut UP  djuga seorang 
itu sedang “dipertimbangkan. Se-| wartawan Polandia mewartakan 
mentara itu kalangan berwadjib|dari Budapest pada hari Kemis 
di London, mengatakan. bahwatbahwa pertempuran di ibu kota tembakan2 sebuah tank  Sovjet (Hongaria pada hari itu djam 

Lapar ena 4 Mpding: apdung 14.00 waktu setempat masih ber 
Pa kurban aa SN ea kobar dan kaum pemberontak 
kan itu Na ada Na Pm PAGE Debaah setasiun kere 

selandjutnia mewartakan Ita api di! kota tsb. 
adjutnja. mewartakan residen Eisenhower dari Ame aa aa ari Berlis bahwa ..Nj D Fresider : 

: Hape Ta rika Serikat dalam statement isti 
mewa hari Kamis mengatakan 

schland” harian ' Sozialis- 
tische Einhoitspartei Deutschland 

bahwa Amerika Serikat menjesal 
kan intervensi pasukan2 Sovjet 

(Djerman Timur) dalam : komen 
tarnja pada hari Kemis terhadap 
pemberontakan di, Bu apest meldi Hongaria. Eisenhower mengu 
ngemukakan: bshwa tentara Uni mumkan statement itu setibanja Sovjet telah menul's halaman ba   kada 1 didi New York untuk mengutjap- 
denga TeNN AN kan suatu pidato politik penting. 
hu dengan pasukan? “H garia |. Menurut UP. pemimpin sosia- 
melawan kaum 
ner. : 

Harian tsb, sel 
takan bahwa 1 

. "9 idjutnja 

£ li 4 
93 

ollis sajap kiri Italia Pietro Nenni 
- Ip da hari Kemis menjatakan di 
ga'Roma djuga tak dapat membe- 

    

    

Luar Ne eri ba 

jar Minumannja: 

ajar harga minum minuman mewah jg. tel ah mereka habiskan.. 
g punja rumah minum tidak telah : 

1  pendjelasan 
jelasan mereka dar memak 

Supaja “mereka membajar da 

njatis akan dibawa oleh po 
Untunglah segera dat:ng per 

n  achirnja 
ditangkap '.. 

tjontoh tje 

nesia mendesak, maka Pemerin- 
tah Italia memutuskan djuga r-e 
nerima. Presiden "Soekarho dan 
Irombonga 1 

imenerima Presiden dan rombo- 

   

      

e 
    

    

Mesin ber 
Ke Kapal 

  

   
       onal ,,Antara), 'Rosihani 

    

  

perwira ini melihat bahwa uang mereka tidak tjukup untuk mem. 

menegakkan bakat dan na-,djungan ' muhibbah . ke' negeri 

  

Swiss, sebuah negeri jg tjantik 
di Eropah Barat... -Djuga disini 
kundjungan, Presiden Soekarno 
bukanlah mulanja karena menda 
pat undangan dari Pemerintah 
Swiss. akan tetapi seperti di Ita 
lia djuga, maka pihak Indonesia 

ma baik bangsa dan negara In: 
donesia diluar negeri. H3 
Dibawah ini menjusul beberapa 

Jerita Tain, disaring dari sedemi- 
kian banjak tjerita2 jang terpu- 
ngut didalam perdjalana, ke-em 
Dat wartawan tsb tadi dari sum 
ber2 jang pasti mengetahuinja. 

“Di kedutaan2 Republik Indo 
nesia 'jang terpentjar-pentjar di 
Eropah Barat hingga kinipup m. sih dapat. didengar tierita2 .ten- 
tang kelakuan ber-bagai2 anggo 
ta rombongan Presiden Soekarne 
.ketika rombongan itu berada di 
'Amerika Serikat, Kiranja tidak 
perlu semuanja -dibongkar seka- rang, ketjuali beberapa buah, se 
perti mobil jang disediakan untuk 
rombongn, oleh Pemerintah Ams 
rika Serikat jang dibawa untuk 
tees main2 malam hari, ba- 
gaiman, anggota rombongan ter 
tentu rupanja mempunjai dollar 
begitu banjak hingga dapat mem 
beli lemari es, radio. Dan tidak 
usarlah “dibongkar betapa seba- 
galan anggota rombongan selama perkundjung, Presiden Soekarno 
ke Amerika Serikat 'tu hanja 
main2 mendjadi- turis belaka. 
membuang? pertjuma uang padjak 
rakjat stidak keruan, Baiklah Ja 
Poran ini kita -mulai-kembali de 
ngan tjerita ketika rombongan 
residen Sukarno telah meniebe- 

rang Samudera Atlantik dan ti- » @d' Roma. ibukota Italia, se- bagai negsrs di Eropah Barat ig pertama dikundjunginja, 
5 Siapa undang siapa ? 

Meskipun di Indonesia dikavar 
san dgn bangganja, bhw rombo- 
'gan Presiden Soekarno ini da- 
ang ke Italia atas undangan Pe 
merintah Italia, akan tetapi dibe 
akang lajar sebenarnja tidaklah 
lemikian. Fihak Indonesialah 1g: 
mendekati Pemerintah Italia, dan | 
neminta supaja rombongan Pre- si 
iden Soekarno diterima singgah 
nendjadi tamu negara di Italia 
alam perdjalanan kembali dari 
Amerika Serikat. Mula2nja dika- 
sarkan Pemerintah Italia sedikit 
keberatan, karena bulan Presiden 

   

  

dang mendjadi. tamu negara. 
Karen, di Swiss presiden-nja 

setiap tahun “ diganti, dan tidak 
jmendiadi kebiasaan bagi pres.- 
den. Swiss. untuk  berkundjung- 
'kundjung keluar negeri. dan da 
lam hal ini tidak dapat menga 
dakan dasar reciprociteit, maka 
Swiss tidak biasa menerima ta 
mu kepala2 negara asing, Akan 
tetapi djuga utk mendjaga hubu- 
ngan jg baik dengan Indonesia, 
mika Pemerintah Swiss achir | 
nja memutuskan ' djuga meneri 
ma rombongan. Presiden Soekar-' 
no. sebagai 
dangan Swiss. 

10 Keheranan di Bern- 
Alangkah herannja orang di. 

Bern, ketika melihat didalam ke 
reta kentjana kebesaran jang di- 
tarik kuda penjambut tamu2-ne- 
gara duduk diantara para adju- 
dan presiden Soekarno. seorang 
nona berkulit putih dan beram- 
but pirang. Itulah Miss Ann, ste 
wardess dari Pan American Air 
ways. Setelah ditanja-tanja, maka 
rupanja Miss Ann ini diperlukan 
oleh Presiden Soekarno sebagai 
penjalin untuk memperbaiki ba- 
hasa Inggris Presiden Soekarno. 
Karena itu tidak mengherankan, 
ketika pada suatu pagi Miss Ann 
kelihatan. duduk. dikamar  Presi- 
den Soekarno dirumah tempat 
dia menginap. Rupanja sedang 
memperbaiki bahasa Inggris teks 
pidato Presiden. Dan ketika Ke- | 
mudian. hal.ini mendjadi pembi- 
tjaraan kalangan kedutaan RI di 
Bern, maka djuga didjelaskan 
Miss Ann itu kerdjanja memper 

  

$ 

Oo. Keran Aa) 
Waktu Presiden Soekarno dan: 

rombongannja tiba di. Geneva, 
maka Miss Ann djuga tetap mem 
bantu Presiden Soekarno dengan 
bahasa Inggris ini dan — datang 
pula Hotel. Richmond, tempat 

  

mengumumkan pada hari Kemis 

Ikar dan “ada kemungkinan akan 

no 

djugalah jg minta supaja diu '| 

tamu negara atas un| Reuter mer 
Ta — Ikomunike tsb. kabinet “Hongaria 

baiki bahasa Inggeris Bung Kar-/ 

  

  

Kemungkinen Ak 

TE 

KEPALA BARISAN 
umumkan dengan 

kota Hongaria sudah dap 
(Inasiopal pada malam Kem 
dan 'api kini sedemikian besar 

' Menurut” UP Radio Budapest 

»hw gedung museuni nasional Bu 
Jdapest pada' pagi hari itu terba- 

musnah “sama sekali. Dikemuka- 
kan bhw dalam gedung tsb. ier 
dapat barang2 berharga hasil ke 
senian jang tak ternilai harganja. 

Diam malam diadakan 1 : 1 : lagi. Sh 

“UP selandjutnja mewartakan 
Ibahwa — menurut pengumuman 
resmi Hongaria pada hari Kemis 
,kesatuan2 polisi militer masih 
ct.p bertempur dgn penuh ener- 

“1: Pengumuman ini dikeluarkan 
sesudah .komunike resmi kabinet 
Hongaria pada djam. 05.00 GMT 
'hari itu menjatakan bhw ,,kesd- 
tuan2 tentara, lisi keamanan 
|dan milisia biak” ongaria -ign 
ibantuan kesatuan? tentara Uni 
Sovjet telah berhasil .memadam- 
tan pemberontakan yg berkobar 
pada malam Rebo jbl”. Dinja- 
akan djuga dalam komunike ju 
bhw beberapa gerombolan disa- 
Ina “sini masih "memberikan per- 
lawanan.—' 
Reuter menambahkan bhw dlm 

  

     
(memerintahkan kepada buruh dan 
pegawai Supaja kembali” kerdja, 
lan mengumumkan "bhw pabe- 
1k2 akan buka kembali dan di: 
1as trem dan bus akan 'berdjalan 
agi di ibu kota Hongaria pada 
hari Kemis. Dinjatakan bhw to- 
ko2 akan buka seperti biasa te- 
tapi sekolah2 tetap tutup sampai 
ada pengumuman . selandjutnja. 
AFP dalam pada itu mewartakan 
bhw, menurut pengumuman pem 
besar2 Hongaria “djam ' malam 
akan diadakan lagi dari  djam' 
17.00 malam. Djum'at  sampii 
Tam 05.00 GMT hari Djum'at. 
Radio Budapest menjerukan ke- 
pada penduduk Budapest' hendak 
nja djangan berpergian terke- 
tjuali djika perlu sangat, meng- 
ingat bhw masih ada  gerombo- 
lan2 jang mengatjaukan ketertib 

An mag NN 
UP mewartakan kemudian bah 

wa Radio Budapest pada hari Ke 
mis mengumumkan bahwa 'organ 
Patai Pekerdja Hongarifa' ,,Szabad 
Nep” pada tengah hari itu akan 
disiarkan: lagi." Radio' tsb: 'djuga 
menguntiimkan 'bahwa pada ma- 

    presiden Soekarno menginap. ... 
Anggauta rombongan. 

Di Geneva, terdjadi sebuah in 
siden jg. dengan djelas sekali me 

2 j nundjukkan. gambaran  djiwa.se 
ja. Dan tidak waktunja untuk Jorang anggora rombongan Presi menerima tamu - tamu negara. Tp Degan hingga: ea 
Akan tetapi karena pihak Indo-/beralasan djika disini . anggo 

a Po rombongan Presiden Soekarno, 
diedjek: dengan. sebutan: "anggota 
rombongan”. Seorang 
staf istana Presiden  Soekar: 
bernama “ “4elah “tidak: .me- 
rasa puas dengan . kamar hotel 
jo disediakan baginja, karena ka 
mar itu tidak punja tempat man 
di sendiri. Dia marah pada se 
Orang anggota staf kedutaan RI 
di Bern jg dianggapnja bertang 
gung-djawab . terhadap keadaan 
ini. Dalam amarahnja dia lupa 
diri, dan sampai memukul 'ang: 
gota staf kedutaan tsb. Anggot 
staf kedutaan ini ig merasa diri 
nja tidak bersalah, dan  punja 
rasa hormat-diri sendiri, lalu se 
gera membalas, dan memukul 
kembali, “hingga ' X “ dikabar- 
kan djatuh kelantai. '. Ha 

Insiden ini selesai demikian, 
dengan “-X-" kemudian - minta 
maaf dan mengaku salah. 

Inilah beberapa petikan dari 
tieritera dibelakang berita” per- 

Soekarno dan rombongannja da- 
ang ke Italia adalah waktu nu- 
'im panas, dan -merupakan bu- 
lan2 libur bagi Pemerintah Sta- 

   

  

   

      

   nnja sebagai" tamu ne- 
Bara Tu | 
Sebelum ini djuga pihak Indo- 

nesia telah meminta kepada ing 
3ris supaja dapat menerima Pre- 
-iden Soekarno mendjadi tamu 
negara, akan tetapi karena wak 
tu meminta dan waktu. kedata- 
ngan Presiden Soekarno amat de 
kat djaraknja, maka Pemerintah 
Inggeris tidak dapat. menerima: 
permintaan ini, dan hanja dapat 

ngannja sebagai tamu biasa sa- 
dja. Di Inggeris atjara2 -penjam 
butan tamu2 oleh ratu Inggeris 
dikabarkan setahun  sebelumnja 
telah disusun. Sebab itu di Indo 
nesia diberitakan dahulu, bahwa 
sihak Indonesia menolak unda- 
1gan ke  Inggeris sebagai tamu “undjungan Presiden Soekarno te 
viasa. an V1. jropah Barat.untuk pertama ka 

aan ' Sirambut-pirang. | 'n'a.— Banjaklah- lagi jang !ain 
Dari Roma kami bawa pemb: 'cntang berbagai anggota - rom- 

tia mengikuti ,.tjerita- dibelakang 
berita” tentang kundjungan Pre 
siden Soekarno dan rombongan 
ini ke Dierman Barat. Di Bonn, 
ibukota Djerman Barat kaum wa 
nite Indonesia tlh dikerahkan utk 
mempersiapkan : djamu-djamuan 
guna menjambut kedatangan Pre 
siden Soekarno dan rombongan- 
nja. Pada waktu djamuan, alang 
kah herannja wanita Indonesia 
ini melihat seorang wanita .muda 
kulit putih, berambut pirang, ber 
nama Miss Ann, seorang stewar 
dess pesawat udara Pan Ameri- 
can Airways jang membawa rom 
bongan Presiden Soekarno “ikut 
pula diantara tamu-tamu. Kaum 
wanita ini bitjara2 tentang sikap 
Presiden Soekarno banjak. me- 
numpahkan perhatiannja  terha- 
dap Miss Amn ini dari pada ter- 
hadap diri mereka. Tidak heran, 
djika Kemudian ketika diadakan 
perhitungan mengenai ongkos ma 
sak-masak. untuk djamuan itu, 
maka seorang wanita Indonesia 
memasukan kedalam daftar ong- 
kos2. masak jang dikeluarkannja, 
ongkos ,......gos kompor. jang| 
dipakainja. : 
“Sementara itu banyak anggota 

bengan jang “dapat “ditjeritakan, 
“kan tetapi kita chawatir- mem- 
Sukanja karena takut' nanti ba- 
njak pegawai? kedutaan jang ha 
ta! diadi korban. 

M ka Presiden Soekarno dan 
boncanniapun kembalilah ke 

Indonesia, setelah beristirahat 
beberapa lama ditanah air, lalu 
meniusun rombongan kedua dan 

sekali ini melakukan kundjungan 
nuhibbah pula ke Moskow “an 
Seberapa negara2 lain dibelakang 
tirai besi”. 

“sTjerita dibelakang “berita” 
foint-statement — Indonesia-Rusia 
jang dikeluarka, di Moskow te- 
lah tjukup diketahui di Indonesia. 
Pernjataan bersama ini adalah 
hasil pekerdjaan Presiden Soekar 
no dan Menteri Luar Negeri Rus 
lan Abdulgani, tanpa lebih dahu 
lu berunding dengan wakil wa- 
kil partai politik jang ikut dida- 
lam rombongan. 

Diuga ketika rombongan tiba 

ti Tiekoslovakia, maka  pemerin 
tah Tjekoslovakia telah menjiap-   menderita kekalahan b 

Hara, resmi Part: 
Tjekoslowakia' “Ru 
mengatakan pada hari 
wa ,anasir2 nasionalis 
telah menioba memu 
lenggu kapitalis. di Hon 2 
mentioba :. mengadakan : suatu 
pu'sch kontr,, revolusioner di 

Sa h”. 1 & 
pennmpa?ha, 
AFP. : 

      

    
    

    
Sovjet dalam memadamkan 

» p nberontakan di Hongaria. 

1 | Seruan penghentian de 
“monstrasi. 

kehian, tjampur tangan pasukan? 
Uni 

        

     

   
   
   

    

  

i .Kemis pemberontakan di 
Hongaria adalah ,,suatu pembe 

agy. rOntakan dari rakjat pekerdja”. 
hwa Radio tsb. berseru kepada semua 

PM Hongaria jg baru | orang Hongaria supaja menghen 
pada hari Kamis mi tikan demonstrasi2. 

Nehru TtgSoal' SuezD 

UP diuga Tn Pa 5 
        

    

              

  
PM. INDIA NEHRU mengata 

kan dalam konperensi. pers hari, 1 
adju-!' " Kam's bahwa setelah mi 

«an renfjananja guna' me 
kan masalah Terusan Suez, 
sementara ini tidak Me 

menge 

ai- kebanjakan dari negara2 lainnja 
» India menjambutnja dgn ,,perasaan ter- 

.melaku- tjampur”, ,,menjetudji sana-sini”. 
kan sesuatu tindakan ngenai Nehru mengatakan bahwa masa- 
masalah” tadi. Irut rentjana Jah ini sekarang sedang menem- 
India, administrasi, exploitasi dan ' puh babak untuk  diperunding- 

pimpinan atas Terusan Suez dise kan... sukarlah utk mundur. 
tahkan kepada Badan Kekuasaan, : 
Terusan Suez Mesir, jg akan me-| Nehru mengatakan bahwa lara, 
ngakui dan Pe an ngan Mesir terhadap kapal2 Isra, 

impunan pe Teru- el diterusan Suez adalah ,suatu 
Nehtu, pa 

K. 

  

       

   

  

  

  

    

   

  

gi pentafsiran setjara hu-j 

Nkada konvensi 1888. Se 
hui, Mesir mendasar 

  

    

  

     

    

   

| Soekarno berkundjung di Djer 

an Kebangkitan Nasio- 
alisme Eropah Timur 

  

delegasi “lain -selama.. Presiden kan statement-bersama jang “isi 
nja hampir bersamaan dengan 
isi statement-bersama - di Mos: 
kow. Akan tetapi setelah reaksi2 
dari Indonesia, dan karena  pi- 
hak Tjekoslovakia menolak atk 
menjebut Irian Barat dalam sta- 
tement itu, maka tidaklah djadi 
(dikeluarkan — pernjataan-bersama 
Indonesia-Tjekoslovakia. ' 

man Barat ini jg radjin sampai 
djauh malam berkundjung kekota 
kota Dusseldorf dan. Berlin. Di 
kedua kota ini, dibandingkan de 
ngan Bonn, banjak sekali terda 
pat kesempatan untuk minum? 
sampanje,  berdansa-dansa, dan 
matjam kesempatan lain bagi 
anggota2 rombongan ke me 

anan 2 1 
Pn eat | Riangsria di Wina. 

Dari Djerman rombongan Pre" 'Rupania melakukan kundjung- 
siden Soekarno-meneruskan kun an muhibbah kenegara-negara di 

  
Cyrankiewic, bulan muka 
'mengundjungi India. : 
| Perihal penangkapan 5 pemim- 
pin perdjoangan Aldjazairia oleh 

     

  

akan 

kan larangannja itu atas kenjata- aj Haji a0 
an bsa amin babe an Perantjis, Nehru berkata: ',,masa- 
tara Mesir dan Israel belum ber- lah Aldjazairia tidak mungkin di 
athin 1 pu selesaikan dgn kekerasan atau de 

1. : |Ingan djalan usaha menindas ge 
Mengenai peristiwa2 jg kini se-rakan nasionalis disana”. : 

dang terdjadi di Eropa Timur, ' Seterusnja Nehru mengatakan 
Nehru mengatakan bahwa ini adajbahwa kemungkinan masih tetap 
lah kebangkitan nasionalis", jglada bahwa ia akan mengundjungi 
akibat2nja ialah bahwa 'negeri2|AS, tapi keputusannja belum di 
jang bersangkutan harus menju-|ambil. ,Saja ingin pergi, tapi bu- 
sun politik dlm negeri masing2,| lan2 jad, ini sudah padat bagi ki 
Seterusnja ia mengatakan bahwa| ta, Kalau saja pergi djuga, sajang 
menuru rentjana, PM Polandiatsekali hanja sebentar sekali”, 

V AAA $ Pe ah » H 

- 

    

  

    

  

Yi kia 

  

anggota Isc 

(Wina, ibu kota Austria, 

“Inegara Indonesia oleh  kundju- | 

lam Kemis beberapa gudang dan 
tok. telah -dirampok, tetapi 'seka- 
rang pihak bi 

|. tempuran2 Dga Pemberontak Masih 
“Terus Berlangsung—Djalan2 Di Buda- 

pest Penuh Dengan Reruntuk 
pemadam kebakaran Budapest meng- 

- pumumkan de perantaraan Radio Budapest pada hari Kemis. 
bahwa sebagian besar dari kebakaran di gedung2 pemerintah ibu 

at Diplo hanja gedung museum 
is untuk 

oleh barisan pemadam kebakaran. 

Skets? Dari Sovjet Uni: (V): 

29 

  Ka al Budapest Terbakar | Dam & Stasiunilydro-ElektrikRa 
|asa Wolga— en Musnah - Per: 

meluap dari tebingnja dan ,,me 

c ke-empat kalinja telah dibakar , |djudan impian b 
hingga sukar untuk didekatinja au PEG SORRSA he 

“arah 

Memperbanjak tenaga listrik 
adalah suatu ,,pet-project”, suatu 
rentjana-kesajangan bangsa: Rus. 
"Mereka tidak akan mengaso se: 
belum seluruh negaranja digerak 
kan o'eh tenaga listrik. Mentju- 
kupi kebutuhan tenaga listrik jg 

'Diwartakan selandjutnja - bah 
Wa vuniversitas2 tetap tutup ' ke 
mungkinan besar karena ' para 
ipembesar mengchawatirkan tim 
bulnja demonstrasi2 baru dikala- 
ngan mahasiswa, AFPrdalam -pa 
da itu mewartakan bahwa“menu 
rut pengumuman Radio Budapest 
kaum pemberontak telah mendu- 
duki kantor ,,Szabad: Nep” sela 
ma satu djam dan telah menghan 
tjurkan sebagian dari kantor tsb. 

“Radio Budapest . 'mengumum- 
kan selandjutnja bahwa kaum 
pemberontak telah merusak bin 
tang merah jang «di diatas 'ge- 
dung ,,Szabad Nep” dam telah 
Imenggunakan instalasi. radio 
»Szabad Nep” untuk. menjiarkan 
.berita2 jang menghasut”. Radic 
Budapsst kemudian memberikar 
pandangan mata tentang ke'da 
an dalam kot, Budapest seka- 
rang. Djalan2 penuh dengan re 
runtuhan a.l. rel jang terteling- 
kup dan dengan isi archif kantor 
kantor pemerintah dan petjahan 
petjahan gelas dari. djendela2 jg 
hantjur. Barisan pemadam keba 
karan masih melawan beberapa 
kebakaran, dimuka beberapa to 
ko bahan makanan jg buka. pa 
da Kemis pagi terlihat penduduk 
berdiri berderet? dan di gedung? 
apotik diadakan pos2 -pertolong 
An pertama sedangkan “didjalan 
tampak Pane Papan jang 

mengangkut orang2 Juka2 ke ru akan dibendung. Bila bendungan 
Tea Nan selesai, air sungai dibagaian atas 
nja pusat pemberontakan ialah bendungan akan naik Ik 60 me- 
pulau Csepel ditengah sungai Do.ter. Den sistim saluran jang ser- 
nau jaitu pusat perindustrian kob baru dit lapangan teknik, air 
t- Budanest. 3 

Janos Kadar-Seorang Ti. 
toist- Djadi Sekretaris 
PertamaPartai Perker- 
dja Hongaria: Gantikan 

(oo kB Geroei Pe TAK 
Tank2jSovjet Tembaki ' Beribu-RibuY Orang 
Hongaria Jg Tak Bersendjata —Jg Tewas Dim 
Kerusuhan Budapest Antara 2000 — 3000 
KANTOR BERITA Hongaria MTI mewartakan bhw. Ernest 

Geroe telah diganti sebagai sekretaris pertama Partai Pekerdja 
Hongaria (Kominis) oleh Janos Kadar. AFP mengemukakan bhw 
pengumuman MTI itu ialah kawat pers pertama jang diterima di 
Paris langsung dari Budapest sedjak malam Rebo ibl. 
MTI dan Radio Budapest me- Jelene  Filitz - Atourist dari 

nerangkan, bahwa putusan meng |4ustria) mengatakan bhw ia me- 
ganti Geroe oleh Kadar, seoranglihat tankt  Sovjet menembaki 

dustrinjas jg akan menerangi se 
luruh perumahan rakjat dari flat2 
| modern di Moskow dan Le 

ningrad  sampaipun  digubug2 
ditengah toendra 'di Siberia atau 
pun “ gubuk2 - ditengah-tengah 
gurun - Transkaukasus. 
suatu “ambisi kepati-pati jg me 
metjut seluruh bangsa Russia 

angkitan tenaga listrik ini.   
ngun suatu 

trik, jg bila selesai nanti 
menghasilkan tenaga listrik 2 dju 
ta -300.000 ..Kw. Dibanding dgn 
Moover-dam di Amerika jg me- 
rupakan setasiun listrik jg terbe- 
sar didunia, setasiun-hydro-elek- 
trik jang sedang dibangun di Sta 
lingrad tadi hanjalah selisih ka 
lah “sedikit. 

Ditempat tadi, sungai Wolga   
       Ca   bai

 7 A      

  

   

  

   

   
   

nguasai kembali keadaan seluruh 
nja hing ik.“ diehawatirkan! 
akan" te 

Ik. 

  

CE ELKKI . 
belakang, tirai “besi 'in 

kota pe- 
nuh romantik dari semendjak du 
u: Maka didekatilah Pemerintah 
Austria memanjakan apakah Aus- 
tria bersedia mengundang — Pre- 
siden Soekarno dan rombongan 
nja mendjadi tamu negara. Mu- bahwa Bli Bodopest en an kan sen meotah satu Parang ha 
la2nja Pemerintah Austria meno Injelingi: pengumuman?nja. “dgn reka melihat 12 buah tank Hg! lak dengan alasan, bahwa Presisylagu kebangsaan Hongaris dan jang lumpuh. Di Gyor dekat Aten Austria Seorang bekas djen-|lagu Marseillaise. aa tapalbatas Austria, mereka meli- 
deral jang sudah Iandjat umur ' Djandji pembentukan pelhat orang2 sedang menurunkan 
nja) lagi sakit2, dan tidak dapat intah baru. 3 iambang2 bintang merah jg ba- 
menerima tamu'"resmi. Akan te- 
tapi pihak Indonesia mendesak 
djuga, maka Austria-pun rnenga: 
lah djuga untuk mendjaga hubu- 
ngan baik dengan Indonesia, 
Akan tetapi jang "mendjadi tamu 
negara hanja terbatas sadja, kira2! 
12 orahg,“dan “sefebihnja datang 
ke Wina djadi' turis 'atis ongkos! 
rakjat Indonesia: €w 

Duta istimewa Tamzil jang te- 
lah dikirim lebih 'dahulu dikabar- 
kan telah mengadakan persiapan2 
dengan amat tjermatnja, hingga 
memuaskan “sekali: bagi. - semua 
anggota2- rombongan, “Seorang: di 
plomat Indonesia dilaporkan hing 
ga djam 2.30 malam masih mi- 
num2 sampanje disebuah nigh- 
club, dan banjak anggota rombo 
ngan jang begitu  keluar-masuk 
nigh-club di Wina, hingga sebuah 
surat kabar di Wina menulis ten 
tang orang2 Indonesia jg riang2 
II. 

Dan sebagai penutup seberapa 
gambaran tingkah-laku anggota2 
rombongan patut pula, ditjatat 
umpamanja betapa barang2 KS 
AL Suryadarma bikin pusing 
orang2 jang mengurus perdjalanan 
rombongan Presiden Sogdkarno, ka 
rena djauh melebihi djumlah kilo 
jang boleh dibawa tiap2 anggota. 
Akan tetapi hal-ini bukan sadja 
terdjadi dengan Suryadarma, dju 
ga seorang pemimpin, lain dikabar 
kan sampai membawa“kopor2 jg.' 
beratnja diatas 50 kilo. Malahan 
ada jang membawa mesin- potong 
rumput naik kapal terbang ...... 

Kesimpulan pada pem- 
batja, 

Demikian beberapa #jerita jang 
Sampai pada pendengaran dan 
pengetahuan keempat wartawan 
Indonesia tsb. tadi. Apakah ke: 
simpulan. jang: dapat - diambil? 
Pembatja sendiri lebih 'arif buat 
menariknja, sehingga  tjukuplah 
rasanja laporan kepada seluruh 
natie ini ditutup dengan pertas 

njaan: , 
Benarkah mendjadi lebih tinggi 

nama dan gengsi bangsa serta 

garia jang dalam tahun 1951: te- 

KeNKNKa |sen trasi, 

'Itangkap di Wina k 

"membentuk sebuah pemerintahan 

jang telah menggabungkan 

takkan sendjata. Ia berseru supa 
ja ,,pertumpahan darah jang cak 

jg-"kat dari Budapest “dengan 

bekas menteri dalam negeri Hon |..beribu-ribu” orang Hongaria 
jang tanpa bersendjata dan tam 
paknja tanpa takut-takut berba- 
15 kearah djurusan dari mana 
tank-tank tadi datang. 

Berita. Reuter dari Nickessdorf 
mengatakan bhw menurut tjeri: 

cra or2ng2 jang datang dari Bu 
dapest melalui desa tadi, ,,ba- 
njak serdadu Sovjet” telah men 
“opot lambang palu-arit dari 

bendera mereka, hingga Hhasilnja 
adalah bendera buruh internasis 
nal. Seterusnja mereka mengaia 

lah ditangkap karena ,,Titoisme” 
dan dikirim ke sebuah kamp kon 

si, telah diambil dalam si 
dang istimewa politbiro Partai 
Pekerdja Hongaria pada hari Ke 

nis pagi. di Budapest: Menurut 
n. Radio Budapest jang .ter 

W etika radio ter 
sebut mengumumkan bahwa Ja 
nos Kadar diangkat mendjadi se 
kertaris “pertama Partai Pekerdja 
Hongaria mengganti. Ernest Go 
roe, rakjat jang berkumpul di 
djalan lalu bernjanji2 dan berso dak gembira. Dikemukakan lagi 

siara 

“Perdana menteri Hongaria Imre |njak menghiasi gedung...-disana. 

SUDAHKAH SDR PERNAH melihat Be ngawan 

Bengawan Solo dim bandjir. ini, 
Wolga jg dulu dizaman Czaar h 

|| feodalnja, tetapi jang sekarang dizaman Sosialis 

ten I TON ANU YOU an aka 

lakan menggerakkan seluruh in- 

adalah 

untuk dengan segala tenaga dan 
energie mewudjudkan tjita2. itu, 
Dan air sungai wolga merupakan 
sumber jg tak terbatas utk pem 

Dipinggir Wolga, didekat Kota » 
Stalingrad, sekarang sedang dila- 
kukan pekerdjaan raksasa memba 

setasiun -hydro-elek- 
akan 

7 
sp | 

Kota Sulapan,Wolsk. 
— Oleh : Hetami" — 

Solo bandjir ? Djika airnja membu 
galir sampai djauh”? Gambarkan .dalam pikiran sdr 10 k 
dan sdr akan bisa mengira-irakan sungai Wolga di Rus 
anja terkenal sebagai tempat kesenangan berlajar bagi kaur 

Russia mendjadi kuntji penting dari per 
ke-agungan neg ara. 

Aletg9hik0OKamoPUL)3 

n 

“aa 
ma 

  

  

      — DAM RAKSASA bu WOLGA — 
Pemandangan dalam pekerdjaan raksasa mendirikan sebuah 
ngan di Wolga. 

tadi akan digiring terdjun keda- pula serta sudah dipasanglah tt 
ilam baling2 turbbine maha-besar |bine jg dibutakkan Han 

: ja FA al taka cs, menunggu tangannja & ang & ig akan menghasilkan djutaan Kw Aa aa balak Tg men: 

listrik itu. : suatu handle, dan — klek 
Djutaan kubiek sen ON mengalirlah. djutaan Kw 

ruis, dan djutaan Km baloe-|ke dalam mesin? paberik2 
nga.-besi digunakan utk mem- 

buat bendungan tadi. Pekerdjaan 

dilakukan dgn tempo. gerak-tje- 

pat, pagi“ siang malam dgn tak 
ada hentinja. Semua pekerdja ke 
randjingan setan utk menjelesai- 

kan pekerdjaan pada aatjer-antjer 
waktu jang ditetapkan, jaitu ki- 

ra-kira antara 1957-1958. Segala 

alat2 modern jg dapat ditjipta- 
kan manusia, digunakan semua- 

nja untuk membantu mempertje 
pat lantjarnja pekerdjaan. - Trac- 

tor2, bulldozer, . gravel-grinder 

pemetjah batu), excavator. (peng 
gali tanah), “earth mover 
(pendorong tanah), kraan2 dsb 

tak terbilang” djumlahnja jang 
digunakan. Ja, bahkan utk mem- 

bertiepat pekerdjaan, sebuah pa- 

berik semen-pun istimewa didiri 
kan didekat tempat bendungan 

sekedar 'utk.bisa lebih tjepat me 

ajani kebutuhan semen jg sea- 

kan akan tak ada kenjangnja itu. 
Berbarengan dengan waktu itu 

djauh dibagian utara Russias-di 
Leningrad, ribuan buruh giat me 
njelesaikan turbine-raksasa- jang 
kelak akan dipasang di. Wolgal 
u. Djadinja semua pekerdjaan “ai 

atur. contemporair. Waktunja. sa 
ma2 diukur, hingga bila bendung 
an Wolga selesai, akan -selesai 

semen, beton   
di 

esar diseluruh Russia. 
: 

di dibutuhkan puluhan ribu tena 
ga buruh. Buruh jang datang da 
ri segala pendjuru negeri, jang 
kesemuanja harus ditjukupi peru 
mahannja, hiburannja, kesehatan 

butuhan hidupnja. Dan 

han jini. Sebab se-akan2' tersen- 
tuh oleh tangannja seorang tu- 

sir dan tjomberan air. Kot, ba 
ru ini, jang diberi nama Wolske 
(kota Wolga), sungguh merupa 
kan bukti jang njata dari effisien 
cy, ketangkasan, dam kepandaisn 
bangsa Russi, dalam Tapangan 

teknik dan industri. 
Kotanja sebesar du, xali Unga 

ran. Dibangun hanja dalam tem 
po-.kedatangan buruh2 jang da 
tang mengerdjakan rentjana Hen 
dungan Wolga itu. Djadi dalam 
Waktu jang singkat sekali. Teta 
pi kotanja lengkap dengan” ge- 
dung2 bioskop, sekolahan2 dari 
tamar. anak2 sampai sekolah me 
nengah, park2 dan tempat2 isti- 
rahat lainnja, clubs serta gedung 
gedung pertemuan buruh, toko2, 
restoran2, sampai stadion-pun tak 
ketinggalan didirikan. Djalannja 
lebar2, dipinggiri oleh deretan? 
gedung2 flat jang modern jang 
mendjadi perumahan buruh. 
Sungguh suatu prestasi jang 

memaksa rasa kagum dari sia 
jang menjaksikannja. 

Sdr. masih inginkan beberapa 
tjontoh lagi dari - kesanggupan 
bangsa Russia dalam Japangan 
eknik dan industri? Baiklah sas 
ja tjeritakan tentang kemadjuan 
mereka dalam: lapangan permi- 
njakan. Di Baku, Azerbaijan ig 
merupakan salah satu daerah ' 
njak jang terkaja didunia bang- 
sa Rus-lah jg per-tama2 ditahun 
1925, berhasil mengebor minjak 
dari dasar laut. D 
ngeboran ini hingga sekarang ma 
sih terus disempurnakan. dan Ie 

  

Awas Uang Palsu 
Rp 1000 

HARI KEMIS Polisi: Negara 
Bandung telah menahan “seorang 
berpakaian “preman bernama K. 
S. untuk diperiksa mengenai dua 
lembar uang palsu & Rp. 1.000. 
Menurut “kabar, KS. itu “telah 
datang. kepada. Bank Indonesia 
untuk menykarkan dua lembar 
uang: musing-musing. seharga Rp. 
1.000 Pegawai bank tsb: ke 
tika memeriksa :uang tsb. dapat 
mengetahui,. bahwa “uang kertas 
itu palsu dan segera memberita 
hukn kepada: Polisi. K.S. mene 
rangkamr . kepada. Polisi, - bahwa 
is. disuruh oleh atasannja untuk 
menukarkan uang tsb. Pihak jg 
berwadjib kini masih memeriksa 
perkara itu lebih landiut.   

  

  

Hongaria tidak lama lagi - akan 
berunding dengan Uni Sovjet su 
paja segala pasukan Uni Sovjet 
jang dewasa ini ditempatkan diwi 
lajah Hongaria ditarik kembali. 
Nagy seterusnja berdjandji akan 

KANYORBERITA Polandia 

'ang didasarkan" atas »dasar mo: 
litik jang Tuas”, Ta selandjutnja 

berseru kepada ,,sekalian peker 
dja, pemuda dan personil militer 

drg 
kepada kaum kontra-revolusio- 
ner” supaja menjerah dan melc 

dari sekitar Warsawa dan kembal 

Diwartakan seterusnja bhw ma 

lam "Kamis jl. pekerdja2 Warsa- 
wa telah datang dgn truck2 dari 
peminggiran kota, waktu mereka 
mendengar tentang .,,pengobaran 

nafsu ugal-ugalan” 'ditengah2 ko 
Ta Bean AAA Aap a, Talu ikut memulihkan keter- ada gunanja itu dihentikan dan an Pt 

supaja mereka kembali' “kepada Dalam. pada Dr. Stanislaw pekerdjaan jang bersifat: damai. 
La pantai berbaris kearah 

apest, 

Gall, utusan Polandia kekonperen 
1 ECAFE (Komisi Ekonomi utk 
Asia & Timur Djauh) jang akan 
dimulai pada tgl.. 29 Oktober 
La.d., Kamis mengatakan di To- 

kyo bhw pemberontakan “jg telah 
terdiadi di Polandia achir2  :ni 
sbukannja sama sekali tak ter- 
duga terlebih dulu”. Dalam ke- 
terangannja kepada pers waktu 
tiba di Djepang tadi Dr. Gall se 

terusnja mengatakan bahwa ,,in- 
siden2 sematjam itu” sudah se- 

djak beberapa waktu lamanja di 
duga akan terdjadi di Polandia, 
dan itu “merupakan bagian dari- 
pada gerakan pendemokrasian ig 
dimulai kira2 6 bulan j.l. Demi- 
kian Gall. 

4 

'Seterusnja Unite 
barkan bahwa menurut “ ketera: 
ngan seorang “pengusaha bangsa 
Austria bernama Ficlder, 'jang se 
belum tengah'.hari Kamis berang 

mobil 
dan telah tiba di Nickelsdorf, Aus 
tria, dalam perdjalanan ia telah 
melihat pasukan? tentara Honga 
ria dan Uni Sovjet berbaris kea- 
rah Budapest. 

Ja melihat: 

d Press menga 

ka 
pula“sebuah divisi 

lengkap" jang: diperlengkapi ' dgn 
tank2 berat ,Josef Stalin” antara 
tapalbatas, Austria dan Budapest. 
Fielder tiba di Nickesldorf djam 
18:00 lebih. “Waktu “ia dan ka- 
wan2 perdjalanannja (orang2 Be 
landa, Djerman dan- Belgia) me 
ninggalkan- Budapeste pertempu- 
ran masih' berkobar: 3 

Le. Jang. tewas antara 2.000 
“Edan TOOOP 

  

BeberapaBatjaan     
ngan muhibbah rombongan Pre- 
siden Soekarno itu? Adakah ting: 
kah laku mereka sesuai dengan: 
keadaan negara kita, jang diberi! 
Isebutan oleh Presiden — sebagai 
suatu fighting nation”, jang 
masih harus memperdjoang- 
kan kehidupan dan kemakmuran 
jang lajak bagi rakjatnja seluruh- 
nja? Patutkah sekelompok, 'ketjil 
naite 'manusia- pesiar dan nikmat 
berfoja-foja diluar negeri, sambil 
menghamburkan uang padjak rak 
jat, sedangkan didalam - negeri 
keadaan penuh ketegangan, oleh 
kaerna masalah2 kehidupan rak 
jat belu mdjuga dipetjohkan? 

Djawabannja adalah pada pem)| 
batja jang kritis djuga. Demikian 
lah adanja.   Luar Negeri Ter 

larang Ui Indon. 
Menurut” kantorberita resmi 

Hongaria MTI Kamis, korban? 
dalam pertempuran di Budapest 

Kabinet Polandia 

bahwa kehidupan diseluruh Polandia sudah normal kembali, se- ' 
telah sekretaris I Partai Pekerdja, Gomulka, berseru supaja dja- 
ngan diadakan rapat2 dan demonstrasi2 lagi. Pekerdjaan dipabrik- 
pabrik-beriangsung seperti biasa dan mahasiswa2 universitas sudah 
berkuliah lagi, satuan2 tentara Uni Sovjet telah ditarik kembali 

TA 2 ara pakmakan... di (UP). (Antara) - an Oa Han peng muka tj pai io Buda Se oU | n. minjal ari dasar Jaut jam Ba Ta ia Ia dilakukan di California (AS) atau 
jar . dilakukan an “Oleh pemerintah | aw 2. Na Hanana maks tinta pet Polandia Normal Lagi | :. masih ingin iontoh2 Ia 3 AA MA ran akar ja $ : , : |Iiagi. Perlukah kiranja saja t saberaba anpasukan". 'bertemput Pemberontokan Di PolandiaA dalah'Bukan :Iritakan tentang paberik tra relay pasukan2 Hongaria-dan » xg Sekali T k Terd Terlebih! di Stalingrad jang hanja da pasukan2--Unt Sovjet. Nagy me Hol Jg Sama#/Sekali ca erauga ler ebih : tempoh Ik. 3 tahun dapat dibix ngumumkan bahwa pemerintah Dulu—Perobohon2 Besor” alam Susunan Lagun utuh kembali dari rerintuk 

dan puing2 paberiknia jang Gula, 
ig dihantjurkan oleh pasukan 
Nazi dari marsekal von Paulu 
Cena jang kini bisa menghasilkan 
agi tractor tiap seperempat djam? Ataukah perlu lagi sa 
ritakan ttg Tupolev, p 
pesawat terbang jan 
biss membikin pesa 
pang jet TU- 
kan seluruh 
dan jang dja 
dari 
Boeing 707 Amerika 
rang masih “dal 
men itu? 

PAP mewartakan hari Kemis ' 

sawat. penumu 
104, jang mengagum i kegarnisun masing2. j 
dunia penerbangan Perobahan2 besar dalam 

susunan Kabinet Polandia. 
Radio Warsawa  menjiarkan 

malam Kamis jang lalu, bahwa: 
parlemen Polandia telah menjetu 
djui perobahan2 besar2an dalam 
Susunan kabinet Polandia. Dian 
taranja, kedudukan2 wakil perda 
na menteri (ada beberapa orang)! Kiranja.tjontoh2 diatas dan da 
dan wakil2 perdana menteri I di. m skets je saja paparkan kema hapus. Perobahan2 “ini adalah en serta kemaren dulu adalah atas usul PM Josef Cyrankiewiez.' jukup bukti bhw bangsa Russia 
Seterusnja parlemen berseru supa bukannja bangsa jg terbelakang 
ja pemilihan umum dilangsungkan dalam lapangan teknik saga 
pada tgl 20 Januari 1957. Menu betapapun “diluar. masih banjak rut penetapan semula, pemilihan prasangka “serta ketidak-nerfatan 

ini akan diadakan pada tgl 16 De, atas kemampuannja it Jaja 
sember 56. : aan 

Demonstrasi malam Kamis 
il. di Warsawa perbuatan 
pemuda2 jg tak bertang- 

gung. djawab. 
Korenponden istimewa AFP di 

Warsawa ' mewartakan .hari Ka 
mis, bahwa 'pasukan2 “keamanan 
Polandia dan anggota2 milisia bu 
ruh malam Kamis jl. terpaksa ber 
tindak untuk "membubarkan  de- 
monstran2 jang tak mengenal ta 
ta tertib, jang terdiri dari 2 sam 
pai 3 ribu pemuda? jang tidak 
bertanggung djawab”, sebagaima 
na dikatakan oleh pers Warsawa 
Kamis: : 
Demonstran2 'dai mula2 ber- 

tjampur dgn kira2 200.000 orang 
ig berkumpul dilapangan dimuka 
Istana Kebudajaan, utk mende- 

jang seka- 
am. taraf eksperi 

an   
maba nanya, 

Tjita-Tjita 
Uni Fropah 
P.M. AUSTRIA Julius Raah dan P.M. Djerman Barat Kon- rad Adenauer hari Rebo menja- takan di Bonn, bahwa mereka 

berdua menjokong fjita2 dari Uni Eropa, Raab jg selesai de- 
ngan kundjungannja selama tiga 
hari di Djerman Barat dalam 
konperensi pers katakan, bahwa 
hubungan antara kedua negeri 
tsb. kini dapat: dikatakan betui? 

baik kembali. Dalam  komunike- 
nja bersama kedua P.M, terse- 
but menjokong tiita-tjita dari   Pa 24 Pa TN T ketetapan Perda- ini djumlahnja ,,sangat besar”, Se Sh : mentara iki seorang insinjur Djer na Menteri R.I, 10 matjam ba- 

tjaan jang diterbitkan diluar 
negeri. dilarang peredarannja di 
Indonesia dan pengumpulan ba- 
tjaan2 tsb. telah mulai dilakukan 
oleh jang berwadjib. 

Buku2 tsh., Katholieke Illu- 
stratie No. 49, 3-12-1955, Vizier 
No. 40, 1-10-1955, Inside Soviet 
China No. 50, 23-12-1955, We- 
reld Kroniek No. 17, 28-4-1956, 
Haagsche..Post, No. 2159, 28-4- 
1956, Encyclopaedie voor Ieder- 
'cen “karangan John Kooy, Met 
de.Kous.op de Kop, Libelle No. 
11, “17-3-1956,  Wereldkroniek 
No. 11, 17-3-1956 dan Wereld- 
kroniek No. 53, 31-12-1956, 

man bernama Mueller-Ruziska ig 
tengah hari Kamis berangkat dari Budapest dan telah tiba di Wic 
na mengatakan kepada wartawan 
UP, bahwa djumlah orang jang 
tewas dalam pertempuran? diibu 
kota Hongaria itu ada antara 
2.000 dan 3.000 orang. 

Dikatakannja bahwa 9g 
dinaikinja "waktu keluar dari Ba dapest ita mendapat kerusakan he bat karena ledakan sebuah granat 
jang dilemparkan oleh Seorang ser 
dadu Sovjet: dan kemudian dilang 
gar' oleh sebuah tank Sovjet pa 
da saat mentjapai batas kota, 

mobil 

“ 

ngarkan pidato sekretaris I Par- 
tai Persatuan Pekerdja Polandia, 
Gomulka.. Waktu. pidato telah se 
lesai' dan dikeluarkan perintah su 
paja para hadirin membubarkan 
dak mau menurut, lalu 'berke-' 
lompok bergelandangan : sepan- 
djang' djalan2 raja, sambil, me- 
mekikkan sembojan2 jang  bersi- 
fat permusuhan terhadap ' diri 
diri, pemuda2 tsb diatas tadi ti- 
djenderalbesar. Konstanty — Ro- 
kossovski. 

Seperti diketahui, Rokossovski 

telah dihentikan sebagai anggota 

politbiro, tapi ia tetap djadi men 
teri “pertahanan, Na 

Uni Eropa. 

  

Indonesia Beli Be 
ras Italia Lagi 
INDONESIA, India pada wak 

tu ini sedang melangsungkan 
perundingan pembelian sebanjak 
80.000 tom beras dengan Italia, 
demikian menurut berita Com 
mercial Telegraph dari Milasn, 
Impor beras Indonesia dari Itas 
lia itu dari bulan Djanuari hing- 
ga bulan “Djuli jang Jalu  ber- 
djumlah 53.000 ton, 

  
  

bendu 

listrik 

Stalingrad jang akan mendjadi- 
n kota ini Kota industri jg ter 

Untuk pekerdjaa, raksasa ta 

2 
nja, pendidikannja dan semua ke . 

Russia - 
pandai djuga memenuhi kebutu 

kang sunglap. muntjullah diping 
gir.sungai Wolga sebuah kot, jg 
baru segala-galanja ditempat js 2 
dulu. hanja merupakan bukit2 pa 

embikinan 
g ulung jang” 

uh Tedih sempurna 
pesawat Comet Inggris atau 
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MA KE LA KAN  KURSUS TERTULIS, si | 
eni Potret, Ilmu Sihir, Bah: 

geris, Mesin Tulis, Gerak Ba. 
un, Papan Hitung. Keterangan || 

dikirim pertjuma. Prospektus leng | 
ikap Rp. 1,—. $ SR 

HERMES INSTITUTE '| 
- MH/210 Bandung. | | 

. —.! 
t 

DJAM UTK. PESAN TEMPAT: 
“Lux” - “Grand” “3 Me f2 
"Rex” - "Orion” 3 9.—12— | 

. “Gris - Indra - Royak: 10.—11.—| | 
"ROMALP Sx In aa (17th) —. Hoyd Bridges — Lee J. Cobb 
Marie Windsor — Lut. Adler 

"THE TALL TEXAN” 

"GRAND” 445700915 UT || Exira: SABAN SORE dj. 2.30 | (Widescreen 5 
Yvonne DeCarlo — Rita Gam 
Carl. Thompson — V. Crotese 

"MAGIC FIRE? 
(Color by TFrucgjor) 

INI MALAM PENGHABISAN! 
TUK? — “GRION” | 
4.45 - 700-915 (17 th) 

. (Widescreepn)., : | 
Gary Cooper — Paul. Goddara || 

in Cecil B. DeMilles 
"UNEONOGUERED” 
(Color by Technicolor) 

INI MALAM PENGHABISAN! 
"REX” 5.697.609.900 7 th.) , 
Sophia Loren — Gerard Oury 
"WOMAN OF THE RIVER” 

an” Ceron 

INI MALAM PENGHABISAN! 
"GR1S” 4307.009.30 (13 th) 

Nirupa Roy — Trilok Tapur 
Film India 

Tekst Ind. 

"INDRA" 4.457.606 9.15 (17 th.) 

”BHARAT MILAP” 5   

    

        
     

    

       

DAPAT BELI DI SELURUH TEMPAT. 

  

      

        
     

      
      

      

       

  

         

     

  

   

dah 
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  Nasir — Jabeen — Bhagwan   

  Kam Indid CHAR MINAR” 
INI MALAM PENGHABISAN! 
"R Ox Ne 45 7.00 9.15 (17 th.) " Kamili Kausha! — Bairaj 
CHALIS BABA 49 EK CHOR” 
(Alibaba dan 40 Perampok) 
Film India tekst Indonesia. 

"DIXGALAN” 5.7.9. 

BARU TERIMA: ALAT - ALAT RADIO dari 
»SIEMEN $” 

  

  gan kwaliteit selalu terdjamin. 

Radio 

  

  (17 th.) 
le Suk Chio — Yuk Lin 

cs ”CHTANG FU CHI HSIEH” »LIBERTY (Hong Lian Sie) Bon. Il. Djl. Mataram 106 Film Tiongkok Tekst Indonesia. 

  

     

   

     

   
   
    
   

Semarang 

  

2x50x  TOUW PILM PRODUCTION 
MALAM 

. Mempersembahkan : 

PREMIERE! 

"GRIS? , 

  

5.99 7.00 9.90 

(et 17 th) 

Film Indone- 
Sia terbaru 

“dgn mengan- 
Gung banjak 
teladan... 

    

Tjermin peng- 
hidupan ma- 
sjarakat di- 
djas 

  

NX. INTERNATIONAL £ FILM EXc HANcE f 

  

Harga lebih murah dari lain merk 

   
  

INI MALAM PREMIERE ! 
"ROYAL" 

  

Didjual : 

  

   

  

- » . KE 
8 . Sebidang Tanah Kosong 2 NK Bentek PERSEGI Luas 847 M? HI tesi. di Tempelredjo Klr. Pung: AA gasan. : ga, A4 “Ai A Ketrangan pada PEMILIK : TEA " ai Ci Dji. Manahan ISA Solo. 2 5 

   
      

  

PP” where 23 

there's GOLD 
and a 

WOMAN! 

BINA KAB EEEKEEAEKESRI 

BESOK PREMIERE ! 

(ORION” 5s Is 92-47 th)| 
Exira: Besok Pagi djam 11.00 | 

» Besok Sore djam 3.00 
(WIDESCREEN) 

  

    
    
  sb 

LLOYD BRIDSES . LEE Hi. CODU 
MARIZ WIHOSOR - LUTEER ADLER 

RELEASE 
FRIEDER.FILNS 717 

TENAII 

  

Tinggi, semampai dan tjekatan.. 
AN terkenal dari sedjak Pan- 

-|handie hingga ke Rio Grande se- 
bagai satu2nja orang jg tak bisa 
didjinakkan ! : 
Sebuah film Western chusus di- 
buat untuk dilihat..... Kana pa- 
ling sedikit dua kali! 
  

  

aa 

BESOK PREMIERE ! 

”"REX” 5.007.009.060 (17 th.) 
Extra: Besok Pagi djam 11.00 

ja Besok Sore djam 3.00 
(CinemaScope) 

” 

   
   

  

TA Man : 
Called Peter 
Naa 

8 2 : Color ox DE LUIXE 
ARAKASR oo FRIEMEB FUMS LNG. 

ml TODD- PETERS Tierita romantik jang dipad ang 
kelitjikan dari sebuah ip artu Bebas tak berlaku. 

5.- 7- 9.- “7th. 

    

  

   

pemeras dan didampingi oleh se- | 
Grang gadis jang telah membuk- | 

   
    

n hidup seorang Iaki2 jang 
tjita2 dan peranan wanita 

mudian djadi isterinja, dan   tikan keberaniannja dengan/ ke- 
. fjintaannja ! #     

    

: anan masjarakat Protestan di 
Amerika Serikat ! 

Kisafi jang paling intiem dan pa- 
ling tjotjok buat membangunkan 

Kisah pertarungan antara kedjasl 
hatan dan kesederhanaan dalam 

Gama 1eN, sangat. mengeri segala keindahan jg. tersembunji 
Be : disetiap dada seseorang ! 

PO Te REBANA EN 4 an kebal je Bin danau 

  

  

  

aa Se Tan Ta 0 AA TA SA 8 AA 1 3 2 II AL aa 

LA LL LL 

UNTUK OLEH-OLEH! — BEMOZAL 
Zalf WASIR (Aambeien) jang 
mudjarab dan luarbiasa faedah- 
nja terhadap segala rupa WASIR. 

Rp. 20,— 

Tabib M.S. RAHAT 
Dapat beli di semua toko2 obat. 

SEDAP — LEZAT — HEMAT 
per st. Rp. 2,— — Rp. 4,50 

Dapat beli : 

BI. PASAR BULU No. 2 
Semarang. 

LL AN 
  

READY STOC« 
Bsa Mobil Merk Bridgestone 

KWALITEIT SUDAH TERKENAL BAIK DAN KUAT! 
550 KX 16, 6 PLY, per buah Luar Rp-481,— 

. 50K 157 AYLA, » » 320— 

Peri. Dagang ,,DE EXPRESSE” 
Gg. Pinggir 82 — Semarang.    

    
     

   

  

  

  

8 DAPAT TERIMA PESANAN dan TJARI LANGGANAN 
1 : untuk 

ZWAVELZURE AMMONIAK (Z.A) 20,6 / 21940 N 
DUBBELSUPERFOSFAAT (D.S.P.) 36 / 3870 

2 23 WATER OPLOSBAAR P.0, 

Dengan conditie sangat ringan dan menjenangkan. 
Silahkan bikin perhubungan dengan 

N.V. Ingtraco 
gn sa 27 — Sama aa 2 Ang, 
PE aa 

  
    

) 

  

Aa 

  

TERIMA LAGI MODEL BARU 
Bisa lihat di ETALAGE kami. 

PILLS ELBALALBALKASLSBLKAAKALBAK ALS LB LI aah ab ebiet 

SS LL TT LL LA 

Lebih tjepat dari Suara 
Dalam '/2 djam 

Rambut putih mendjadi hitam. 

/ 
( 

Black Hair Dream Oil 
Tiap Potret Bintang Empat. | 

( 

( 

Kalau tidak hitam uwang dikembalikan. 
Sudah mendapat ratusan surat pudjiari. 
Buktikan sendiri. Tidak perlu tjampur air dll. 
Mudah dipakai. £ 
Harga Rp. 25,—. Tambah ongkos kirim 1576. 

Bisa dapat beli di rumah2 Obat diseluruh Indonesia. 
Agen” : bisa lihat teks dari Amirosol & Amiro Pomade. 
PERSEDIAAN TERBATAS, PUSAT PENDJUALAN : 

AMIRODIN 
Depan Kusumojudan 95 A — Solo. 
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Trasi tjap , Bulu"“2 

      

MR bs eta KA NERA N  A GRO Tata NEO NAN 

duh 5 1 

x 

“Antara lain isinja : Pak. Semaun pernah dihuk : 

- Sedikit tentang Israel-Dunia selalu diantjam kiamat ? —Apa kelamin 

baji dalam kandungan —dan kisahfnjatanja ... Aksi Majat Hidup , 4! 

  

. 

  

um mati di Bagdad- 

    
  

mena amanana 

  

  

  

MATJA 

INDONESIA. 

M2 KURSUS 
1 (Dipimpin para MAHASISWA) 
— Memberi 12 matjam KURSUS TERTULIS : Ilmu Kewartawan: : 

an, Ilmu Politik/Ilmu Negara, Ilmu Masjarakat, Ilmu Hukum, 
Ilmu Organisasi/Ilmu Administrasi, Ilmu Ekonomi Umum/Pe- 
rusahaan, Ilmu Koperasi, Ilmu Pendidikan, Ilmu Pertanian, Il- 
mu Peternakan, Ilmu Kader Buruh, Bahasa Indonesia. 

— Chusus diadakan untuk para pentjinta tjiti2 PATRIOTISME 

— Beaja kursus paling rendah. Nilai peladjarannja terdjamin. | 
I— Sembojan kita: ILMU PENGETAHUAN berarti KEKUA- | 

TAN dan KEKUASAAN. | 
— Tanpa ilmu, perdjuangan kita pasti kandas. | 
— Sudah berdiri sedjak 1949. Pengambilan peladjar baru angka- | 

tan ke-68 segera dimulai. : 
— Gunting dan-simpanlah advertensi ini. . : 
— Lekaslah Tuan minta keterangan dengan tjuma2, 

: uang/prangko Rp.2,— untuk dapat Buku Pendjelasan pada : 
Perguruan Nasional 

PENJEBAR PENDIDIKAN ,,PRO PATRIA” 
Jogjakarta. 

atau kirim 

| 0201/2vi-so 

) e Am 

memberikan 

an lain 3 ka 

. ENTERO-VIOFORM 
. Obat jang kami andjurkam untuk 

| —... Medjan 2 
| e Buang? ne 

Djika Dokter sidak 

| — 2 tablet 

   

    

cebe Dysenterie 

peratur 

li sebari 

"3 Tiap1 tablet memakat merk Cibe 
  

  
          

  

TNYAAKAEK: 

  

MINTA BELI 
-. Rumah Gedong di Semarang 

Jang dapat DITERIMA KOSONG jang mempunjai 5 atau 
6 KAMAR di Hoofdgebouw sebesar 5 X 5M. dan mem- 
punjai djuga GARAGE serta halaman jang agak besar dan 
BIJGEBOUW, Letaknja ditepi djalan besar. 

Tawaran kepada administrasi surat kabar ini advertensi no. 71/3955 

  

Te Aa Tn SA TA AA IA TA ML Tn Li SN | 

  
  

    
Mudah dipakai 
Mentjegah   
manja ini Pomade, 

   
Pendapatan Baru mito Pom 

Tjap Potrek Bintang Ampat 
seperti pomade biasa. Rambut. putih kembali asal. 

runtuhnja rambut d.l.l. penjakit jang ada didalamnja. Djangan kaget, dalam 1. Minggu sudah berobah kleurnja asal pa- kai sehari dua kali. Gosok sampai akar-akarnja. Asal pakai sela- 
makin lama makin hitam. Tidak luntur dan 

    
— 

tidak merusakkan pakaian. Harum bahunja. Boleh mandi, tidak 
luntur, akan tetapi sabar, tentu memuaskan. 

Harga per pot Rp. 55.— dan Rp. 30.— 
AMIRO HAIR CREAM Rp. 30.— 
Tambah ongkos kirim 104. 

DJUGA SEDIA: 

Agen: 
KASIM. DADA 
HOK AN 
ENG TAY Hoo 
Toko Obat ENG TJE HOO 
UNIVERSAL STORES 
Toko RADJA BALI 
Rumah Obat KARUHUN '" 
Toko Obat PO NING TONG 
Toko BALDJUN 
JASIN 8 
E. MANAT ALI 
TEK AN TONG 
Toko TJAP KENDI 
Toko Obat ENG NJAN 

sama seperti Pomade, 
Harga .di Agen sama 

Puder Hitamkan Rambut 5 gram Rp. 25,— 
- 3 gram Rp. 15.— 

Ngupasan 12 Jogjakarta. 
Kp. Melaju 30 Semarang. 
Patjinan, Magelang. 
Pekodjan 101,: Semarang. 
Djl. Nanking 17, Madiun. 
Bodjong 6 B, Semarang. 
Djl. Kaju Tangan, Malang. 

Di. Pemotongan 9, Salatiga. 
Kepatihan 105, Pekalongan. 
Kepatihan Pekalongan. 
Pasar Pagi 30, Tegal. 
Petjinan 81, Jogja. 
Klaten, 

HO Petjinan 58, Jogja. |. Toko Obat ENG TAY HOO Petjinan 75, Jogja. Terbikin oleh tabib AMIRODIN — Depan Kusumojudan Solo. TPL LL LL AN 3 

  

Seperti 
aa an 

—. Djangan Lupa 

Udit 
aM NE 

Biasa,.... 

  

  

Besok tg. 28 Oktober 

hari Minggu j.a. d, 

BUKA SETENGAH HARI. 

  

MAMPIRLAH UNTUK BERBELANDJA dan MELIHAT2 

PERSEDIAAN BARANG2 BARU TOKO KAMI. 

  
  

kisah pertjintaan jang hangat bernjala-njala tentang wanita jang 
selalu mengedjar kepuasan hati dan gelora nafsu dengan laki? 
jang telah putus asa dalam hidupnja ! 
Dengarlah suara Nat King” Cole dengan penuh gairah menjanji- 
kan lagu "Autumn Leaves” meningkahi drama jang penuh ge- 
Toar ed ANA ! 
  

  

BESOK P4 

. The SWORD and.ihe ROS 
"RO XV 5.00 7.00 9.00 RICHARD TODD -GIYNIS JOHINS Ec NIcoLo 
(utk. 17 th.) 9 Metributad by HKO Kadis Picseret jne OWall Disney Paduan 

MALAM 

PREMIERE ! 

   
Roman jang hidup dipetik dari sedjarah terkenal jang akan mem- 
berikan hiburan segar kepada para penonton ! 
Kisah intiem dari seorang serdadu biasa jang telah berhasil meng- 

yontjangkan beberapa keradjaan jang menuntut kematiannja. ... 

ia 3 Dal cake to Kab?” HARGA2NJA SELAMANJA KONGKUREN.......... pa BESAR! 12 , 

TEA ii JOAN CRAWFORD Toko | BH 1 E N y 5.00 - 7.00 - 9. ag 
(utk. 17 th.) AUTUMN LEAVES ... 

Extra: Se 1 mba PN Te aa B k Pasi ti: 1nd CLIFF ROBERTSON SEMARANG. 
TE apre 3.00 FF oa yes ganguan | « 

(WIDESCREEN) Tr Ba Pur ca En Tar MELIILA ang ROGEAY WEE " Directed TNI NDNGA Tn . Panser i 2 

Dia mengulurkan seluruh hatinja dalam pelukan hangat dari se- Kanan THAT'S RIGHT, 
arattg pemudar. 1 KH kemudian sadarlah ia bahwa ia telah ya. EARS/ HE CLIMBED 
terdjerumus dalam pendjara nafsunja sendiri............ ! WHAT'o THIS N UP FROM TH? CANYON 

Roy Rogers 
No. 57 

ade” 

karena 
4 UAPNJA     dihsap. » .. 

  

MENJEMBUHKAN 
PILEK 

dalam semalam 
Untuk meringankan pilek anak Njonja gosoklah Gada, leher dan 2 Pengrungnja dengan salep nikmat 

bila mau tidur. Perbuatan ini pertama : memanasi dada setjara tapal-panas, sedangkan jang kes” Gua: uapnja membuka hidung dan meringankan batuk. Dua-tja.- ra-bekerdjanja ini terdjadi sewaktu anak Njonja tidur Sering benar pagi2 pilek itu telah hilang. 

Vicks 
.Y VapoRvs 

.Gosokkanlah 

  

33 2-HP/VS-304 w,   
  

IS.19-140-8 
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Sabun biasa merusak 
" Ijutjian. 
ag) 

   

   

  

  

     

    

    

     

— SABUN 
TJAP TANGAN 

  
karena 

SABUN IJAP TANGAN 
menghemat pakaian! 

Sabun jang baik untuk mentjurji, belum tentu - 
djuga baik-untuk-pakaian. Sabun jang baik 

untuk mentjutji tanpa merusak tjurjian, itulah 
sabun jang paling baik! Oleh sebab itu sabun 
Tjap Tangan nilainja djauh lebih tinggi dari 

harganja, memakai sabun Tjap Tangan 

berarti menghemat pakaian hal mana 

berarti pula menghemat uang! 

SABUN 
TJAP TANGAN 

Sabun jang paling hemat untuk 
segala tjutjian! 

  

  

  

      

    

   
          

    
   

TO SNOOP AROUND, ? ABOUT NABBIN' 
! ANP 1 GRABBED , ROGERS, 

CATERPILLAR? 

  

         

   

    
   

  

    

     

IVE GOT HIM 
UNDER GUARD N CHUCKLES, 
BACK AT CAMP! | STAY WITH 
WHAT SHOULD 1 | THIS GEAR/ 
DO WITH HIM / 

   

      

    

     
   

  
  

    

       
        

       

    
    

    

(KEY, IS THIS TH" & 
MYSTERIOUS GIMMICK 
YOU'RE GONNA USE | 
TO STOP ROGERS' 22 
CATTLE DRIVE F 46 

Yw 

Ss 

sel | WHAT IN X None or Your 
SL BLAZES /S | BUSINESS/ RIGHT 

THAT THING, / NOW TIM INTER- 
Boss? Estep IN 

    

    

  

   

  

     
     ROGERS! 

  

  karena puteri mahkota telah djatuh tjinta kepadanja !   Type Perti. ,SEMARANG” Idzin No. 3498/1U/A/171 

     

   
— Apa sebabnja dengan penang 
kapan Rogers itu, Caterpillar? 
— Ja, Ears! Di, memandjat ke 
puntiak dari canyon itu untuk 

sa menjelidiki, dan dia kemudian 
saja tangkap! 
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— Saja telah menjuruh sa 
ah seorang untuk mendja- 
ganja dibelakang perkemah 
an sana! Apa jang harus sa 
Ja lakukan terhadapnja? 
— Marilah kita pergi! Chue 
kles, tinggalah disini mendja 
ga muatan ini! 

— Hey. ini benda rahasia jang 
akan engkau gunakan untuk men 
tjegah penggiringan terhak Ros 
gers itu? 
— Ja betul! 

  

— Apa toh sebetulnja jang 
ada dalam barang itu, pak? 
— Itu bukan urusanmu! Mu 
lai saat ini saja menaruh per 
hatian pada Rogers!  


