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TENGAH hari Sabtu Polisi gara bagian Susila Bandung 
menangkap 4 orang wanita | 
suami jang melatjurkan diri. 3| 
Orang diantaranja adalah wanita Tionghoa jang tertangkap di Djl.| Bungsu dan seorang lagi wanita| Indonesia jang tertang 
Pagarsih, ditempat pel 

Ketiga wanita tersebut 
antbif dari sebuah toko 
epunjaan seorang Tionghoa :, 

djalan Bungsu ( ta ). Di 
lakang toko itu terniata tem 
latjuran, 7 

€ 
PN RR 

  

itu djuga 

| Zoltan Tildy dalam kabinet 
baru ini mendjadi menteri negara. 

| Tildy pernah mendjabat presiden 
sni Haa 

'gambar? tia-/Presiden Hongaria jang pertama berrinn ganan Ana apaan perang dunia kedua sesu 
4 an aa : San er Polisi dah mendjabat PM Hongaria da 

. Susila Bandung sedang me 
ngac tan penjelidikan 'atas kedja 
dian makin luasnja 'gambar2 tja- 
bul tersebar. Diduga bahwa gam- 
bar2 tjabul itu bukan bersumiber 
di Indonesia, ketjuali gambar2 re 
produksi, dan mungkin sekali da- 

sel 

kan 'diri dalam tahun 1948 sesui 
dah menantunja jang bernama 
Viktor Cholnoky ditangkap berda 
sarkan tuduhan mengadakan peng 
Chianatan terhadap negara. Chol- 
noky telah dihukum mati gan- 

Dana Ta Singepaka Ka sapa Beri la Kovacs dalam kabinet jepang: aan na Ka , Ha , 
Gambar? itu memperlihatkan baru tsb. mendjadi menteri perta 

nian. Dalam tahun 1947 ia telah 
pelbagai pose jang dianggap me- ditangkap sebagai mata? oleh poli 
langgar norma2 kesusilaan.  Per- si rahasia Uni Soviet. 
edarannja sudah agak luas, walau). Pemerintah baru Honga- 
pun tersembunji, terutama dikala-| - | ria.. 
ugan orang2 muda, bahkan dika-| Dalam pada itu radio Budapest langan peladjar. Menurut ketera- 'dalam siarannja jang tertangkap 
ngan tiap losin gambar itu harga|di Wina pada hari Sabtu mene- 

rangkan bahwa pemerintah baru aja dari Rp. 25,— sampai Rp. 0, 
bahkan jang: ,super-tjabul" bisa Hongaria jang dipimpin oleh PM 

'. Imre Nagy terdiri atas 24 kemen mentjapai Rp. 100.— A 

Pemimpin2 Baruh , Kiri“ 
Singapura Ditangkapi 

Inggris ' Djugaf Mendatangkan Serdadu? 
Gurkha —?Singapure (Tampaknja 

Tenang Kembali 
DENGAN DIUMUMKANNJA pembatasan djam keluar 

bagi penduduk Singapura jang berlaku dari djam 16.00 waktu 
setempat, menurut siaran Radio Pemerintah Singapura hari 
Sabtu pada djam- 17.00 waktu setempat, Singapura tampak 
tenang sefjara relatif. Demikian Reuter menurut keterangan 
pembesar2 pemerintah Singapura Sabtu malam. Sementara itu 
diwartakan bahwa selain pasukan2 polisi, djuga kekuatan ten 
tara Inggris diperkuat.” - £ 
Sangkur telah keluar dari sa- angkatan? bersendjata jang 

rung2nja sedang pada - bagian? 
kota jang psnting kelihatan tum ter. 3 
pukan2 karung berisi pasir utk. sementara: itu datang laporan2 

pertahanan. (ic jang menjatakan bahwa bala ban 

Pengawasan pembatasan djam tuan militer telah mendatang pu selain diawasi Oleh angkatan berjia dari pemerintah federal Ma- 
sendjata jang ditanah djuga oleh Haja. Dari Ipoh,. Malaya, ketika 

'berita itu disiarkan sedang ada 
Ia 1g Salam perdjalanan kereta api :s- Pemakaian Dana ae em asing sa 

Rahasia” K: pasukan tentara Gurkha, sedang 
TA, tempat jang ditinggalkannja Si- 

Tgk Bencr Foleh 'Di- sana diisi oleh resimen tentara 

keluarkan Uong 
Semcu2?nja 

DENGAN suratnja ttg. 15 

Malaya. 
Wartawan UP berhubungan de 

Djuli 1955 No. 396/G-T. The- 
saurir-Djenderal pada Kementeri 

wanita2 telandjang bulat dalam 
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ut pesawat2 terbang helikop 

  

Mahasiswa? Hongari 
pur Melawan Tank-Tank Rusia 

mikian pengumuman Radio Buda 
umumkan selandjutnja bahwa an 
lu itu dan segera memang 
baru itu adalah orang2 non-komu 
“kedua2nja adalah pemimpin Partai Petani Ketjil | robahan kekuasaan dalam tahun 1947. : 

Ia mendjadi 

'lam tahun 1945, dan mengundur | 

ngan perkembangan .terachir kea 
Gaan di Singapura mengabarkan 

an Keuangan telah -menjampai- 
kan kepada Dewan 

(Sabtu sore bahwa pasukan? poli 
Isi bersendjata berzt pagi2 hari 

Keuangan sebuah salinan surat 
Perdana Menteri fgi. 15 Septem- 

Pengawas markas2 sarekat2 buruh Singapu 
mengadakan penggerebegan atas 

ra, termasuk Gedugn SB Bis Si 
ngapura dan SB Toko & Perusa 

ber 1953, jaitu djawaban dari 
Perdana Menteri atas surat Men- 
teri Keuangan ttg. 15 April 1953 
dalam mana telah diminta pen- 
dapat Perdana Menteri mengenai 
ranfjangan ,,Peraturan tjara pe- 
makaian dana2 taktis dan raha- 
sia serta pemeriksaannja.” 

Berhubung dengan itu Dewan 
dengan suratnja wig. 17 Dan 
1956 — jg salinannja beserta se 

haan Singapura. Kedua SB ini 
adalah jang terkuat dalam kolo 
niitu, jang djika digabungkan 

| mempunjai anggauta tidak  ku- 
rang dari 51-000 orang buruh, 
termasuk, didalamnja angauta2 
|SB2 anggauta SB. Toko & Peru 
'sahaan jang ketjil2. Sedangkan 
koordinasi pekerdjaan antara 2 
SB jang kuat itu sangat rani. 

   

  

sari     
Inggris Tembakan2 Tank2 Russia 

I(Di Parlemen Hongaria Timbulkan 
Ratus Orang — Imre N 

Nasional Baru 

| 'terian dan-3 orang wakil P.M. Sa 
Hah seorang menteri baru ialah 
injonja Josep Nagy jang diangkat 
mendjadi menteri industri ringan. 

Peringatan terhadap ke- 
lompokan lebih dari 3 
ORENga SA 

Seterusnja radio Budapest meng 
umumkan pada hari Sabtu pagi 
bahwa pemerintah Hongaria telah 
memberi perintah kepada pasukan 
pasukan Hongaria untuk segera 
menembak kelompokan orang si- 
pil jang melebihi 3 orang. Di- 
umumkan djuga oleh Radio Buda 
pest bahwa di ibu kota Hongaria 
pada malam Sabtu timbul pertem 
puran seru antara para mahasis- 
wa dan tank2 Uni Soviet. 

Selandjutnia radio tsb. mewarta 
kan bahwa beberapa ratus orang 
tahanan iang pada hari Sabtu itu 
dikeluarkan dari pendjara oleh 
kaum. pemberontak dalam sebuah 
kota sebelah Barat Budapest kini 
berbaris melalui kota Szekesfeher- 
val, 40 mil Barat Daja Budapest. 
Radio Budapest berseru kepada 
penduduk hendaknja membantu 
menghentikan barisan kaum pen- 

diahat iang sangat berbahaja itu. 
Demikian UP. 

500 Orang “pemberontak 
sudah menjerah. 

Reuter kemudian mewartakan 
bahwa menurut pengumuman Ra- 
dio Budapest pada-hari Sabtu pen 
duduk diizinkan berbelandja sam 
pai djam 10 pagi. 

Menurut pengumuman radio tsb 
pada malam Sabtu, sesudah batas. 
waktu tawaran pengampunan dji 

ka menjerah berachir pada djam 
22,00 waktu setempat pada malam 
tsb. ternjata masih ada beberapa 
gerombolan jang mengadakan per 
lawanan di. Budarest. Diterang- 
kan'bahwa batas-waktu itu sudah 
dua kali diperpandjang. Radio Bu 

: | Korban Beberapa 

Nagy Bentuk Pemerintahan 

| PM. HONGARIA Imre Nagy telah membentuk suatu pemerintah nasional jang baru, 
pest pada hari Sabtu djam 11.20 waktu setempat. Di- 

ggota2 kabinet baru Hongaria telah dilantik pada hari Sab 
ku djabatannja masing2. Dua orang anggota dari kabinet 
nis jang terkenal jaitu Zoltan Tildy dan Bela Kovacs, jg. 

jang Katolik dan jang hantjur dalam pe- 

Djumlah korban. 
' Kantor berita Hongaria MTI 
'dalam pada itu mewartakan bah 
wa menurut pengumuman sentral 
komite Partai Pekerdja Hongaria 
pada hari Sabtu beberapa ratus 
orang telah tewas dan beberapa 
ribu lainnja mendapat luka2 da- 
lam kerusuhan2 di Budapest. 

“Kementerian luar negeri Inggris 
sementara itu mengumumkan di 
London pada hari Djum'at jbl. 

nja resmi dari Budapest tembakan 
tembakan tank2 Uni Sovjet di me 
dan parlemen Budapest telah me 
minta. korban beberapa . ratus 
orang. Laporan jang telah dikirim 
dari Budapest pada malam Djum' 
at jl. itu tidak mendjelaskan bila 
mana insiden tsb. telah “terdjadi. 
Atas pertanjaan djuru bitjara ke- 
menterian tsb. menjatakan ,,mung 
kinlah lebih tepat untuk mengata 
kan bahwa dalam pemberontakan 
di Hongaria tentara. Uni Sovjet 
mengadakan tjampur tangan dan 
tentara Hongaria tidak mengada- 
kan intervensi”. Djuru bitjara ini 
djuga mengatakan bahwa peme- 
rintah Inggris menjesalkan hilang 
nia djiwa dan penderitaan rakjat 
Hongaria. Demikian Reuter. 

Seterusnja koresponden harian 
Partai Komunis Italia ”Unita” 
di Praha mewartakan bahwa me 
nurut berita2 jg tak -ditegaskan 
oleh pihak resmi, detasemen2 
Uni Sovjet telah sampai dari Ru 
minia untuk membantu tentara 
Hongaria dalam memulihkan ke 
tertiban umum. 

Dalam .beritanja dari Praha 
tertanggal 26 Oktober korespon 
den harian tsb. djuga mewart» 
kan bahwa didapat kabar pasu 
kan2 Uni Sovjet jg ditempatkan 
di Hongaria telah mengadakan 
tjampurt:ngan melawan gerom-   dapest mengumumkan selandjut- 

nia bahwa di Budapest sudah ada! 
500 orang jang menierah. 

UP selandjutnja mewartakan 
bahwa untuk pertam, kali Radio 
Moskow pada malam “ Minggu 
mengumumkan bahwa pasukan2 
Uni Sovjet membantu tentara 
Hongaria dalam memadamkan   Semua pimpinan S.B. 

»kiri” ditangkap. 
Dalam penggrebegan polisi 

pagi2 itu telah ditangkap pemim- 
pin2 buruh sedjumlah 45 orang, 

buah nota telah disampaikan ke| 
pada Menteri Keuanga, — te 
lah menjampzikan kepada Perda 
na Menteri puan noia ie disu 
sun olehnja, dimana termuat ke un sedi $ 

terangan2 bahwa tidaklah betul » ma ng oa" sanga K 
bahwa guna ”geheime - politie-| ana ana me 
fondsen” kepala2 daerah peme ngutip : Mn ju gmn 

rintah jg lampau diperkennkan pemerintah Singapura Pa ma, 

untuk mengeluarkan uang jg ti Sabtu, pem impin2 semua Na 

dak terbatas banjaknja dan tidak|Ruruh .,kiri” di Si pena selai 

perlu dipertanggung-djawabkan| ditangkap. Dimaksud Ka Haa 
din tidak diadakan pemeriksaan|tidak hanja pimpinan Pa 
terhadap  pemakaiannja. Dalam|serta S.B. Perusahaan & oko 

: : ina p ia i djuga nota tsb. djuga diterangkan bah|Singapura sadja “tetapi diuga 
wa tidaklah benar bahwa terha|pim S.B. jang PH nbesalah 
d:p dana taktis dan dana raha-|hubungan dengannja.  Djumla 
sia, jg sifatnja lebih penting dari| mereka jang ditangkap bertam- 
bata "geheime  politiefondsen”,ibah dengan 150 orang lagi. Pe- 

tidak perlu djuga diadakan pe|mangkapan masih  dilandiutkan. 

meriksaan oleh Dewan Penga (Gerakan penogrehesan oleh roli- 

MEA 000 Isi ketika berita disiarkan sedan 
Pada waktu hampir pemberita|menudju Tiabang ke-3 S-B. ..kiri 

an tahunan ini ditutup, Dewan |ita, demikian djurubifjara itu ss 

telah menerima salinan surat (landjutnja. 

Menteri Keuangan tertanggsi 22 jutnj: 

Pebruari 1956 ig ditudjukan ke| 

vada Perdana Menteri “ dimana | 
Perlawanan di Buki: 

Diterangkan Tebih djauh oleh- 
Menteri Keuangan, berhubung| nia bahwa ketika pasukan? poli 
denga, surat Dewan Pengawas 'si mm nggrebeg Tjabang Bukit Ti 
Keuangan tertanggal” 17 Dia- 
nuari 1956 tsb. diat?s, telah min 
ta supaia usulnja men I ren 

mah, maka fihakspolisi menemui 
-perlawanin buruh, jg sengit, 1g 

i berusaha mentjegahi masuknja po 
ana DN Pan ter-| Iisi itu. Buruh membentuk bari- 
hadap dana2 rahasia dsb. ditin-| kade2.” Dalam, aa 

(ian kembali dim sesudahnjaffihak polisr buruh Bukit Timah 
memberitahukan | kepadania ten-| mempero Me oas bun 

Lang an Pa ulangan) t “pentung2 besi dan 
itu. Antara). Te at Fe 

Kabinet ' 3 

    In sendiri, 

    

ekarang Dapat 

pemberontakan di Hongaria. 
Anatoly Sherstok, penindjau 

radio tsb, dalam siaran itu dju 
ga mengemukakan bahwa A.S. 
mengorganisir da, membeajai ke 
giatan  subversif ig ditudjukan 
terhadap negari2 kamp sosialis. 
Smerstok mengemukakin bahwa 
sudah terang bagi seluruh dunia 
bahwa Kongres AS telah meng- 
ambil keputusan supaja disedia 
kan djumlah sebesar 100 djuta 
dollir untuk  mempergiat peker 
djaan Subversif di negara2 demo 
krasi rakjat dan diumlah itu da 
lam musim panas jl. telah ditam 
bah dengan 25 djuta dollar. | 

Sementara itu . kementerian 
luar negeri A.S. mengumumkan 
pada hari Sabtu bahwa Tibor 

kan bom gas air meta djuga me 
lepas beberapa tembakan, demi- 
kian kata djurubitjara seterusnia. 
Tidak diterangkan tentang achir 
perkelahian2 ini. hania didjelas- 
kan bahwa sesudah itu diadakan 
penangkapan2 lagi. 3 pos polisi 
Sabtu pagi mengalami serangan2 
dengan hudjan batu sert. botol, 
demikian diwartakan selandjut- 
nja. 

Sabtu pagi, Partai Aksi Rak 
iat Singapura telah mengeluar 
ka, statement jg menam:kan ne 
merintah Lim Yew Hock seba 
gai pemerintahan - diktator - dan 
penindas is mensubah sitnasi po 
litik mendjadi situasi militer ig 

Pa ama Jain2, Polisi selain memperesuna mentiemaskan. (Antar”-Renter). 

Didjadikan 
Dasar Uatuk Tjari Titik2 Pertemuan 
WAKIL ketua umum I PNI, S. 

Mangunsarkoro, menjatakan atas 

pertanjaan2 pers, bahwa apa jang |Dewan Militer, dan jang kedua 
dinamakan ,dua aliran” dalam |adalah setjara Ilegal menuntut dan 
Angkatan Darat seperti baru2 ini |mendesak kepada pemerintah su- 
dinjatakan oleh anggota Parle- 'paja kaum politisi bersifat dju- 
men, Lucas Kustarjo (IPKI), ti- djur dan sungguh2 dim mengha- 
daklah menundjukkan gambaran Gapi soal2 kepentingan rakjat. 
seluruhnja dari keadaan sekarang,| “5 : 
tetapi hanja dilihat sebagian sa-| Keterangan Lucas Kustarjo itu 
aja. : . Si | Oleh wakil ketua umum I PNI di 
Lucas Kustarjo antara lain anggap tidak menggambarkan ke 

pernah menjatakan, bahwa kehe- adaan seluruhnja, dan oleh Ma- | 
bohan disekitar Angkatan Darat ngunsarkoro dikatakan, bhw me- | 

tik dam Parlemen, dgn menjerah 
kan pemerintahan kepada suatu 

| 
rasa tidak puas mengha- ' 

keadaan sekarang, baik dika 
babkan adanja kontras antara ka 
um politisi dan militer jang dira 

dalam waktu2 terachir ini dise- gang harus diakui adanja ekses2 

karena 
dapi k 
      

   
    

   

    

    

   

    

Sakan terlalu besar. | Jangan partai2 ataupun dikala- 
Taun tidak puas dalam Angkat- n “mi iter, 

an Darat itu menurut Lucas Kus takan oleh Mangunsarkoro, 
tarjo. memuntjak pada keinginan es2 itu harus diberi sa- 
utk La str Na 2 - didasarkan kepada San 
rasi-parlei Tr” da “da Mn ara dan bangsa. Sebab, 

badan In kata I Kustarj uns Ta ketidak-puas 
mm Ani 2 : anja 1 timbul dsn berba- 

anja dnlam masjarakat 
hird ini, kebanjakan di 

tun Darat “ter dua aliran, jaitu meroka js pendaki pembubaran para 

sebabkan karena pihak2 jang me 
nimbulkan ekses2 demikian hanja 
memikirkan kepentingan individu 
sadja, dgn tidak memikirkan ke- 
pentingan negara dan bangsa jg 
djauh lebih besar. 5 
Dengan berpedoman kepada ke 

pentingan2 negara dan bangsa itu, 
Mangunsarkoro pertjaja, bhw kita 
masih dapat menemukan suatu 
djalan keluar utk mengatasi rasa 
tidak puas didalam masjarakat ki 
ta, baik dikalangan partai2 (po- 
litikh ataupun dikalangan ' kaum 
militer, tanpa menimbulkan -ek- 
ses2 jang  dafjat membahajakan 
keselamatan negara dan bangsa. 
Mangunsarkoro . mengakui, bah 

va progagan kabinet sekarang jg 
sudah didukung setjara aklamasi 
oleh Parlemen "pilihan rakjat ini 
dapat didjadikan pedoman untuk 
mentjari titik? Bap guna 
pelaksanaan usaha! pengadaan ke- 
adaan jang dalam berbagai segi 
Gisana-sini menimbulkan rasa tis 
dak puas (Antara), Ten 

5 

hbolan2. kontra - revolusioner di 
kota2 Ghior. Seged, Pecs dan 
Sonok. (Antara—Reu'er). 

Raga 2. san ea na P . : KA Es | 3-Besar Barat Minta 
gg n7. S D.K.” Bitjarakan Soal 

- 2 : Pe 0... 

Tjampur Tangan Rusia 
Dalam Masalah Pembrontakan Hongaria 
— Tikor Zobar Sebaliknja Pantah Bahwa 

P.B.B. Tak Ada Hek Ikut Tjampur 
5 Soal Terusan Suez 

A.S. INGGRIS dan Perantjis pada hari Sabtu meminta diada- 
kannja sidang istimewa dari Dewan Keamanan PBB uniuk mem 
bitjarakan tindakan militer Uni Sovjet di Hongaria. Dalam surai 

kepada ketua Dewan Keamanan PBB jang untuk bulan Oktober 
ini ialah Borrard Cornut Genotille dari Perantjis 3-Besar Barat 
meminta supaja segera dibitjarakan keadaan jang ditimbulkan 

oleh tindakan pasukan2 militer asing di Hongaria jang dengan »ke 

kerasan menindas hak2 rakiat Hongaria”. 
Zabor, sekretaris pertama dari 
delegasi Hongaria di Washington 
dalam pertemuan dengan waki 
menteri luar negeri A.S. Roberi 
Murphy, pada hari Sabtu pagi 
telah memberi tahu bahwa tinda 
kan tentara Uni Sovjer memban 
tu memadimkan pemberontakan 
di Hongari, adalah sah berdasar 
kan Pakt Warsawa. 5 
'Zabor dalam pertemuan itu 

Gjuga mendjelaskan bihwa ada 
nja pasukan2 Uni Sovjet di Ho- 
ngaria adalah sah seperti diter. 
patkannja pasukan? A.S. di Ha- 
la, Perantjis dan negara2 Eropa 
Barat lainnja. 

Zabor mengatakan bahwa 
Murphy telah meminta kepada 
nja supaja membantu memulih 
kan hubungan antar, kementeri- 
an luar negeri A.S. dan legasi 
A.S. di Budapest. Zabor kemudi 
an menerangkan bahwa legasi- 
nja di Washington menerima te 
rus laporan tentang keadaan di 
Hongaria dengan perantarian ka 
wat dan radio dari  Budapesi 
dan dari legasi? Hongaria di ne 
gara2 Eropa lainnja. Ia mengata 
kan bahwa berita terachir jg di 
terimanja dari “Budapest ialak 
pada hari Sabtu pagi ketika iz 
hendak pergi ke kementeriar 
luar negeri A.S. 

Zabor lalu menerangkan kep: 
da pers bahwa. Murphy tidak mc 
minta kepadanja untuk menjam 
paikan sesuatu pesan kepada pe 
merintah Hongaria selain per 
mintaan supaja hubungan kawat 
dibuka kembali itu. 
Zabor diuga mengatakan bah- 

wa bagi PBB tak ada dasar un 
tuk membitjarakan ' keadaan di 

Hongaria, la 
Ia menerangkan selandjutnja 

telzh 'memberi tahu kepada Mur- 
phy bahwa jg dinamakan kerusu 
han di Hongaria telah dapat d 
padamkan pada hari Djum'at 
jbl. walaupun pada malam Ming 
gu masih terdapat  dibeberapz 
propinsi gerombolan2 jg sudah 
terkepung mengadakan perlawa 
nan. 

Menurut Zabor keadaan di Hc 
ngari, diharapkan sudah dapai 
dikuasai seluruhnja pada hari 
Sabtu pagi ini. $ 

Zabor menjatakan bahwa ia 
tak menerima reaksi dari peme 
rintahnja terhadap pengumuman 
AS memperiimbangkan dengan 
sekutu2 AS kemungkin:n menga 
BUAA krisis Hongaria kepada 

Menteri Juar negeri AS John 
Pera Ni Ben kan ke 
pada pers pada hari Sabtu pagi 
di Washington bahwa 3-Bes r 
Barat telah men'japai kata sepa 
kat dalam prinsip mengadjukan 
kepada PBB krisis Hongaria.   
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bahwa menurut perkiraan laporan| 

amPena Kebude 
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Kedudukan 
Djaksa Agung 

' Seharusja D pu- 
| tus Olh KF onsi. 
| tua te — ftste- 

ment Pereadja   
PENGURUS Besar ,,Persatu- 

an Djaksa2 Seluruh Indonesia” 
(Rersadja) dalam rapatnja tel. 
26-10 di Djakarta, setelah mem- 
peladjari materie dari Rantja- 
ngan Undang2 Pimpinan Kepoli- 
Sian Kehakiman dan Kedudukan 
Djaksa Agung jang didjelaskan 
oleh Menteri Kehakiman baru2 
ini, telah mengambil keputusan 
dan menentukan pendiriannja ter 
hadap persoalan tsb. sebagai be- 
rikut : 5 Ti 

1. Kedudukan Djaksa Agung 
dalim hubungannja dengan pc- 
'merintah adalah suatu soal jang 
merupakan salah satu dasar po- 
kok .negara, hingga seharusnja 
soal ini diputus oleh Konstituan- 
te, dan diletakkan: dalam Un- 
dang2 Dasar. ' 

2. RUU. pimpinan Kepolisi- 
an Kehakiman dan kedudukan 
Djaksa Agung itu tidak  davat 

DJURUBIIJARA KEME 

Afrika. 
Dikatakan, bahwa hal itu ada- 

lah berkat adanja Dasasila dari 
Konperensi Asia-Afrika di Ban- 
dung, jang ternjata telah men- 
djadi azas jang hidup dalam hu- 
bungan internasional. 
Menurut Suwito Dasasila itu 

polisian jang sedang disiapkan 
oleh sebuah panitia negara. 

3. Keterangan Menteri  Keha- 
kiman, bahwa  rantjangan un- 
dang2 pimpinan kepolisian  Ke- 
hakiman dan kedudukan Djaksa   

“isusun oleh Kementerian Keha-' 
Kiman dan telah mendapat tin- 
diauan semasa kabinet? jang !a- 
Iu dan tidak dapat dilepaskan 
Cari rentian undang2 pokok ke 

Keterancan2 Djaksa 
ngenoi 

pakan sensasi besar dan sama 
Giri Mieke Bouman 

    

    
     

gas memban- 
# dalam harian 

onja Bouman 

Sunarjo dengan 
seperti jang term 
tah rula uraian T 
"de Telegraaf,' 
mengatakan se-a 
jo) pernah men 
jaitu mevrouw Wille 

orang pemuda jang masi 

Mr. Bouman untuk membebaskan 
Jungschlaeger, asal sadja Bouman 
memberi Sunarjo uang Rp. 300. 
000,— -serta sebuah sepeda motor 
untuk pemuda tersebut. 

ia (Sunar- 
    

  

   
gtil 

"Saja sama sekali tidak menge 
nal orang jang dikatakan berna- 
ma mevrouw Willemse itu mau- 
pun pemuda tersebut, -dan tidak 
pernah serta -tak mungkin pula 
menjuruh kedua orang itu untuk 
mendatangi Bouman untuk keper 
luan seperti disebutkan diatas 
maupun untuk keperluan? lain- 
nja .. Demikan Djaksa Tinggi Su 
narjo, jang menambahkan, bahwa 
djustru karena ia jakin akan kesa 
lahan2 jang telah diperbuat oleh 
Jungschlaeger, ia sebagai penun- 
tut-umum perkara tersebut dahulu 
telah memintakan hukuman sebe- 
rat-beratnja atau hukuman jang 
setimpal dengan perbuatan2 jang 
menurut kejakinan Sunarjo telah 
didjalankan Jungschlaeger, jakni 
tuntutan hukuman mati. 

Tentang Mr. 
dan saksi2. 

Tentang diri Mr. Michael jang 
menurut Njonja Bouman tidak per 
nah dilakukan pemeriksaan jang 
betul terhadapnja, diterangkan, 
benar ia (Sunarjo) sendiri bukan 
orang jang melakukan pemeriksa 
an atas diri Michael tsb., tapi Mr. 
Michael selama dalam tahanan d' 
Indonesia, “telah diperiksa oleh 
orang2 dari Kedjaksaan serta in 
stansi lain, atas perintah Sunarjo 
jang mengurus perkara tahanan? 
Belanda tersebut. Sunarjo menga 
takan tidak pernah mendengar se 
suatu keluh-kesah dari Mr. Mi- 
chael tentang perlakuan jang di- 
alami selama ada dalam tahanan, 
demikian pula tak pernah mende 
agar utjapan Mr. Michael jg ber 
bunji: ,,hoe kan ik hier nu Spre 
ken” sewaktu Sunarjo oleh Nio- 
yja Bouman dikatakan mengundju 
ngi Michael dalam cel-tahanan. 

Bekas penuntit-umum dalam 
perkara Jungschlager dan Schmidt 
tu djuga dengan tegas memban- 
tah utjapan Njonja Bouman, jang 

Michael 

Cilepaskan daripada rentjana Un Asung itu dimaksudkan — seba- 
dang2 mengenai susunan dan kelesi pembuka djalan bagi Ran- 
kuasaan peradilan, dan Hukum tangan Undang2 “ Anti-korupsi, 
Atiara Pidena jang telah selesai »#atah satu kegandiilan. sebab 

Harja Sensasi Besar 
Jang Tidak Berguna 

e Tulisan. Nj. Bouman— Djaksa Ting 
gi Tak Pernoh Menjuruh M'nta Uang 

BEKAS PENUNTUT-UMUM dlm perkara Jungschlaeger 
dan Schmidt, Djaksa Tinggi Surarjo Sabtu siang kemaren dulu 
menegaskan, bahwa keterangan2 jang diberikan Njonja Mieke 
Bouman, bekas pembela Jungschlaeger dan Schmidt seperti jg 
»rmuat dalam surat2-kabar dinegeri Belanda, baik mengenai 

proscs pemeriksaan kedua orang Belanda tersebut maupun 
utjapan2nja tentang diri Djaksa Finggi Sunarjo, adalah meru 

sekali tidak berguna, baik utk. 
sendiri maupun untuk perhubungan bajk 

antara Indonesia dan Belanda. 

Ingan jang se-benar2nja, tidak di- 
buat2. Djaksa Tinggi Sunarjo me 

injatakan rasa keheranannja terha 
kepadafdap sikap: dan uraian2 Nj. Bow: 

nja: ,djika ada hal2 jang akan di 

kian Sunarjo. 

materie tsb. dapat diletakkan da- 
lam Rantjangan Undang2 Anti- 

korupsi sendiri, dengan tak ads 
keberatan juridis apapun djusa. 
(Antara). 

Troggi Sunerjo Me- 

si-saksi jang diadjukan penuntut- 
umum, telah diperiksa menurut 
hukum dan keadaan jang sewa- 
djarnja. Ia jakin, bahwa saksi? 
tersebut telah memberikan ketera 

mati jang demikian itu dan berta 

kemukakan, mengapa semua hal 
itu tidak dikemukakan Nj. Bou 
man didepan sidang atau kepada 
Hakim dahulu, baru sekarang ini 
dikemukakan sesudah ia berada 
di negerinja”. 
“Dengan adanja keterangan2 jg 

diberikan Nj. Bouman itu, menu 
rut Djaksa Tinggi Sunarjo, dgn 
dielas dapat kita lihat betapa-men 
taliteit dari bekas pembela Jung- 
schlaeger dan Schmidt itu. Demi- 

Djaksa Agung anggap 
tak perlu berikan reaksi. 

Dalam pada itu Djaksa Agung 
Suprapto atas pertanjaan2 menge 
nai utjapan2 Njonja Bouman di 
negeri Belanda, antara lain jang 
menjatakan ,,bhw Djaksa Agung 
pernah mengatakan menganggap 
djiwanja akan terantjam apabila 
ia mengambil sesuatu tindakan 
(membebaskan. Red.) Jungschlae- 

ger/ Schmidt”, menjambut utjapan 
utjapan Nj. Bouman itu dengan 
menygeleng-gelengkan kepala dan 
tertawa. 

Djaksa Agung menganggap ti- 
dak perlu memberikan sesuatu re 
aksi terhadap keterangan2 INI 
Bouman tersebut jang oleh Djaksa 
Adung dianggap sama sekali ti 
dak benar. (Antara). 

Belanda Bi: 
skin “Propa-/ 
ganda Palsu 
Untuk Menipu" Orang2 

Ambon Disana 
26 ORANG suku Maluku dari 

negeri Belanda Djum'at jbl. telah 
tiba dipelabuhan Makassar - dan 
hari Sabtu melandjutkan perdja 
lanan mereka ke Ambon. Mere- 
ka merupakan sebagian dari 38 
orang jang berangkat den kapa! 
» Willem Ruys” 6 September dar 
Nederiand. 12 Orang lainnja ma- 

  

  mengatakan, bahwa proces jang 
didjalankan di Indonesia semata2 
merupakan “'schijnproces”. 

lan keterangan2nja bersifat terla 
lu dibikin2, 
bahwa saksi2 tsb., terutama sak- 

PERSOALAN mengenai tuli- 
san tentang ,.peristiwa 3 Djuli” 
didalam - buku kenang-kenangan 
Pekan Raya 200 tahun kota Jog- 
akarta telah dibawa kesidang D. 
P.R.D. Kotapradja oleh pihak 
fraksi partai Murba. 

Didalam sidang hari Djum'at 
ibl, Banuarli ketua fraksi partai 
Murba telah mengetjam baik pe- 
nulis, maupun pihak Pemerintah 
Kotapradja jang dikatakan bertin 
dak tidak waspada terhadap tuli 
san2 didalam buku kemang-kenang 
an itu sehingga sangat merugikan 
baik golongan mauputi masjarakat 
sendiri. 

Dikatakannja bahwa sebagai 
'bahan sediarah, tulisan didalam 
buku tersebut sangat menjesatkan, 

|terutama bagi anak tjutju kita jg 
: atang, 

  
   

jaer Indonesis 
Genonisehap 
tericbanpan"” 

    

: ja ngan itu 3 Mengeni ska Jang Oh pem Beni emerinatan  kapd bela. Jungschlaeger/Schmidt itu sangat gembira setelah mengin- dikatakan ' tak dapat dipertjaja djak kembali 3 : 

» Peristiwa 3 Djuli" 

sih di Djakarta. 3 
Danus Sarioa kepala rombo- 

bumi Indonesia jg 

Kusumowidagdo atas pertanjaan ,,Antara” mengenai pernjata 
an bersama jang ditandatangani di 
dana Menteri Pakistan Suhraward disatu pihak dan Perdana 
Menteri Tjo En Lai dari Tiongkok dilain pihak, menerangkan, 
bahwa ditandatanganinja pernjataan bersama itu merupakan 
satu bukti lagi, bahwa perbedaan ideologi tidak menghalangi 
tambuhnja hubungan setjara baik antara sesama negara Asia- 

Ilanda sebenarnja 

  

  

Belanda Jg Tak Tun. 
djukkanKkemauanBaik 
Reaksi Kemlu Mengenai Utjopon Drees 
— Joint Statement Indonesia-Rusia Adulah 
Refleksi Bertumbuhnja Azas Konp. A- A 

NTERIAN Luar Negeri Suw'to 

ekihg baru2 ini oleh Per 

merupakan ' platform. berkumpul 
jang luas dan tempat, berpidjak 

bersama 'bagi negara2 jang ber- 
aneka ideologinja. Bahkan sela- 
ma perdjalanan Presiden keluar 

'negeri baru2 ini dapat dilihat 
dan dirasakan, bahwa Dasasila 

litu mendjadi azas jang tumbuh 
(pu'a dinegara luar benua Asia- 
(Afrika. 

Demikian pula pernjataan ber- 
sama. Indonesia-Sovjet Uni di 
Moskow dan Indonesia-Jugosla- 
via di Belgrado, adalah suatu. re- 

fleksi dari makin bertumbuhaja 
semangat dan azas Konperensi 

Asia-Afrika di Bandung tersebut 
diatas. Demikian Suwito. 

Seperti diketahui dalam pernja- 
tnan bersama itu antara lain 4i- 
sebut soal tukar menukar kebu- 
dajaan antara Pakistan dan RRT 

dan prinsip hidup berdam ingin 
etjara damsi. 

Seterusnja berhubung dengan 
keterangan Perdana Menteri Ne 
derland dimuka Tweede Kamer 

    

D.P.R.D. 
Ribut K 

Tamba   
ngan. Orang2 tua gadis sama 
nja, sehingga akibatnja banjak 
tuskan. 

Tetapi sekarang 
rupiah. 

dibentuk sebuah panita chusus 

»koers” 

kit Di 

sematjam peniakit demam jang 

gal. Pihak kesehatan setempat   Drees, bahwa kemungkinanan 
adanja, Pemerintah Indonesia ber 
maksud sungguh2 untuk memu- 
lihkan saling pengertian jang 
baik, tidak akan diabaikan oleh 
pemerintah Nedersand, 
tjara Kementerian Luar Negeri 
Suwito Kusumowidagdo, menjata 
kan keheranannja atas utjapan 
itu. 

Dikatakan, bahwa — rupanja 
Drees lupa “menjebutkan calam 
keterangannja itu, hahwa selama 

5-tahun terachir ini (1050, 1952, 
1954 den 1955/1956) hampir se 

tiap tahun pihak Indonesialaa :s. 

selalu mengambil inisiatip unik 
berusaha sungguh? kedjurusan jg 

Cimaksud Drees itu, ialah meng 

hilangkan sumber pokok jang 

menimbulkan ketegangan dalam 

hubungan Indonesia-Belanda. Sum 

ber pekok itu ialah persengketa 

an etas wilajah Indonesia Irian 

Barat, demikian Suwito. 

  

Kemauan baik Belanda 
tidak ada. 

tanda2 
untuk 

wa jika harus dinanti 
adanja kemauan baik 
menghilangkan ketegangan tsb., 
maka djustru tanda2 itu harus 
datang dari pihak Belanda. Sua- 

djurubi- 

Ia katakan “lebih: djauh,. bah-k 

Awas Apr 

kan2 terachir jang diadakan di 
ria 

itu. Diterangkan selandjutnja da 

jain lagi terdapat bagian? timah 
han2 pokok jang dipergunakan 

ga itu. (Antara — Renter). 

Permintaa 

Wk. Pres 

  

  ra-suara jang sekarang ini dilan- 
tjarkan dari negeri Belanda, baik 
didalam persnja maupun dalam | 
utjapan2 “resmi dari pembesar | 
pemerintah sukar disebutkan se- 
bagai tanda2 kemauan baik dari 
Belanda. | 

Sebagai misal! disebut oleh Su- 
wito suara2 jang achir2 ini me- 
ngetjam Indoresia, sebagai ,,ke- 
tiadaan hukum jg menjedihkan” 
dan "tidak diakuinja ketidak 
salahan jang terang,” seperti jg 
diatjapkan oleh Drees. 

Selain dari itu disebut pula 
kampanje jang dilantjarkan oleh 
Ni. Bouman dengan seri artike- 
lennja, jang  mengetjam pembe- 
sar-pembesar Indonesia dan ber- 
semangat anti Indonesia. 

Kampanje menjesatkan. 
Menurut Suwito, ada niat dari 

beberapa pihak di negeri Belanda 
untuk meng,,eksploitir” — perkara 
Schmidt jang sudah diselesaikan 
menurut saluran hukum untuk tu 
djuan politik anti-Indonesia. 

Dalam hal ini perlu sekali di- 
sajangkan tjara memberi penera- 
ngan kepada dunia dan rakjat Bc 
landa sendiri tentang Indonesia. 
Penerangan2 jang dilakukan Be- 
Janda adalah sangat menjesatkar 
bagi dunia dan rakjat Belanda ser 
diri jang tidak mengetahui duduk 
persoalan tersebut dan keadaan 
sebenarnja di Indonesia. 

Dalam hubungan ini pers Be- 
bisa berdjasa 

dalam menimbulkan suasana baik 
dalam hubungan  Indonesia—Be- 
landa, dengan djalan lebih banjak 
memberikan penerangan jana kon- 
struktif kepada rakiat Belanda ter 
tang kemadjuan2 di berbagai la- 
angan jang telah ditjapai olek 
Indonesia selama ini.  Demikiar 
Suwito. (Antara). 

SL BANTEN aah 

lama dinegeri Belanda tersiar 
berbagai berita jang pada pokok 
nja menakut-nakuti kami orang 
orang suku Maluku untuk pu- 
lang ke Indonesia. Oleh pihak 
sana” disiar-siarkan, khw orans 
orang Maluku apabila pulang ke 
Indonesia akan ditembak oleh   telah lama “mereka rindukan. Sunarjo terangkan, | /Tadinja kami diliputi oleh ber- 

bagai perasaan ragu, karena se- 

merintah Kotapradja  menerang- 
kan, bahwa bahan2 dari tulisan 
mengenai peristiwa 3 Djuli itu 
diambil dari buku Windon jang 
diterbitkan oleh Kementerian Pe. 
'nerangan di Djakarta. "| 

Berhubung dengan itu, maka da 
lam. keterangannja ketua fraksi 
partai Murba menjatakan menun- 
tut ditindjaunja kembali tjatatan2 
mengenai sedjarah  perdjuangan 
Republik Indonesia dimana ditu- 
liskan djuga tentang peristiwa 3 
Djuti jang dipandang oleh pihak 
partai Murba kurang benar dan 
tidak tjotjok dengan proses Mah 
kamah Agung dalam mengadili 
peristiwa tersebut, 

Titik berat sehingga pihak frak 
si partai Murba tidak dapat mem 

  

Masuk Sidang DPR Jogja 
Dalam djawabannja pihak Pebenarkan tulisan mengenai peris- 

.Huntut agar supaja tulisan dida 

tentara Indonesia, ditangkap atau 
dimasukkan dalam pendiara.” 
Demikian Danus Sarioa menerus 
kan keterangannia. (Antara) 

tiwa 3 Djuli itu ialah disebabkan: 
(1). dalam tulisan itu diterangkan 
setiara positip, bahwa peristiwa 
3 Djuli itu digerakkan oleh Tan 
Malakka cs untuk merebut kekua 
saan dan dipimpin oleh komandan 
Dipisi Sudarsono. (2). ,,peristiwa 
Madiun” didalam buku Kenang- 
kenangan itu hanja ditulis dalam 
beberapa kalimat sadja dan hanjz 
menundjukkan tanggal terdjadinja 
peristiwa itus tidak terdapat ke 
mentar sedikitpun seperti penulis 
menggambarkan terdjadinja peris 
twa 3 Diuli, 

Pihak fraksi Murba djuga me- 

lam buku Kenang-kenangan 200 
tahun kota Jogjakarta itu diralat 
dan diumumkan kepada chalajak 

Bung 
SDIT M     

  

        
M3kan Usa 

Gi Samarinda 

  

»Koerss Gadis 
Gadis Gadis Rappang Banjak 

Dipinang Dan:,,Harganjas 

—. DIKOTA RAPPANG jang letaknia 33 km sebelah 
Timur-laut kota Pare2, ,,koers” gadis achir2 ini mendjadi mes 
kingkat. Sebab2-nja karena teri 

t Pemuda2 tidak sanggupo menghadapi ,,koers” 
itu. ,Koers” biasa atau jang lazim berlaku jalah sampai Rp. 5000. 

»koers” itu telah meningkat sampai puluhan ribu 
Guna mengatasi keadaan ini, maka dikota Rappang telah 

yang membubung tinggi ita. Panitia 
' oleh wakil Ketua DPRD daerah Pare2 La Paddong dibantu oleh 
beberapa orang. Ana nanitia ini telah berhasil dengan usahanja 
sampai berita dikirim belum lagi diketahui. (Antara). 

Penjakit Aneh Berdjang- 

Tak.Ada Jg-Melarang 

ak 
Ya, 

5D 

Pare-Pare 
endalikan 

h Mahal   
Utara 

alu banjak perkawinan dan pina- 

menaikkan nilai mas-kawin anak- 
pertunangan jang terpaksa dipu- 

jang. tinggi 

jang bertugas untuk mengadakan 
hubungan dengan orang2 tua gadis2 guna berusaha mengendalikan 

tersebut diketuai 

Morotai 
Dalam 4 Hari Sudah Mengambil 

20 Orang Korban 
. WARTAWAN ,,Antara” mongawatkan dari Ternate, bahwa 

| dipulau Posi-posi Rau sebelah Morotai kiri sedang berdjangkit 

membawa korban kematian 29 
orang penduduk dalam 4 hari kebelakangan ini. Orang2 jang dise 
tang penjakit ini dalam beberapa saat menggigil dan terus mening 

belum mengetahui penjakit apa 
jang mendiangkit penduduk pulau tersebut. 

el Beratjus 
Mergandung Obet'Anti' Serangga— Anta 

ranja Terdopat Di Singapura 
PEMBESAR2 kesehatan Djenang di Tokyo hari Sabtu telah 

mengeluarkan peringatan dengan melalui siaran tjorong Radio 
Tokyo jang ditud'ukan kepada Ik. 9.009.099 penduduk Tekygagar 
lebih sangat berhati-hati memakan apel, karena menurut penjelidi- 

Tokyo, Apel tersebut jang datang 
dari Djenang Utara hanjak mengandung obat? anfi-serang 

ga jang heratjun” Dari Singapura baru? ini djuga diterima berita 
bahwa disana diketemukan pula jang mengandang ratjen serupa 

fam siaran tersebut bahwa baniak 
apel pada kulitnia terdapat hahan2 arsenicum, sedang pada jang 

damkuringan, dan ini adalah ba- 

untuk membuat obat2 anti serang 

n Berhenti 
iden 'Hatta 

H4 EX 
s 

14 1 

    

13 
Perusahaan Asirg Boleh Bekerdja Terus 
Asal Berdasar Kepertingan Negara Dan 
Untuk Mematmurkan Rskjat — Kata 

Hatta 
Hatta dan rombongannja Sab 

lah mengundjungi 
Ciok fangoal 22 Ok 

Ion terutama 

pers inferpin 

      

      

   

    

   

  

dan. Balikpa Moh. Haita 

  

mengemukakan kejakimannj”, banwa dikemudian bari daerah 
Kalimantan akan mentjapai kemadjuannja. 

  

Kejakinannja itu didasarkan 
atas keadaan tanahnja jang kaja 
dan pula banjak - mengandung 
bahan? logam. Untuk mentiapai 
kemadjuan itu, Wakil Presiden 
mengandjurkan agar supaja usa- 
ha-usaha kearah itu hendaknja 
djangan selalu digantungkan 'atzu 
menunggu tindakan dari Peme- 
rintah, melainkan penduduk di 
daerah itulah. jang harus ikut 
langsung melaksanakannja. Se- 
mua usaha djangan “diserahkan 
sepada pemeriniah, tetapi rakjat 
seluruhnja harus membantu usa- 
ha-usaha pemerintah dan 'hanja 
dengan djalan itulah akan ter- 
tjapai kemakmuran bagi rakjat. 
Demikian Wakil Presiden. 

  

Tentang Indonesian:sasi. 
Mendjawab pertanjaan? selan- 

djutnja, Wakil Presiden menjata 
kan, bahwa meng-indonesianisasi 
kan perusahaan harus benar2 di 
djalankan. sebagaimana mestinja, 
Ini berarti, bahwa djika sesuatu 
perusahaan di-indonesianisasi- 
kan, maka selandjutnja perusaha 
an tsb. harus benar2 dapat di 
pertanggung djawabkan. untuk 
kepentingan. rakjat. Sebab 'djika 
tidak, rakjatlah jang akan mien- 
derita. Wakil Presiden  setudju 
utk meng-indonesianisasikan -pe- 
rusahaan asing di Indonesia, jg 
sesuai dengan politik pereckono- 
nian pemerintah untuk merom- 
bak ekonomi kolonial mendjadi 
ekonomi nasional, — akan tetapi 
djanganlah perkataan Indonesia- 
nisasi itu hanja tinggal dalam 
kata2 sadja. Djika demikian hal- 
nja maka tidaklah  berkeberatan 
untuk memberi kessmpatan  be- 
serdja kepada perusahaan asing, 
selama perusahaan tsb. bekerdja 
itas dasar kepentingan. negara, 
'alah untuk kepentingan kemak- 
muran rakjat. 

Misa!nja . perusrhaan minjak 
PM, lain2 dan selama 
perusahaan2 itu masih. mengun- 
tungkan babi Indonesia, biar sa 
Ha perusahsan itu berdjalan, ka 

sa Wakil Presiden, 
Mengenai ides Aszaat jang div 

“iminta pendapatnja oleh pa 
rtawan, Wakil Presiden mz 

Lan, bahwa menurut. penda 
atnia In bukan anti warga-nega 

jang tidek 'asli, tetapi berus: 
ya mengangkat kaum ekonom 
ang lemah, sehingga paling sesi 
“it soma keadaannja (kuatnja) de 
19an warga hegara jang - telah 

da 

  

   

madju. Disinilah terletak .masa- 
hnya iang terpenting. Tetapi 
kalau dianalisa — setiara menda- 
-m, maka sebenarnja warga ne 

gara isha asli itu terdesak oleh 
c“eng Tisirhos jang tjotjok. Ss 
hegai misal oleh Wakil Presiden 
"amukakan suatu tiontoh  se-   ramai, (Antara), 

Pasar Turi Surabaja dan Braga 
I Bandung jang 9096 adalah ke 

nunjaan orang? Tionghoa totok. 
Permintaan berhenti tidak 
ada jang Jarang. 

Atas pertanjaan salah seorang 
wartawan. apakah jang akan di 
lakukan oleh Wakil Presiden so- 
telah meletakkan djabatan, didja 
wab oleh Wakil Presiden, hahwa 
ia akan giat bekerdja dalam Ia- 
pangan koperasi. Kemudian di 
adjukan pertanjaan lagi — ba- 
gaimana kalau pemerintah tidak 
memberi idzin untuk berhenti se 
bagai YYakil Presiden, didjawah 
bahwa setjara juridis formeel 
tdak ada orang jang bisa mela- 
rang atas permintaan berhenti 
sebagai Wakil Presiden, dan par 
femen pun tidak dapat menahan 
nia. 

'al ini disebabkan “karena ti 
dak ada ketentuan2 mengenai 
dianoka waktu masa “djahatan 
Wakil Presiden dalam Undang? 
Dasar. Djabstan Wakil Presiden 
hingga kini “masih merupakan 
djahatan sementara, " sedangkan 
DPR den pemerintah sudah : ti- 
dak serientara laci. Saja anggap, 
demikian Wakil Presiden, telah 
tiba masania bagi saja untuk. me 
letakkan diabatan setelah konsti 
inante terbentuk. 

Atas pertanjaan  selandjutnja 
— apakah Wakil Presiden berse 
dia ditjalonkan sebagai Presiden 
bilomana . diadakan pemilihan 
nanti — Wakil Presiden: “hanja 
mendiawah: Saja ingin bekerdja 
dalam  masjarakat. ! 

Mencensi kedatangan Semaun 
ai. Infonssia' dari Soviet. Unic, 
Oh Wakil Presiden. dikatakan, 
bahwa S”maun  dat2ng' di Indo- 
nesia. brkon. sebagai anggauta 
PPL melainkan sebabai Semaun 
binsa dan sebagai “seorang pe- 
mimpin jang sedikit banjak telah 
berdiasa. 

Lebih tandjut wakil Presiden 
meneranekan, bahwa undancan 
dari RRT itu diterimania, akan 
tstapi keberangtatannia 

26 diton'nkan, (Antara) 

    

  

kanan 
alang 

  

sAMOR” DAN DRAMA 
SEX” DIBESLAH.” 

Polisi bagian sosial Bandung, 
atas instruksi Kedjaksaan Agung, 
telah membeslah sedjumlah besar 
madjalah . ,,Amor" dan ,,Drama 
Sex”, karena madjalah2 tersebut 
dianggap melanggar norma2 su- 
sila. Ja disita 'itu ialah 412 buah 
madjalah ,,Amor" No. 9 tahun 
ke-1 dan beberapa puluh madja 
lah ,,Drama' Sex" No, 1 tahun 
ke I. Dikabarkan, bhw penang 
Guntgreljawab redaksi madjalah   serti djumlah toko2 janosada Vi itu akan. ditu 
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gik 
2h Lie Kong 
Linn 

  

Gada 

ALAH SATU perkara penipu 
jang kini sedang dihadapi Thang aa aa kap atas GO | 
Karta. aa tersiarnja beri 
oleh fihak jang berwadjib, 
ja, jaitu dari perusahaan ko 
u ,Hanna” di Djakarta. U 
-h bahwa ketiga perusahaan 

  

.ara-Gara tia 

Tjemburu 
3PASANG “merpati” jang 
usadja turun dari kereta-api 

? 2tasiun Djuana baru-baru ini 
-kira djam 18.00 telah disam- 
dgn (pukulan2 "tjukil ban” 

: seofang” lelaki bernama M. 
ulan2 itu tepat mengenai ke- 

mereka, sehingga kedua 
49 jang malang itu karena 
12-nja jang agak berat terpak- 
diangkut ke i 
ii Kedua orang jang malang 

1 jalah bernama S. dan wani- 
Sp. Menurut  pengakuannja 

reka berdua habis bepergian 
1 Pati, dan tempat tinggal me- 
a di Taju. NP 

Menurut keterangan, M., orang 
ig memukul iadi melakukan 
cbuatannja itu karena panas 
tinja, sebab mengetahui bah- 

: wanita Sp. — kekasihnja — 
rgi bersama dengan 5. Hubu 

annja M jang bekerdja seba- 
i sopir truck dengan “ wanita 
" kabarnja sudah berlangsung 

| Na, tetapi mereka belum mela-, 
ikan perkawinan. Rupa2nja di 
ar hubungannja dengan  M., 
anita Sp. djuga  mengadakan' 
abungan dengan S. dan pada 
atu hari mereka berdua peprgi 
3 Pati untuk 2 hari  lamanja. 
api malang bagi mereka - ber 
ua, sebab setelah pulang dari 
ati dan tiba distasiun Djuama, 
iereka disambut oleh pukulan? 
tukil ban” hingga berakibat 
bagaimana tsb. diatas. Pihak 
“ng berwadjib melakukan pengu 
Iran. Demikian pembantu kita 
i Djuana kabarkan. an Sean 

(ONP. PERHIMPUNAN2 RE 
KLASERING DJATENG, 

SAPTU pagi jbl. mulai 

      
Pagi itu jang me| 

upakan bagian pertama dari kon 
erensi dikun gi. ok para 
,embesar2 di Djateng antaranja 
yara Residen dan para Bupati 
Tn Ma Djawa Tengah, Ke 
sala jawatan, wakil? perhimpu 
nan sosial dan lain? para nah 

an. Sg : 
Setelah Gubernur Mangunnego-' 

ro menjampai . kata pembukaan 
aja, kemudian Mr. Surjadi selaku 
Ketua Panitia Penjeleng: me 
njampaikan pidatonja. Selandjut- 
nja oleh Mr. Imam Bardjo diben 
tangkan tentang maksud dan ar 
ti reklasering jang diuraikan se 
tjara akademis 1 berdasarkan 
juridis. Mr, Sur 4 
kan kesan2 reklasering 
ka Serikat, kemudian K.R.T. Na 
tojudo dari. Jogja mendjelaskan 
pengalaman2 tentang reklasering. 
Paling achir jang ' memberikan 
sambutan adalah Menteri Kehaki 
man Prof. Mr. Muljatno. 
Konperensi bag. ke II dilang 

   

  

sungkan mulai djam 14.00 af. pe. 
dung Pengadilan Tentara dan chuw 
sus dihadliri para san2 per- himpunan reklasering di Djateng, 
jakni dari Semarang, Beton aa 
dan. Kedu. Maksud dia an kon | En aa Na ah untuk memberi penerangan 
hingga masjarakat PE Ag ringan 
sjaf betapa pen ja arti rekla 

  

      

               
   

  

sering dan berusaha untuk lebih 
mengintensifkan usaha? reklase- 
ring. Dapat dita: an, bahwa 
pean Pena h i i 
adi djuga dihidangkan hiburai 
berupa orkes seruling « Pant 
ngan jang dipertundjukkan “lag orang2 terhukum dari R. P, Mla- 
ten. 

KEMANA PERGINJA SUPAHAM? 
Anak sar. S. Daan AN Kp. 

Pandjang-lor No. 5 barawa 
bernama Paham (Agustinus Supa 
ham) umur 16 th., kelas SMP 

      

nus 

Negeri di Djepara, berbadan ting gi 1.55 mt., kulit sawo mateng. Ichernja berpenjakit. panu, bertje lana putih/kemedja putih (pandu laut KBI) membawa ransel 
pada . tgl, 
Nan 4 ia telah : 
rumahnja dan. sampai "kini belun 
pulang. Kepada Pa Aa ngetahuinja | diharap barttuannja 
dan suka memberi kabar kepada alamat tsb. diatas atau kepada 

  

sdr.  Sudijono, Mantri Pertaniai Kab. Djegara di Diopares - 

. PEMBETULAN. 
Berita kemarin dalam Maa mengenai Laporan ' Kpd. 1ru Rakjat, Sg ab kesalahan jang seharusnia berbunji: Begasi Distas" Ba Cia. Sampai Mesin Pemotong Rw p 

Dibawa Ke Kapal Terbang 

  

2 
tulkan, 
demikian kesalahan ita “kaan be- | 

  

      

  

:p 

  SKETS2 RUSIA DITUNDA 
Karena kekurangan te 

fandjutan serie-reportase sd: 
tami "Skets2 dari Rusia" di 
dulu dan akan 
besuk Selasa jad, 

  

kita muat   t "ng 

hagi 

bantuan 

dis. Indah 

mengutamakan kesehatan negara diatas 
kepentingan perseorangan jang me- 

Per usahaan Diru- 

an Rp 
Kong Beng Jg Melakukan Peni- 
Dengan Menggunakan Nama | 

- melakukan pengusutan2, 

djam ran 

andu Vinni: 
mbawa rar hidjau Seriosa Indonesia. 17.00 Taman ka 

21/25-10-1956 'antara Dak2. 17.30 Siaran A.P. 18.15 Bi- 
eninggalkan 9 

, Tat Menjala 21.15 Publikasi 

diantara kepalaan terda- | 

(terhadap Indonesia sedjak 

     merupakan suatu peringatan 
arena tadinja banjak pe- 
2 minta bantuan pemerin- 

Ga sanggup mempergunakan 

ada djuga jang menganggap, 
ini merupakan aan "hadiah 

» bahwa memang ada djuga pe- 
mampu mengangsur pindja- 
'aktor2 jang menjebabkannja 

masih dalam masa pertumbu- 
aannja membutuhkan banjak 

| keadaannja demikian, tidak 

njak djuga kita liRat, 
emoh mengangsur 

E »keserakahannja” se- 

nja sudah beli mobil Baru, 
aksud pemerintah. 
dalah, apakah nanti men- 

an "hukumannja” ter. 
bantuan pemerintah jang 
bukan rahasia dan barang 

aha2 ini banjak jang menjandar- 
» Kalau nanti akan diambil tin 

partainja untuk di-bela 
erutama dengan slogan2 
jang menjulitkan usaha 

ja sekali ini para 
   

. 

. ) 20.000, — 

at Falsu 
an jang mungkin akan berbuntut 
oleh Polisi Semarang, dimana ba- 
ku bernama Lie Kong Beng telah 
rusahaan kompor Tri Mulya di 
ta, bahwa L.K.B. itu telah ditang 
maka menjusullah 2 pengaduan 
mpor Bintang I dan perusahaan 
tuk sementara ini jang diketahui 
tsb. dirugikan Ik. Rp. 20.000,— 
Karena giatnja fihak Kepolisian 

maka 8 
dosin kompor telah dapat disita 
di. Semarang, demikian pula Ik. 
200 pasang sepatu merk ,,Hana'", 
Penipuan tsb. telah dilakukan 
oleh L.K.B. dengan menggunakan 
nama dan tempat tinggal palsu 
dan mendatangi pula  perusaha- 
an2 tsb dengan memberi persekot 
sekedarnja sebagai kedok dan se 
telah menerima barangnja kerhu- 
dian ia menghilang dgn setjara 
litjin pula. Dalam pengusutan jg 
sementara ini dilakukan kenjata- 
an pula, bhw penipuan litjin itu 
dibelokkan ke djurusan dagang 
oleh LKB dgn memberikan tan- 
da2 kwitansi sebagai penerimaan 
barang jang uangnja akan dilu- 
nasi. Tetapi dalam pada itu orang 
harus menginsjafi, bahwa per- 
buatan sematjam itu djika dilaku 
kan berulang-ulang, achirnja per 
kara itu adalah perkara kriminil 
dan dalam hal ini LKB memang 
berbuat demikian dgn buktinja 
beberapa perusahaan jg mendjadi 
korban. Dalam pengusutan selan 
Gjutnja pun diketahui pula, bah- 
wa LKB menggunakan lain? na- 
ma palsu dan menjebut pula tem 
pat tinggal jang tidak tetap. Na- 
ma2 jang digunakannja ialah The 
Kim Liong dan Lie Siong Sing. 
Perusahaan sepatu ,,Hana” dapat 
ditipu 500 pasang. Kini pengusut- 
an masih dilakukan. Diduga per- 
kara penipuan itu akan berbun- 
tut pandjang, djika orang .jang 
merasa tertipu suka memberikan 
laporannja kepada Kantor Polisi 
Kares. Semarang, Bodjong kamar 
no. 35 bag. Reserse Kriminil. 

Paberik sepatu Hana” 
terbakar. 

Sementara itu dapat dikabarkan, 
Djum'at siang kemarin 

Paberik Sepatu Hana” jang ter 
letak di djl. Batu/Merdeka Timur 
Djakarta telah terbakar 3 gudang 
nja sampai habis. Dalam gudang 
tersebut terisi Lk. 120.000 pasang 
sepatu baru, bahan? kain untuk 
sepatu kulit, obat?an, karet, be- 
nang, onderdil2 mesin dis. jang 
kesemuanja ditaksir berharga Lk. 
Rp. 8.000.000,—. Pada waktu api 
mulai mendjalar, gudang tsb. da 

“keadaan ditutup dan buruh 
nja telah pulang, karena hari 
Djunm'at. Dalam hubungan peristi 
wa itu beberapa pendjaga gudang 
dan kepala bag. gudang didengar 
keterangannja oleh pihak jang 
berwadjib jang kini mengusut 
sebab? sampai timbulnja kebaka 

—— in 2 

cadia 
SIARAN RADIO R.I. 

SEMARANG, 30 Oktober 1956. 
'Djam 06.20 Piano Medley. 06.30 

Dari Lautan teduh. 07.10 Kwartet 
Irama. 07.45 Victor Silvester. 13.15 
Krontjong Siang. 14.10 Enam Se- 
yumpun. 17.00 Gelanggang Kepan 
duan.. 17.00 Sandiwara Radio un 
tuk kanak2. 18.15 Krontjong Sen- 
dja. 18.30 Serbaserbi AP. 18.45 
Krontjong Sendja (landjutan). 
19.30 Carry dengan dkk. 19.50 The 
Modernaires. 21.00 Dunia  Olah- 
raga. 21.15” Klenengan Laras Sa- 
Ti.. 22.15 Klenengan Laras Sari 
(landjutan). 23.30 Penutup. 
SURAKARTA, 30 Oktober 1956. 

| .Djam 06.10 Urap Sari pagi. 07.20 
Urap Sari Pagi (landjutan). 13.10 
Disco Varia, 13.40 The Boston Pro 
menade, 14.10 O.K. 
bira, 17.60 Dunia anak2. 17.40 Va- 
ria Djawa Tengah. 17.50 Ruangan 
pemuda pemudi. 18.15 Bu Mangku 
dgn tjeriteranja. 18.30 Irama In- 

pi esia. 19.30 Pilihan Pendengar. 
.30 Wajang Orang oleh Kara- 

witan Studio. 22.15 Wajang Orang 
(landjutan). 24.00 Penutup. 
JOGJAKARTA, 30 Oktober 1956. 
Djam 06.10 Hidangan Fantasia. 

06.35 Alam kanak2. 07.20 Gending? 
Dolanan. 17.30 Rajuan The Tan- 
ner Sisters. 07.45 Tjiptaan Oei 
Yok Siang. 13.10  Gadon Siang. 
4.10 Gadon (andjutan). 17.00 Hi- 
buran Sore. 17.40 Njanjian Tiong 
hoa. 18.15 Siaran utk A.P, - 19.40 
Imbauan Lautan teduh. 20.20 Frag 
ment Wajang Orang Mataram. 
2115 Obrolan Pak Besut. 21.36 
Konsert Malam. 21.10 Bisikan Car ( 
ry dkk. 22.45 Renungan malam. 

23.00 Pem 2. U0. utup. 
DJAKARTA, 30 Oktober 1956. | 
Waktu ditjetak atajara belum | 
atang. ! 

TJIREBON, 30 Oktober 1956. ! 
Diam 06.10 Irama Trio. 06.35 
ictor Joung. 07.10 Tapanuli mo- 

dern. 07.49 Kesenian Bali. 13.10 
Suara Nien dan Ratna. 13.40 The 

g Sisters dll. 14.10 Njanjian 

    

uan lama, 18.35 Permainan Gi-! 
tar. 1920 Orkes Musette. - 19.30 
Mutiara Berderai. 20.15 Orkes Has 

dan 
Masjarakat. 21.30 O. H. Nusanta- 
3. 2215 Ketjapi Bajangkara. 23.00 
Penutup. 

-MINGGUAN “Vrij  Neder- 
land” dalam membitjarakan ke- 
giatan njonja Bouman, bekas pem 

ut| bela Jungschlager dan Schmidt, 
jang “achir ini 

tingkah-laku- 
arif, 

dalam waktu2 

     njatakan bahwa 
nja tidak dapat dikatakan 

|Pudjian2 jang diterima oleh njo- 
nja Bouman lebih banjak datang- 

nja dari orang2 jang  djengkel 
1945 

daripada dari orang2 jang ber- 

lusaha mentjari djalan untuk ker- 

lea Ma 

'Imentara itu terus bertindak mem 

    t 
1 SEAL 

  

Djatahkan 

Dikabarkan bahwa kepada se 
kertaris (chief secretary)  Singa- 

malam kerusuhan itu telah dja 
tuh korban 17 orang lyka2 ter| 
masuk 7 orang Eropa. | 

Beratus2 polisi bersendjata :c-   bubarkan gerombolan? ketjil e 

lan2, walaupun djam malam. te- 
lah diumumkan oleh pemerintah 
Singapura sebentar setelah keru- 
suhan memuntjak malam itu. Pa 
ra demonstran itu melemparkan 
(sebuah mobil pickup polisi keda 
lam sebuah terusan sungai, dgn 
'melukai seorang anggauta polisi 
“dan 5 orang tentara Inggeris dan 
Australia, ketika anggauta polisi 
dan tentara ita pulang-dari non- 
ton film, demikian Reuter me- 
nambahkan. Selandjutnja dikabar| 

kan pula, bhw 5 orang dari pa- 
sukan polisi “istimewa sukarela| 
terpaksa dibawa kerumah sakit! 
karena terbakar oleh asam beli- 
rang, setelah terdjadi pelemparan|P 
botol2 jang berisikan asam be'i 
rang itu, selain kaju2 pemukul 
dan batu2, oleh para-peladiar g 
mengadakan perlawanan  terha- 

Idap polisi. 3 
|. Berita menjusul mengatakan, 
bhw buruh2 bis lakukan djuga 
pemogokan hari - Djum'at. pagi 
dan mereka itu-lalu memasuki se 
kolah2. Seorang djurubitjara: ten 
tara Inggeris mengumumkan pa 
da saat itu djuga bahwa “pada 
malam Dium'at pagi itu kesatu- 
an-kesatuan tentara dari Diohor 
dan Singapura telah diversiapksn 

diberbagai tempat kedudukan di 
pulan Singapura. Demikian oa 
mobi!2 berlanis. badia iano her- 

anak buahkan pasuksn2 dari 

sofnan? tentara keamanan .,Kinss 

Dragoon”. 

  
re 

Polisi. gagal membubar- 
kan peladjar2. $ 

Tentang djalannja bagaimana 

polisi memaksa membubarkan pe 
ladjar2 jang berkemah dalam 2 
sekolah, -jaitu masing2 -sekolah 
menengah Chung. Cheng “den. 
Tionghoa -lainnja, Reuter- menga W 

barkan, bahwa: mula2 polisi me- 4. 
nunggu didalam halaman sekolah 
Chung Cheng, sementara itu se 
ruan melalui pengeras suara di 
siarkan kepada para peladjar2 itu 
supaja pada kesempatan jang ter 
achir itu mereka keluar dari seko 

lan, kalau tidak kekerasan -akan 
dipergunakan. Tetapi. peladjar? 
|Yionghoa tadi tetap berdiri »a- 
|Ga 'tempatnja. Kemudian polisi 
mempergunakan gas airmata uik, 
memaksa. para  peladjar2 dan 

orang2 tua mereka jg telah ber « 
ada didalam sekolah itu berkum 
pul ditengah2 halaman sekolah. 

Demikian disekolah menengah 
Tionghoa Singapura lainnja. 200 

kin Men-Dja 
Inggris Sampai Gunakan3 Helitopt 

Bom2 Ga: yAirmata — Gedung 

Para PeladjarjBikim Djuga ,,B0om2 Botol“ | 

Asam Belirang | 

kan gas airmata, pagi2 sebuh hari Djum 

oleh pemerintah Singapura untuk membubarkan sedjumlah ki | 
ra2 3.700 orang peladjar sekolah2 menengah Tionghoa jang 

mengadakan pemogokan ,,duduk” setelah terdjadi suatu keru | 

suhan Kemis malam didaerah djadjahan Inggeris itu, demiki 

an dikabarkan oleh Reuter Djunrat petang. Kata 

kota dan menurut pernjataan dju 

amanan umum”. Dikatakan pada | sehi 
orang 
dapat luka2. 

tan udara keradjaan Inggris me 
ngatakan, bahwa dua buah 

i Kah :“Ikopter telah mendjatuhkan bom2 
monstran2 jang menjerbu kedja-/sas ai 

diantara 7 orang jang tewas tadi 

enam orang adalah orang2 Eropa. 

anggota2 kepolisian 
tangkap oleh ' pa 
dan dipukuli disepandjang 

para pemberontak membakar ge 

dung pengadilan daerah 
mukuli orang2 Tionghoa jang tak 
mau ikut serta dengan para de 
monstran. Seorang Tionghoa jg 
berumur 31 tahun jang diketemu 

kan mati di djalan “dibakar. 

Indramaju Kab. Indramaju 
terdjadi tembak menembak anta- 
ra sepasukan TNI Bn 602. jang 
dibantu oleh pasukan OKD disatu 
fihak melawan - 20 orang gerom- 
bolan bersendjata jang sedang ber 
istirahat “disitu. 

sung selama setengah djam, jang 
berachir dgn tertembak matinja 7 
orang anggauta gerombolan -dan ' 
gugurnja seorang pradjurit 
dan seorang angg. OKD luka men | 

itu telah dirampas 2 stengun, 
Lee and field dan seputjuk pistol. 
Gerombolan jang disergap ketika 
mereka beristirahat didesa itu, se 

SUAMI MATI DIBUNUH OLEH : 

tan turut Ketjamatan Kalibagor kepala daerah 
Banjumas telah terdjadi suatu per no, atas perta: 

istiwa jang membawa korban dji- ta, menerangk: 

ut: “ 8 3 x 
Pada suatu malam seorang ber bersangkutan . diadakan objek-ob- 

nama Sk. ru S.R. jang bertem jek pembangunan, djuga kepada 
pat benegal detumah lurah desa penduduk “diberikan. bantuan be- 
tsb. ketika sedang tidur telah. di- rupa bahan . makanan. Selain itu: 
bunuh dgn kudi pada. leher dan oleh Djawatan Pertanian 
kepala oleh isterinja. 

long dan lurah desa tsb. bangun fjobaan telah 
akan tetapi pertolongan agak ter- 4006 batang pohon. 
lambat, sebab pintu Kamar tidurj 1 
lurah jang berdekatan dgn tem- mong pradja 1 
pat itu telah di ikat dari luar oleh bantuan sepenuhnja. 
isteri tsb. 

lu lari terdjun kesumur dan un- 
tung dapat ditolong. 

diangkut ke R.S.U. Banjumas dan 
tidak lama kemudian sang suami 
menghembuskan nafasnja jg peng 
habisan. 3 

    

  

      

  

adi: | 
Ontuk | 
eduag |      

: 2 » R gguna | 

at telah dikerahkan 

    

Insiden? itu meluas diseluruh 
   

  

    
    

   

pura, W.A. Goode, pada malam |ru bitjara Pn 
tengadinja kerusuhan aa kemu | mendjadi lebih yana. Fihak 3 Aa NA 

ian mengumumkan adanja ,,su8 lisi ter a melepaskan temba- 5 , - I 
tu antjaman jang tiba2 bagi ke-|kan2 kepada beberapa kedjadian, $ PA an 

ca akibatkan tudjuh| . 
asi ba Tg 5 » af 1 “Sebagaimana dikabarkan, baru 

TAN "3 TOM baru ini rombongan missi parle- 
Diantara mereka jg mendapat | men R.I dibawah pimpinan mr, 

  

Sepandjang malam Djum'at itu (ka? itu ada 27 orang dari para Hardi telah mengadakan kundju- 
pasukan2 tentara Inggeris digerak Sa 7 orang dari polisi, (ngan ke negara? Eropa Timur. 
kan kearah tempat? kedudukan” pi Singapura — di pusat toko2| Tampak ketika rombongan par- 
jang strategis dipulau itu, dan di|ai North Bridge Road orang2 lemen ini tibas di Bratislava, 
siapkan sudah untuk membantu | membuat parjnasa NAN Ke RU Tjekoslowakia, / 
polisi, apabila terdjadi kerusuhan: pu Data Ta Dapat “Iaitempat pe 
jang baru lagi hari Djum'atnja. ea 3 PN 

Sebuah pernjataan dari angka 

Usaha t embunu- 
han ktadja Husetn? 
SEORANG djurubitjara kemen 

terian luar negeri Perantjis me- 
ngatakan Djum'at, bahwa telah 
terdjadi suatu pertjobaan untuk 
membunuh radja Hussein dari 
Jordania. 

Djurubitjara lain daripada ke- 
menterian Perantjis tadi mengata 
kan bahwa radja Hussein »telah 
dibunuh”, | 

Tapi kedutaanbesar. Jordania 
di London dengan resmi telah 
membantah kabar? seakan2 ra- 
dja Hussei, dari Jordania telah 
dibunuh. 2 

Seorang djurubitjara . kedutaan 
besar: Jordania menerangkan pa 
da djam 13,30 GMT bahwa du 
tabesar Jordania untuk Inggeris 
sbaru sadja berbitjara dengan Is 
tana Radja di. Amman, jang 
membantah sama sekali kabar 
itu”, Baghdat Talhuni, kepala 
kabinet keradjaan,” memberitahu 
kan kepada dutabesar Bahauddin 
bahwa .,Radja dalam keadaan se 
hat walafiat dan segala sesuatu 
dalam keadaan normal di Am- 
man”, » 

PMA PREMAN ai daan 

belumnja telah melakukan pengga 
rongan terhadap 37. buah rumah 
penduduk desa Tegal. Sumbadra. 
Akibat ini diderita kerugian Rp. 
1141.— $ 

heli 

air mata. 
Diberitakan lebih djauh, bahwa 

— semuanja 
Inggris, di- 

ra pemberontak 
djalan, 

kantor pusat” polisi 

Mereka itu hampir 

Didepan 

dan me 

(Antara) 

DRAMAJU.” 
Kira2 djam 11.15 baru2 ini di- 
lok Kesambi desa “Balongan pet 

ela 

AKSI GEROMBOLAN DIDAE- 
RAH IN 

Tembak menembak ini berlang-     
TNI 

apat luka2. Ap 
Dari fihak gerombolan ketjuali 

  

   

     
    

sam maen aa ne aa DNN AA MANA NBA 
Ian am umua, Ba Dan ON GIDEN 

p ET pa 
   

   

  

WONOSOBO 
BIBIT VIRGINIA DITANAM 

DI K . 3 
R. Sangidi 4 an yaa bupati 

paten 7onoso- 
wartawan ki- 

ny bahwa : “me- 
a. Ao Eng in pendonor -0e- 
'Duduknja perkara sebagai beri- deem didaerah Ai Wonoso- 
Aan Gen an . bo) selain oleh djawatan2 . jang 

  

ISTERINJA. 

Baru2 ini didesa Welahar' We- 
     

    

t 

setem- 
pat sedang diadakan penanaman 

to- bibit tembakau virginia. Buat per telah minta 1 P 

ditanam sebanjak 
Meskipun Sk. 

Dalam hubungan ini pihak pa- 
telah memberikan 

. TEMANGGUNG 
Bae Santa DA MANA RA 

Kedua orang suami isteri terus RAKJAT DILERENG GUNUNG 

SUMBING BERGOTONG 
ROJONG. 

Rakjat didaerah sebelah 
1 2. Gilereng gunung Sumbing, terma- 

Sebab apa sang isteri mendjadi suk ketjamatan Kadjoran dan Ban 

Setelah isteri itu membunuh la- 

polisi jang dikerahkan utk mem kalap dan berbuat nekad, belum dengan, kini giat bekerdja dalam 
bubarkan sedjumlah 800 orang pe diperoleh keterangan jg pasti, ha Iabangan 

nja diduga mungkin oleh karena gotong rojong. 
: .E sang suami diketahui telah ber- 

|selama malam itu 150 orang2 tua buat serong atau si isteri ada sa- puat Saluran air dgn beaja 
kit ingatan. n 

PEMALANG 
SEHABIS MENTJUKUR ANAK, 

ladjar2 jang mogok duduk meng 
gunakan bom2 gas airmata. Dan 

murid memasuki sekolah tersebut. 
Kemudian setelah menggunakan 
bom2 gas airmata itu, dalam wak 
tu setengah djam peladjar2 ber 
bondong2 menudju kesatu sudut 

|dari lapangan sekolahnja itu, dan 
Hala berlari2 menudju ke pintu 
'gerbang besar sekoiah tsb. Sete- 
'lah sampai dipintu gerbang tsb. 
mereka itu lalu saling bergande- 
ngan tangan, berbaris didjalan 
dan menjanjikan lagu2 jang me- 
'nurut Reuter adalah lagu2 komu 
nis. Dan polisi terus  menjerang- 
nja dengan gas airmata. Tapi ke 
mudian polisi mendiamkan mere g 
ka ketika peladjar2 itu memetjah 
kan diri mendjadi 3 

  

gerombolan2 itu Ibu Wasmi diketahui sedang 

pembangunan setjara 

Rakjat didesa: Tedjo telah Para 
D4 

14.00.— jang akan dapat mengairi 
sawah baru seluas 25 ha.. Didesa 
Sidodadi. terdapat: 800. tempat pe- 
meliharaan ikan jang kesemuanja 
telah menundjukkan hasil2 jang 
"memuaskan. Rakjat didesa Randu 
sari utk mengatasi kekurangan 

GOROK LEHER SENDIRI. air minum setjara gotong rojong 
Kabar- terlambat dari Pemalang memasang plempem air dari bu- 

mewartakan bahwa pada hari Se kit Gandu kedesa tsb sepandjang 
lasa sore jl. dalam keadaan pajah 1300 meter. 1 
telah dibawa kerumahsakit Ketan dari pipa2 besi, jang baru sadja 
dan Pemalang Ibu Wasmi 
desa Kebondalem. Tenggorokannja luan 
tampak  hampir2 putus sehingga sebanjak Rp. 9.000. 

Plempem ini terdiri 

Gari dibeli dari: Magelang. Buat keper 
ini telah “disediakan beaja 

jalannja pernapasan mulai lo-j 
ang jang baru itu... Pada sore' LASEM 

'Imaupun daerah2, maka akan ber 

timur 

Irama Gem- 

ii aa 

ketjil. |mentjukur anaknja jang baru ber| PEMBANTU PENGURUS ,3LEM- 

in jumur 1 tahun dengan pisau gilet BAGA PERSAHABATAN 
Polisi lepaskan tembakan2, (te, Entah bagaimana asalmulanja INDONESIA-TIONGKOK”. 
Me aan Djum'at 'setelah pekerdjaan sn ser ter| Dengan dapat perhatian besar 

La : (dengar djeritan anak2nja dan-ke' dari segenaj olongan lapisan 
Polisi telah melepaskan temba (tika sang ajah 'datang menengok Wak fkbakar. MA ini dikeanakk" 

kan-tembakan hari Djum'at siang 
itu atas demonstrasi2 di Singapu 
ra itu dan pengumuman resmi ke 
mudian menjatakan 3 orang tih 
tertembak mati sebagai korban 
akibat dari tindakan aksi polisi 
itu, demikian Reuter kemudian 
mengabarkan pula. £ 
Petang harinja djam malam di 

njatakan kembali berlaku bagi 
seluruh pulau Singapura, tentara 
dari Malaja serta tentara Ingge 
ris mendjelang sore 
kan pula utk memperkuat polisi. 

Singapura hanja mengala 
mi keadaan tenang seben 
tar. Semalam keadaan men 
djadi kalut lagi, 

Setelah pada hari Djum'at 
siang keadaan mendjadi tenang, 
malam Saptu setelah hari mendja 
di gelap keadaan di Singapura 
mendjadi buruk lagi, waktu pen 
duduk menjerang mobil2 dan pa 
sukan2 Inggris jang sedang ber 
tugas dipusat kota. Di sebuah 
djalan besar penduduk menjerang 
sebuah bus angkatan laut Ingge 
ris. Bantuan polisi dengan sege 
ra dikirim ketempat kedjadian ter 
sebut.. Dari. bagian kota. lain di 
dapat berita, bahwa lebih kurang 
500 orang Tionghoa mulai mem- 
bakari gerobak2 “dorongan milik 
kota pradja. 

Lebih djauh oleh kantor berita 
United Press dikabarkan, bahwa 
para penduduk mengguling-guling 
kan mobil2 dan melempari batu 
kepada polisi jang tak henti2nja 
menembaki mereka dengan mak 
aa untuk mengembalikan keterti 
an. 

|.Vrij Nederland” kefjam Nj. Bouma (|. Kowe rusa 
dja-sama jang lebih baik dengan 
Indonesia, Hal ' ini - hendaknja 
mendjadi peringatan. Demikian 
"Vrij Nederland.” 

Lebih djiauh mingguan tersebut 
mengatakan, bahwa akibat dari 
tuduhan2 jang sekarang dilempar 
kan oleh njonja Bouman terhadap 
beberapa pembesar di Indonesia 
adalah: orang2 ini tentu terpak- 
sa memungkiri segala sesuatunja 
jang diutjapkan oleh njonja Bou- 
man. »Kita mengharapkan keinsja 

itu dikerah . 

  

Inja, melihat bahwa isterinja telyoo Hap Hwee — Lasem telah 
tlah bergelimpangan dengan darah 'dibentuk sebuah penguruss ,,Lem- 
nja berlumuran keluar dari  le-'haga Persahabatan Indonesia- 

her. “ Diduga dengan pergunakan | Tiongkok” di Lasem dan kesuda- 
pisau itu ibu Wasmi telah meng|han dgn susunan pengatjara  se- 
gorok lehernja sendiri. bagai berikut: 1 

| Dikabarkan bahwa ia memiliki| Ketua: Soekotjo, Wk. Ketua L.: 
suatu penjakit djiwa jang seka-| Martono dan Wk. Ketua IL: Oei 
li timbul berusaha membunuh di Djing Hay. Pertitlis I.: Mastoer 
ri. Diantaranja pernah terdjadi Hadiwinoto dan Penulis Ii.: Uci 
beberapa minggu berselang dima Sien Tjaij. Bendahara T Ong 
na ia mentjoba menusuk leher- Kiem Liang dan' Bendahara II.: 
nja dengan sebuah pisau belati Tan Swie. Tjhwan. Pembantu2: 
.tetapi dapat tertjegah oleh salah Maskoer, Adoelrochim, Soehadi, 
seorang anggauta2nja. Ibu Was- Tan Tjien Boen, Soehjoto,  Soe- 
mi baru memiliki 3 orang anak wiknjo, Danocewidjojo, Go Goen 
jang masih ketjil2. (Antara) Hwa, Tan Gik Bing, Pramonohar- 

djo dan Soemoratmodjo. 
' Dalam pembentukan tsb nampak: 

3 JA hadtir perwakilan dari ,,Lembaga 
seba gek Persahabatan Indonesia-Tiongkok" 

di Djawa Tengah sdr.2: Sutan 
DJUMLAN HONGEROEDEBEM — Betuah, Oei Liong Thaij, Soesilo 

TURUN 507. hadi dan Djoko Pitojo dari Se- 
Didapat keterangan dari Kabu- marang. : 

paten Gunung Kidul, ' hari Rabu 
jbl. bahwa daerah 'tsb jang be- 
berapa waktu jg lalu terkenal de- 
ngan banjaknja djumlah penderi- 
ta hongeroedeem, dewasa ini telah MEBELA KAWAN. 
berkurang k.1. 50975 dari djumlah Dikabarkan, sedjumlah 650 orang 
penderita semula. Semula penderi dari bagian paberik, kantor dan 
ta hongeroedeem didaerah jg ter- transport: paberik gula Pangkah 
Ikenal minus di Jogjakarta itu ber (Tegal) telah mogok tidak beker 
djumlah 1.000 orang lebih, tetapi dja karena madjikan tidak melu 
sekarang djumlah itu.hanja kira2 luskan permintaan mereka. 'Ada- 
500 6rang. Sebab? turunnja pen- pun jaig diminta itu jalah dipe- 
derita hongeroedeem itu diantara- kerdjakannja kembali Kartabang- 
nja ialah karena adanja bantuan? sa jang baru? ini sudah dipetjat 
dari berbagai organisasi dan pe- sebagai akibat perselisihannja de- 
merintah serta keinsjafan rakjat ngan salah seorang pegawai Be- 
daerah itu untuk giat bekerdja landa bernama Bejer. k 
serta berusaha. memperoleh peng- Peristiwa mogok “itu  terdjadi 
obatan dari djawatan?2 kesehatan. tgl. 23/10 dan belum diketahui ka 

, pan berachir, 

| EGAL 
MOGOK BEKERDJA UTK 

fan dari orang2 tersebut,” kata! pada minggu permulaan bulan 
“Vrij Nederland”, ,,akan tetapi Panen jang aa datang, una 

i i ia watan Penerangan ropinsi ja- 
dengan an an Ha wa Tengah akan melangsungkan 
mengambil 'sen jata dari angan konperensi kerdja utk lamanja 9 
mereka, sehinaga mereka tidak hari di: Semarang. Konperensi/ 
dapat berbuat apa-apa. Kita mc Napak se en jang an Ten 

» ah njioni: an Oleh epala jawatan Penera- 
ag bahwa PA Pa ngan Kabupaten dan Kotapradja 
merasa dirinja terpaksa (untuk seluruh Djawa Tengah tsb, jang 
berbitjara, akan tetapi  tjaranja terpenting untuk membitjarakan 

rentjana dan tugas kerdja dalam | 
, & ni menghadapi Pemilihan Umum DP tidak akan membantu teman2-nja Ap dan haid jang bersangkutan 

jang ditinggalkan di Indonesia.” dgn ,plan 5 tahun'' (termasuk Pem 

dan utjapan2 seperti sekarang 

      

    

         

   
   

            

    
     
    
    
    

     
     

  

       
    

  

   
   

   

    

    

trik dan pabrik2 roti. 

Djam 06.20 disiarkan oleh Ra- 
dio Budapest, bahwa serangan 

  

pulang pergi. Dikatakan bahwa 

pekan pemuda itu. 

da 'jang akan dilangsungkan di 
Surabaja itu ditunda penjelengga 
raanja sampai tgl. 3 Maret tahun 
depan. 

Menurut panitia sampai seka- 
rang Panitia Pusat belum Iagi me 
njusun atjara jang terperintji, ka 
rena bahan? dari daerah belum 
lagi masuk semuanja. Panitia Pu 
sat telah mengirimkan pedoman2, 

atjara dan instruksi2 kepada dae 
rah jang pokoknja dimaksudkan 
utk mengetahui dgn tepat berapa 
orang jang dikirim oleh tiap2 
daerah dan matjam serta nama- 
nja nomor2 kesenian“dan olah- 

raga serta alat2 jang dibutuhkan. 

Oleh karena itu maka soal pe- 
nentuan waktu, tjorak dan isi 
Pekan Pemuda itu ditentukan ti- 
dak han'a o'eh Panitia Pusat, me 
lainkan djuga oleh Panitia Pe- 
nielenggara dan lebih2 oleh Pa- 
nitia2 Daerah. 

  
Panitia Penjelenggara dj 
Surabaja. 

Selandjutnja diterangkan, bah- 
wa baru2 ini Panitia Pusat telah 
melantik Panitia Perwakilan (Pe 
njelenggara) di Surabaja dan me 
njerahkan sedjumlah uang guna 
keperluan persiapan2 pertama, 
Panitia Pusat djuga telah mene- 
mui Gubernur Djawa Timur, Pre 
siden Universitas Airlangga, Wa- 
likota "dan Ketua. DPD Kotapra- 
dja untuk membitjarakan. penje- 

“Tenggaraan. Pekan Pemuda tsb. . 

Dinjatakan,: “bahwa Panitia 
Pusat mempunjai kejakinan, bah| 
wa djika fihak pemerintah dan 
masjarakat .djuga menundjukkan 
'perhatiannja jang bersifat mendo- 
rong dan memungkinkan  terse- 
lenggaranja usaha. Pekan Pemu- 
da itu, tentu Pekan Pemuda 
dapat .mentjapai sukses-jg besar. 

“Berdasarkan keadaan panitia2 
sekarang, baik pusat, perwakilan 

sifat dipaksakan “djika Pekan 
Pemuda itu diselenggarakan tgl. 
10 Nopember j.ad. ini. 

Dalam hubungan ini Panitia 
Pusat telah memberikan instruksi 
bada daerah untuk memperingati 
hari pahlawan 10 Nopember dan 
atjara2 jang sesuai dengan tjorak 

SOLO ta 
IR. SUWARTO NAIK TANGGA 

PERKAWINAN. 
Dengan dihadiri oleh Mgr. A. 

'Soegijopranoto, Walikota Surakar 
ta Muhd. Saleh, - Mangkunegoro, 
para pastur dan tamu2 undangan 
lainnja, Rabu malam jang lalu di 
rumah kediaman Kepala Kepolisi- 
an: Negara karesidenan Surakarta, 
Soemarno, telah dilangsungkan re 
sepsi-perkawinan. Ir. Suwarto pe- 

. gawai tinggi pada Kementerian 
Pekerdjaan Umum dan Tenaga, 

jdgn Rr. E. M. Kustiamirin. Per- 
kawinannja telah berlangsung pa- 
da hari Minggu tanggal 21/10 jang 

lalu di Geredja Katholik Bondo- 
woso, Djawa Timur. 
Hari Djum'at ini mempelai ber- 

dua akan pulang ke Djl. Imarm- 
Bondjol 14 Djakarta, dimana Sap 
tuj tanggal 27/10 malam akan di- 

Igkan . .resepsi-perkawinan 
jang $ 
I. Ir. J.'M. Suwarto pernah men 
djabat Menteri ' Pertanian dan 
Menteri Pekerdjaan Umum dan 
Tenaga. PN i 
Era ha 

PERKAR A WA Tis RP. 3,5 DJU- 
1. TA DIPERIKSA LAGI. 
Pengadilan Negeri Magelang pa 

da hari Senin jang lalu telah me j 
landjutkan pemeriksaan perkara 
warisan, sebesar Rp. -3,5 djuta. 

en aan EP tato 'Swie 
Hy seorang a. Ja lagi rempuan bernama Then “Mio 

jang kini berada” di Singapura. 
& ggugat dibela oleh Mr. Abdul 

nadjid pengatjara dari Semarang. 
Sebaliknja pihak tergugat iala 
Th ng Hoen Nio ' atau Njonja 
Kp Gim Liat dibela: oleh Mr. Ko C3 Ik dari Semarang. Jang 
mendjadi sengketa adalah barang2 
tinggalan Tjeng Tjoen Gwan, jg meninggal dalam tahun 1927. Si- 
dang pada hari itu, baru mende- 

  
  

ua..   
  

Ira - " - MC Ditundanja Pekan ' Pe- 
L e 2 | » muda'KrnjBelum Siap 

Pun Disebabkan Karena Kesulitan2 i alam 
hi Soal Keuangan 

. DALAM KETERANGANNJA pada pers mengapa penje 
lenggaraan Pekan Pemuda ditunda, Panitia Pusat Pekan Pe 

'muda menjatakan,-bahwa diseluruh Indonesia telah terbentuk 
19 Panitia Daerah seperti direntjanakan, tapi dari 19 daerah 
itu baru kira2 6 daerah jang telah siap mengirimkan rom 
bongan, dalam arti sanggup memikul beaja rombongan itu 

salah satu kesulitan untuk menentukan waktu penjelenggaraan 

Seperti diketahui: Pekan Pemu- serta isi Pekan Pemuda dan mem 
pergunakan waktu jang 
ada guna mengadakan seleksi2. 

nitia Pusat menerangkan, bahwa 
kesulitan pokok mengenai penje 

pun untuk daerah. 

beajayadalah Rp. 12 djuta, dan 
bahwa dari pemerintah baru di 
terima banttan untuk pusat 
besar:Rp»70.000,— dari Kemen 
lerian PPK: « 

masalah jang berhubungan dgn. 

memberikan perhatian dan ban- 
tuannja setjara konkrit. 

rikan kesanggupan bantuan beru 

dapi Panitia Pusat dan 
dilapangan keuangan. maka di- terbentuk sebuah. ,,Dewan. Revo 
mint. perhatian sepenuhnja dari lusioner” jg bertempur melawan 

rentjananja seterusnja mengingat 
kan resolusi tersebut jang menje- 
rukan kepada kedua pihak jang 
bersangkutan supaja merunding- 
kan suatu penjelesaian dan kemu 
dian. memberi 

usiha2 mereka kepada madjelis 
Umum PBB. Pemerintah Belan- 
da jang dengan tegas menolak un 
tuk merun.ingkan masalah terse 
but dgn Djakaria adalah bertang 

gung djawab atas djalan. buntu 

keadaan mana golongan2 negara2 
Asia Afrika telah minta perha- 
Itian organisasi internasional ter- 
sebut. 

narkan sikap ..non koperasinja” 
Den Haag tidak 
sesuatu "jang lebih 
selain argument: bahwa masa de 
pan Irian Birat bukanlah meru 
pakan , suatu masalah 
dan bahwa kepentingan2 pendu- 

umum itu ,,sudah pasti akan mem 
bawa . kemenangan pemerintah 
atas gerombolan2 bersendjata ka- 
um kontra-revolusioner”. Siaran 
tadi tidak menjebut-njebut ' apa- 
kah pasukan2 Sovjet djuga' ikut 
serta dalam serangan umum ini. 

Kemudian radio Budapest me- 
njiarkan bahwa 'pasukan2 peme- 
rintah telah memperoleh kemena- 
ngan besar atas gerombolan pem 
berontak, hingga: menurut ' rama- 
lannja, penduduk 'Budapest sudah 
akan dapat ada didjalan-djalan 
mulai djam 10 pagi sampai 19.00 
petang. 

Siaran radio Budapest jang ter 

angkap di Wiena mengatakan 

»hw. perdana menteri Hongaria 

Imre Nagy telah mengumumkan. 

bahwa akan terbentuk sebuah 
pemerintah ,,Front Nasiona?”, jg 

susunannja sudah akan diumum- 

kan malam Saptu atau pada ha- 
“1 Saptu. , 

Sebelum Radio Budapest'  me- 

njiarkan pengumuman mengenai 

serangan umum, 
PM Imre Nagy mengatakan ci- 
muka tjorong radio bahwa tun 
tutan2 kaum buruh di Misko' 
(sebuah kota jang  letaknja 9 

mil sebelah timurlaut Budapesti 

soal keuangan ini merupakan 

masih 

Kesulitan dalam soal 
keuangan, 

Atas pertanjaan ,,Antara” Pa- 

@nggaraan Pekan Pemuda ini ter 
utama terletak pada soal ke- 
uangan, 'baik untuk pusat mau- 

rentjana Dikatakan, bahwa 

segera sesudah ketertiban dipulih 

kan. Tidak diumumkan apa tun 

tutan buruh di Miskole tadi. 

Sementara itu. menteri keua- 

ngan Hongaria telah memerintah 

kan supaja para direktur pabrik 
membajarkan. upah-muka kepada 

buruh mereka bagi minggu ini. 
Menurut instruksi menteri, p2 

5rik2 semuanja harus tutup sam 

pda vengumuman se'andjut- 

nia: h”n'a buka" sadja utk mem 
bajarkan upah buruh. 

Radio pemberontak ? 
AFP mengutip harian Sosialis 

Austria ,,die Weltpresse” jang 
pa fasiliteiten. malam Djum'at j.I. mengutip sia 
Mengingat kesulitan? jang diha ran Radio Pecs (Hongaria Sela- 

daerah tan), jang mengatakan bhw telah 

Se- 

Melihat" besarnja dan luasnja 

Pekan Pemuda ini, maka diharap 
kan pihak pemerintah dan DPR 
baik dipusat maupun didaerah 

nai   Sampai sekarang Panitia Pusat 
telah menghubungi Perdan., Men 
teri, Wk: Perdana Menteri, Men 
teri Penerangan, Menteri Ke- 
uangan dil., tapi sampai sekarang | 
kepada Panitia Pusat hanja dibe' 

pemerintah dan masjarakat un- pasukan2 pemerintah Hongaria. 
tuk memberi bantuan keppada “Berita Reuter dari Wiena me 
usaha pemuda jang baik ini, de ngatakan. bahwa menurut siaran 
mikian Panitia Pusat Pekan Pe- pemantjar-gelap jang menamakan 
muda: Ant) diri ,,Radio. Pembebas Hongaria” 
NA IL LL AL LL LE LL EA 

. Presiden. Akan Ber- 
'keliling Dunia” Lagi ' 
Bulan December Ke Negara2 Timur (Tergah 

Dan Besuk Mel Ke Amerika Selatan 
MENURUT kabar Presiden Sukarno dalam pertengahan 

bulan Desember 1956 akan mengadakan lagi perdjalanan ke 

Inar negeri. Jang akan dikundjunginja antara lain Mesir, Irak, 

Iran Afghanistan dan Pakistan. Perdjalanan ini akan memakan 

waktu kurang lebih 59 hari. Selandjutnja dikabarkan bahwa 

dalam bulan Mei 1957 Presiden Sukarno akan mengundjungi 
beberapa negara Amerika Selatan seperti Mexico, Bolivia, 
Uruguay, Argentin'a. Perdialanan ini mungkin akan memakan 
waktu dus hulan. (Antara). 
Ta an LL LL EP LL mL LS LL La KL RL LK K0 

Belanda Jang tertang- 
gungUjawab Akan Dja- 
lan Buntu Isian Barat 

» h - . 
Alosan' Belanda Tidak” Mejakinken — 

Komentar ,,Times of India" 
USAHA:2 jang dilakukan kini oleh golongan negara2 Asi: 

Afrika untuk pastikan dapat ditempatkannja masalah Irian Br 

rat dalam atjara s.dang madjelis umum PBB akan lebih dar! 

pada baik djka dapat ditjapa'i sesuatu jang lebih dari suatu 

“pengulangan resolusi PBB tahun 1954. Demikian tulisan ,,Ti 
mes of India”, 

itu sukar dapat dipertimbangkan 
dengan sungguh2. Terpisah sama 
sekali dari soak claim2 balasan 
jang dikemukakan kedua fihak, 
maka persengketaan2 Irian. Ba- 
rat “sudah terang merupakan 
masalah jang perlu dirundingkan 
setjara damai dimana keberatan2 
dan kekuatiran dari kedua pihak 
dapat dipertimbangkan  setjara 
tenang, demikian harian tersebut 
achirnja.. (Antara) 

Harian tersebut dalam tadjuk 

laporan : tentang 

»GOLONGAN NASIONAL” 
UNI  INTERPARLEMEN- 
TER KIRIM DELEGASI 
KESIDANG BANGKOK. 

g dihadapi sekarang ini terhadap 

terparlementer- hari Kemis meng- 
adakan sidang dan ' memutuskan 
untuk mengirim delegasi terdiri 
atas 4 anggota tuk mengundjungi 
konperensi Uni Interparlementer 
di Bangkok dari tgl: 15 Nopem 
ber sampai dengan 22 Nopember 

Dalam usahanja untuk membe 

menghasilkan 
mejakinkan 

Mena ata pembangunan dalam lapa 
ngan sosial-ekonomi, kesempurna   ngar keter seorang “ “saksi | duk “riak “Barat “akan d jz aa kemudian ditunda Sempai 2. minan Pn Sapa da an kedudukan parlemen dan ten 

aa un ember jad. .saan Belanda dari pada  diha-|tang kolonialisme. Anggota2 de- 
ra ini sudah ada Ns Nara wah kekuasasn Indonesia. legasi itu “ialah Isnaeni (PNI), 
dilan sedjak tahun 1951, tapi hingl, Demikian harian“ "Times  of|Mr. I. Rosjidi (NU), Drs. Piryi 
Tt 2 “belum mendapat ke- India” jang “menegaskan “bahwal (PKI) dan Anwar Harjono (Ma i 
Dekan pernjataan Belanda jang. naief! sjumi). 
  

12 Dari14 Koperasi Pegawai Negeri 
| Di Indonesia Bekerdja ,,Tjurang” 

DALAM resepsi 
Konperensi Pegawai 
Djawa Timut di 'Djember, Kepa- 
la Djawatan Koperasi Pusat 
Roesli Rachim menerangkan, bah 

wai Negeri jang ada diseluruh 
Indonesia, ada 12 buah jan 
njata telah  mendjalankan 
rangan, bukan dalam soal  ke- 
uangan, melainkan jg berbentuk 
korupsi, pekerdjaan serta korupsi d 
djiwa koperasi. Sebagai bukti 

ter- 

  (Antara) "bangunan Masjarakat "Desa, 
A 
Peraput 

  

Roesli kemukakan, 

pembukaan rusnja Koperasi 
Negeri se- berusaha mendidik 

untuk mendjauhi siseim 
tang, tetapi ternjata bahwa sela: 
ma jini koperasi itu sendiri mem- wa dari 14 buah Koperasi Pega- berikan tjontoh untuk berhutang, 

ketju-' dibanding dengan koperasi2 rak- 

lain, bahwa koperasi2 rakjat 
bahwa seha-| desa-desa jang modalnja sedikit, 

  

serta tidak mendapat bantuan 
sepenuhnja dari Pemerintah, 
lah banjak jang berhasil mendiri 
kan perusahaan2 kebutuhan  hi- 
dup anggota2-nja. Tetapi sebalik 
.nja, Koperasi2 Pegawai Negeri 
jang modalnja besar serta menda 
pat kredit2 - dan fasilitet2 dan 
lain-lain dari Pemerintah, belum 

Pegawai Negeri 
anggota2-nja 

berhu- 

Menurut Roesli lebih .djauh, 

di pada kaum monbpoli, 

terlebih - dulu! 

iang pantas itu akan dikabulkan,/ 

Pasukan, Pemerintah 
. Hongarja Meluntjur- 

£ N e 

kanSerang 
Tank2 Rusia Djuga Sudah!Dikerahkan ? — 
Pemerintah Front Nasionel'jAkan Diben- 
utuk — Kaum Pembrontak Minta Ing- 

3 My gris Bertindak 
RADIO BUDAPEST menjiarkan Djum'at pagi hari, bah 

wa: pasukan2 pemerintah, Hongaria mulai, djam 04.14 hari 
Djunrat telah meluntjurkan serangan umum terhadap kaum 
pemberontak didalam kota Budapest, ,,untuk mengachiri pem 

berontakan kontra-revolusioner”. Segala pabrik, gudang dan 
gedung2 umum diperintahkan supaja tutups penduduk diperin 

tahkan djangan meninggalkan rumah, ketjuali buruh gas & lis 

an Umam 

Djum'at pagi, kepada kaum pe 
kerdja Hongaria diserukan supaja 
mengadakan pemogokan umum. 

Seterusnja siaran tadi berseru 
supaja pemerintah Hongaria mem 
bebaskan kembali Kardinal Minds 
zenty dan mengangkatnja  kem- 
bali mendjadi kepala geredja Ka 
tholik Roma. Hongaria. 

Pemogokan umum di 
Hongaria. 

Sementara itu serombongan bu 
ruh kereta-api Austria jang telah 

mengundjungi Hogyeshalom, se- 

buah tempat di Hongaria, menga 
takan Djum'at j.l. bahwa sesuai 
dengan seruan sebuah ',central 
somite pekerdja” maka kaum bu 

ruh Hongaria mengadakan pemo 
gokan umum. 1 

! Menurut buruh kereta-api Aus 

tria tadi, pekerdja2 jang pertama 

mulai mogok ialah buruh kereta 

api, dan kemudian menjusul bu: 
ruh pabrik dan perusahaan2 lain 

nja. Mulai djam 10 pagi, selurun 

buruh di Hongaria sudah mogok 

semua — kata mereka. 
Hogyeshalom adalah tempat 

pertama diwilajah Hongaria jg 

disinggahi kereta api dari Austria. 

Delegasi ' pemberontak 
Hongaria adjukan per- 
njataan. 

Dalam pada itu sumber2 ke- 

menterian luar negeri Inggris hari 

Djum'at mengatakan di London 

bahwa kaum “ pemberontak di 

Budapest telah mendatangi ke- 

dutaan Inggris disana, dan. me- 

njerahkan sebuah pernjataan ke 

'bada duta Leslie Fry atas nama 

2.000 pemberontak jg berkumpul 

didepan gedung kedutaan. hari 

Kemis j.l. 

Delegasi pemberontak tadi min 

ta supaja Inggris bertindak dan 

minta kepada. PBB, supaja pasu- 

kan-pasukan Uni Sovjet djangan 

bertjampur tangam dgn urusan2 
dalam negeri Hongaria. En 

Fry mendjawab bahwa hal ini 

akan diberitahukannja kepada »e 

merintah Inggris. Isi pernjataan 

delegasi pemberontak tadi ialah: 
1. Demonstrasi2 di Budapest ig 

nula2 ,,sama sekali damai” itu 
elah berkobar mendjadi pertem 
suran, waktu “pasukan2 polisi 
keamanan  menembaki demon- 
stran2, dengan tjara jang tidak 
lapat dibenarkan. 

2. Pemerintah Hongaria telah 
mempergunakan 
itk minta bantuan pasukan2 Uni 
Sovjet, padahal menurut  pakt 
tadi hal ini hanja boleh terdjadi 
apabila terdjadi “agresi “dari Tuar 
negeri terhadap Hongaria. 

3. Perkembangan2 di Hongaria   sekarang ini adalah urusan dim 
negeri. Oleh sebab itu “delegasi . 

tadi minta supaja masalah ini ci 
bawa kemuka PBB guna menz- 

achiri pertempuran2. . 
Dalam pada itu radio Buda- 

pest menjiarkan seruan kepada 
seluruh -rakjat “untuk meringan- 
kan pekerdjaa, par, dokter dan 
regu-regu pemberian pertolong- 
an, karena rumahsakit2 dan kli 
nik2 ,.iberdjedjal-djedjal” penuh 
dengan orang luka-luka. 

Seterusnja siaran tadi mempe 
ringatkan, bahwa barang “siapa 
kedapatan sedang membawa ata: 
alat  sendiata  didjalan-djalan, 
akan ditembak ditempat itu diu- 
ga. $ 

Kepada pemberontak-pemberas 
tak disiarkan supaja mereka me 
letakkan sendjata. Pemerintah te 
lah berdjandji akan memberi ' 
bebasan kepada mereka dan b 
wa tidak akam dilakukan per 
adilan singkat”, 

Keterangan2 diperoleh di 
di Belgrado. ha 

Sementara itu ,,sumber jg pa- 
tut dipertjaja” mengatakan 
Belgrado (menurut — wartawan 
AFP), bahwa tank2 tentara So- 
viet sudah dikerahkan kepeming- 
giran kota Budapest sebelum 
pemerintah Hongaria minta ban- 
tuan dari tentara Sovjet jang di 
tempatkan di Hongaria. 1 

Seterusnja sumber tadi menga- 
takan bahwa jang menimbulkan 
kebakaran pada gedung perpus- 
takaan nasional Buda itu 
adalah tembakan2 tank Soviet, 
karena kaum pemberontak me- 
membuniikan diri didalam ge- 
dung itu, | 

Kehidupan di Budapest 
menudju ke kenormalan, 

Sementara itu dalam penerbi-   
,Golongan Nasional” Uni In-' 

1956. Konperensi akan membitja ' 

'sport | 
Kanaan. 

tan2nja hari Djumaat. suratkabar 
suratkabar Pravda dil. di Uni 
Soviet jang mengutip kawat ter- 
achir korespondennia di Buda- 
pest mewartakan bahwa keh'du 
pan di Budapest, Hongaria kiri 
sedang menudiu kearah norms!. 
Kekua'an kaum kontra revotus 
ner telah dipatahkan. tetapi se 
menfara 'tu masih ada 'perombo 
lan2 ketiil jang bersendiats 1. 
mengadakan operasinja dibebers 
pa tempat, 

| upon 

KES. POP SMG. DJUARA, 
SELAMA 8 hari berturut-turut, 

sedjak Djum'at sore. jbl. dilapa- 
ngan Stadion 
sungkan 
segi tiga antara kesebelasan? Bin 
tang Timur Djakarta, 
Surabaja dan POP Semarang di- 
perkuat 
POP Semarang mendjadi 

:a Kerep dalam pertandingan 2 ka- 

lahkan kes, 
3—0 pada hari pertama dan hari 
ketiga (minggu sore kemarin men 
djatuhkan kes, 
dgn angka jang menjoldk 6-3, 
Halftime 2—1 utk. POP, Antara 
kes. 
nP jang dimainkan. Saptu 
jo. 

Semarang dilang- ' 
pertandingan sepakbola 

"Tionghoa 

jang kesudahannja kes. 
djuara, 

itu kes. POP berhasil. menga 
Bintang Timur dgn 

Tionghoa Surabaja 

Bintang Timur dan  Tiong- 
1 sore 

pertandingan tadi dimenang- jat didesa-desa, Koperasi 'Pega: ada “jang “berhasil “mendirikan kan Dleh kes. Bintang Timlie dgn 19 On Tag Dena sangat perusahaan2 sendiri: bahkan ma- ea 0g sesudah BT, ketingga 
jelek. Roesli katakan antara sih banjak jang bergantun an 2-0 Dgn angka? tsb., mah 5 £ j Jang gantung ke kes. Bintang Timur inertinghuki 

no. 2 dan Tionghoa mendjadi diu- Kp (Antara) |ru-kuntji, Ntar 

Pakt Warsawa 
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h DAPAT DILEVER DARI PERSEDIAAN Ready stoeo | ang ceknn 5 7. 

| Babak—Pyrethram || Diangan Piagung? 
a. Keterangan dari Laboratorium menundjukkan tingsinja | $ ' 'Nomah2, Njonjah9 dan Tuan2 Pilihlah sejalu ini Anggar kadar pyrethrine. : en : 

Lb. 1 drum terisi & 35 kg. netto, dengan tertutup rapat | | GEL AS “99 
Ps Muehtdicht). Wi “1 | Tjap 99 No. 1 

Pesanan Sedikitnja 1 drum. , 

Manan Tenhng . Pembikinan Sempurna jang paling Baik Untuk Kesebatan ” I- 
dan Kuat Badan ini Anggur ada 5 Matjam Jalah : 

Laki2 | 
Wanita 
Hamil 

  

   

    

   

Untuk JAPONNEN, STRAP PE peN Aam Naa 
Datanglah di: ak 

    

  

   

    

   

       

    

   

    “Pesanan langsung kepada: . 

| Kantor Dana Milik Mangkunagaran 
Ta | Djl. LOMBOK 4 SOLOL.. L..oii. 

Te TU TU TAU SL 
5 ai 

TN PEN 
Pada t Ya -18 e 

Pengadilan Pen 

Wan, Pengatjara, ber 
man 12 dalam ko , 
kuasa limpahan (substit 
lampir ini, jang dalam 

1956 telah diterima di kepaniteraan 
“surat permohonan dari Kho Tjoen | 
“bertempat tinggal di Djl. Kau- | 

“jang menurut bunjinja surat 
1 27 Agustus 1955 jang ter- 
indak sebagai kuasa dari: 

  

  

     
       

  

  

    

  

  

     

  
     
     

    

1. ANTOINETES WILHE INA ALISABETH TIMMER- , , Pipag NG ya! Beranak ANS, atu oleh suaminja bernama Cler ent Christian : | Directory for Commerce & Tourism DJAWA-TENGAH |. » Gips, berduanja tinggal berumah di Palembang, dan | (Petundjuk Alamat Dagang & Touris) ........ . Rp.25,001” 1 Laki dan Wanita 2. ALBERTUS FRANI “TIMMERMANS, tinggal beru- | |. Lembaga Persahabatan INDONESIA-TIONGKOK.... , 1300) | . 
mah di Zandvoort @O, jang dalam ini urusan disebut ( Perspektif Revolusi di Tiongkok .....,..... Ga Hak? Tan aa AKU 
para pemohon: "mana bunjinja sebagai berikut: | Tiongkok sekarang terra incognita ....... Pete Tan | 550 

| bahwa menurut register luarbiasa kematian untuk bangsa Eu- |. Peta Kota-Besar Semarang dgp. nama djl. bary...:.... ,. 3,50 
ropa' di Djakarta tertanggal 11 September 1953 No. 165/1952 ""UKamus Populer SAepeng. V0 osn Ka aa eka nana » 20,00 

| Ongkos kirim ar kota per buku Rp.1,50 4 K3 
Pembelian 20 buku dapat potongan 20X bebas ongkos kirim. 
:Pesanan pada: 

(IT Depot Buku ,DHARMA" 

telah meninggal dunia tuan Antonius Michiel Timmermans pada 
tanggal 24 Agustus 1945, jang dalam masa hidupnja sampai pada 

: 
Tarkenal diselu- 

saat meninggalnja, Tuan A.M. Timmermans almarhum tidak pernah kawin dan' tidak jai 1 

| 

3 8 | Ta Indonesia. 
:  mempunjal anak: NA In 2 agama 

bahwa pewaris A.M. Timmermans tersebut pada surat wa- : — Kwalitertnja baik 

           

ea   

   
     

   
     

     
   

siatnja tertanggal 28 D 941 No. 20, jang dibuat dihada Aloon2 Barat Sem 1 U-- 2 : 3 Pa PRe tees JAN 1oua adapan ai $ 201 AN AAA 
Notaris J. Hof: ede, “di ema 9 jang menurut surat turunan dan nagaya : aa aan . » MN 

Kemantriaan Kehakiman: 31 Agustus 1951 Nox-J-A. murah. K3 sn ng Pe " : 13/107/25 (1900 S) “4 jatat dalam ,daftar surat Wasiat, Fesanan besar ma- 3 : | : ker ? 

  

     

surat mana ta” dapat Ia njatakan bahwa ia mengangkat upun kefjil olapat 
sebagai satu-satunja : is bernama: 1. Elisabeth Anna Maria diterima. Parsedia C & 

£ $ 
s Timmermans, 2. ja Timmermans, 3. Antoinette Ma: i jar Hn N : Pi Te va inn Nb an Slop: 1 ANA II SMITHS U Pe mermans, sedang masing? 'bagiannja adalah sama, dalam surat pare Tg , : k mana oleh sipewaris diadakan hebah, jaitu : P | | Th t : 

a. Kepada Pastoor dari Geredja Room Katolik ,,Sint Petrus 5. , t Tab 
kerk” uang Rp. 50004“... ? PN na 293 2 z F AO 
.b. kepada prampiian Aminah Roekiah berupa bekakas rumah 4 p 
jaitu kain? untuk -medja, tempat tidur, pintu, djendela dan semua || , | 2 : 2 2 
itu jang berada dalam rumah di Djl. Pandjang No. 38 jang lain? NT " 
bebas dari hebaz SN asal DU.MODJOPAIT 30 TEL.I944G: DJAK , 
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         bahwa menurut hukum Waris (verklaring yan Erfrecht) ter- T 3 / 
tanggal 1 Djuni 1955 jang dibuat oleh Jan Pieter Frangois Mester, | HN LL LL LL 
notaris di Haarlem, semua orang? tersebut dalam surat wasiat 3 1 
jang diangkat sebagai ahliwaris telah meninggal dunia, Elisabeth ( R A4 | : I S Na 
pada tanggal 28 December 1944 sedang lainnja setelah dipewaris 

    

  

              
  

          

mati, dan. pebuni Wi 3, orang2 jang terachir adalah : He ban la cai ae 3 Aan aa aa : Aa 
. “Nj. Johanna Henriette Mertius Zur Borg-Steigerwald dan | a. EC ursus Tertulis dan Lisan. : ANTE TOK j IN SE (OTA SAI Njogi otnetla " pa aniaa “Pol Steiperwald : b. CATALOGUS Buku? untuk S.R. dan S.L. BISA DAPAT BELI gi moga Kebut dek gn cb SALA KOTA SAMPAI 

II. Para-“pemohon” : Minta kepada : 3 Aga Tag 5 Nu 
HL. Ni. Petronella Flora Kamermans-Timmermans, Nj. He- : 1” 

lena Johanna Sieben-Timmermans, Nj. Henriette Jacoba Instituut -9 Hajam Wuruk 1 Era Sa a 
Braiks-Timmermans, Tuan Johan Henrie Timmermans SURAKARTA. 
. dan tuan Petrus Wilhelmus Timmermans. (:Remadja” B.A.) KOTAKPOS 27 SOLO 
  IV. Nj. Antoinette Schaap-Buys, tuan? Euchenius Aldolphus 

Jacobus Buys dan Anthonius Marie Buys. 
Ahliwaris2 mana jang berhak atas harta benda peninggalan- 

nja mendiang A. M. Timmermans : j 
bahwa Pengadilan Negeri di Pekalongan pada penetapannja 

tertanggal 25 Djuli 1956.Rot No. 296/1955 P.N.P. menjatakan 
betul, bahwa orang2 jang tersebut dalam sub I s/d IV, adalah 
ahliwaris2 Sub B, C, dan D jang ditundjuk oleh tuan Antonius 
Michiel Timmermans:". 

bahwa berkenaan dengan hal2 tersebut diatas, maka dengan 
hormat dan karendahan para pemohon - madjukan permohonan 
hendaklah Pengadilan Negeri di Pekalongan menetapkan jang 

  
ASPRO sudah termasihur diseluruh dunia 

: adalah obat jang PALING IJEPATuntuk 
KARO LIS NU |Larenghilangkan SAKIT KEPALAI 
        

  

  

   

              

   
   
   

  

orang2 tersebut dalam sub, 1I, HI dan IV adalah jang berhak Kn WARN 5 
atas harta benda peninggalannja Tuan Antonius Michiel Tim- CENCE,. HN BATIN dan ETIKET PERMARNA. Ka Na aa aa NO AGAA Na AS 

me Nan MANA NA AA AT : dara) oo Tablet ASPRO" adalah obar jang par —. PANITERA PENGADILAN NEGERI : 3 Ta 
ae Hj Ba ling tepat untuk pete ati sakit 

, SOEGIRI. kepala, karena & alasan : 2 at Sa Ta KE DJURUSAN . |... 3 EU ina UN Sa Na, .. KETJANTIKAN, pan. | £ Bekerdjanja sangat tjepat.   

@,Dapat meredakan penjakit dan 
menimbulkan perasaan njaman. 

3. Dapat dipakai sering? dengan tak 
usah chawatir akan terganggunja £ 

urat sjaraf, karena "ASPRO' tidak 

Tang PEN ea an “| Disamping usaha2- tain untuk 

KALENDER 19SHT | ewrerindah diri Nionja 
: ST memakailah 

Siap penerbitan pertengahan Nopember ini. 
Pakai gambar Bhineka Tunggal Eka. Djamu Sorga 

5 Ba atap SP   Kertas, koran, tinta hidjau dan merah. 
Tjuku ik... Harga a Rp. 1,25. Moana 5 Djamu ini membawa kebahagiaan, 

: Pasana 50 Manar 1 S3 50,— : “karena aa badan Njonja Mn sekalipun bagi 

EA 190 lembar - Rp. 90,— selalu tinggak muda, seger, dan anak?, 

560 lembar . 400,—. menarik, ttjampuran bahan2| - : 

SI Manta Tablet? "ASPRO” tidak merusak   Porto tambah 1076. Me: 
Penerbif.:- AB. SIFTI-SJAMSYAH — Solo. pig 

Daftar harga buku? bisa diminta. 1 doos Rp, 17,50. 
A3 SAI 

pilihan jang terkandung didalam- 

asa : djantung dan perut. 
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Aa Jang So Anjug” Lagi — : Pn ag. 

» Untuk wanita jang berkonde, kami achli/speciaal keriting rambut : 
pandjang dengan ombak2 dan krul2 besar, dikerdjakan setjara 
modern, sampai dapat dikonde kembali, dengan toestel jang ter- 
baru (tidak merasa panas) : . : 
Untuk rambut pendek dan anak-anak ketjil short-wave model2 

makanya katun » 211 2 Vlek2 de bestraling Dapat beli di: | 
Merawat kulit muka, hilangkan Hesn 2 dengan bestraling Ped Bai 0G ang 

  

  

  

  

  

   

  

   
     

      

  

  

  

    
    

  

             

   

  

Anna Aa ea ANN . d N-AGEN - diseluruh | 
Obat krul Hel€ne Curtis. |” ecinpet, HM. 3 In Mann bel : 8564 

RANDUSARI 21 — SEMARANG : 5 Tspro in 
- -.. mma en enjembuhkan 

1 : “Pilek 
- an PAS 1 

: 2 Pan pen Pat GO Una Kena dalam permainan "25 
PA tr Teu SI Laba Ae berikan 5 E Kan 1 ) - Y , jatur akan memberi NE Sana 

Ue 2. Ta 28 . arker "4 kemenangan bagi Sdr. Tetapi Pt mandar 

PL ne, Wa 3 Ya ke | set Sdr. jang terbaik adalah mendjamin | Te 

Pemberian jang dikagumi oleh setiap orang Te ANA, | kelmarga dan hari. tua Sdr. sendiri dengan polis 

as BAREA anna: DWIGUNA dari: 
MN 

    
  

    

MASKAPAI ASURANSI DJIWA MAH MLS SURAT-PUDy TAN. 

(Mutual Life Insurance Company) PHENG YANG ER aa bentangan ita Uu A 

N-20KRWOATODYO,    

  

Peda merk TOKO BUDOfo » sang UNGUS , Distrik “KAN R (MADTUN) ,memudji (mengakui) de Ka 
: ngan sesung da ,bahwa OBAT LENG TJENG ,minjak BAN LENO, dan BALSEM BAN LENG ,banjak bere aA 

BOEMI-POETERA 1912” 
Kantorpusat: Jogjakarta 

  

  

   
  : 1 penolong k 

Medan — Palembang — Padang — Djakarta — Bandung — MN dna an an BAKIT PERUT, BISUL,OTGT, GATAL-2, (omkat-2) Solo — Surabaja — Makassar — Den Pasar — Bandjarmasin. BP-05-56 men Ia MDA Na Meng na kami tjoba dan banjar 
" 5 we , sering menanj SA tersebut,di $ 2 akan obat 

SOLO: “Slamet Rijadi 236 $ i Kodim in BEI ma oko kamd. 

m5 0g Sang am 1x 3 : N Yaktu itu kami hanja bersad 
: - mn Pe . Sa aa On na Pn Pn PA EA la 5 LL AL LL sendiri di toko kari, Ont 2 Br sn at : 

: SUKA KK KK KK KAM KKKKKKKK KK KKR KLHK T1 SURABAJA datang di DUNGUS , denga 2 anda aan Au 3 

Pa Nanga ” NN EA AO LO 0 LO LO RL 0 njak kami mengambil obat teraebut hingga Siponadjua3 5 i ngan MICROPON, Sdr—2 d1 DunGUg H3 3 menjiarkan des ' 
4 aa Sa mem ai 

| roro Buposo puncus. PehA SAS2 BAK Lawa di 
Kepada segenap lapipan 

Pernjataan Terima Kasib. 
Kami sekeluarga dengan ini menghaturkan terima kasih atas ke- 5 arki 51 telah diten- i 1 Dengan Parker datangan Bapak2/Ibu2/Sdr.2 dan Sdri.2 sekalian pada malam 

  

    

kami esrukau agar tjobelah pakai 

  

    

  

  tukan hari kemudian Tuan. . chitanan (tetesan) tjutju/puteri kami :. OBAT BAN LENG 40 
6 3 SBAT BAN | G ng kami sudah 

Kebanjakan dari pemimpin? didunia: — RINI H “ ta IANA — s5 danh beKANA, penyakit. membuktikan 3 matjam obat bisa Ba 

termasuk mereka. kebanjakan tentu jang eluarga : . “ x : - Ba dn 

| | ..M. SARIP SOEMODIHARDJO lagi kami bersera: 
saudara kagumi - bangga dengan per- an adjanja Dari at uat Badan BAKATLAH OpAf' RAN Lung 

lebun,sobuab Pare “31 dat Aelal : 2. Ni. MASTINI, | (Speciaal Untuk Orang Laki2)”— (enihan tete in car 
berterima kasih pada pemberi hadiah CKKKEKKK REK KK KEKE KEKE KEK KA KK KKR KAKAK Ranjak Ka Kata 9. TJING 

tersebut. Dengan ini telah mereka ro: . . mom—am - i Aan jang mengeluh, badannia LEMAH. KU: Djalan BAWBAR .Ko.22,   
RUS, muka PUTJET, pinggang sakit, Geger sakit, mata Gelap, 
sering-sering kepala pusing, kuping berbunji badan selalu merasa| i 
lekas mendjadi tiape dan lain-lain penjakit lagi. Untuk itu semua OERABAJA, 
dianganlah Tuan-Tuan mendjadi gelisah. 

' Pu 

Mnjak Obat ,,Ban Leng” Obat Kuat Pil ,,NESTOL” 
| djuga sangat mandjur untuk merjembuhkan : 

segera dapat menjembuhkan dan memberantas itu semua penjakit" 
Ini OBAT KUAT badan speciaal dibikin untuk orang laki-laki | batuk baru atau lama, dysentrie, hosa, tenggo: 

bah pendirian. mereka mengenai hari 
Wa 

kemudian Tuan. Apakah ta menjenang- o : 1 N 

kan hati Tuan. djika salah seorang Oa Pa BUSA 

«kawan berikan Tuan hadiah seperti'ini? Ea Parker Th selamanya. memberikan T 
lebih banjak keuntungan dari pada Ag , L 

| dan? pena. Dari itu, dengan tara Parker 51 
Inta Aero-metric yang unik dan udjung 

  

          

    

     

  

pena dars electro — polished Pla. 3 Pulpen jang sangat digemari diseluruh dunia, Penting sekali bagi dan terutama terbikin dari bahan? jang mahal dan MANDJUR | , b 1 # : 5 a NUN Pa ap Uak" : ' : $ : . 6 tokan sakit, aambeien, bisul2, kudis2, gatal2, 

AL Tah bak kn Sea pap tang Pt DIBERIKAN DAN DIPAKAI OLEH kaum wanita jang da dan sada Nina an Ooh para DOKTER” jang teruama dan di- luka2, digigit binatang berbisa d.LI. 
GI nak Mn AA ea AO Lte PN aa ORANG2 KENAMAAN, tang bulan terlambat, 4 daa pa sebagai salah satunja OBAT KUAT badan jang berfaedab Bisa dibeli dimana-mana tempat. v : II hingga banjak mende- By, an sangat MANDJUR sekali. . Kalau tiada boleh kirim Rp. 16.— untuk 1 botol 

Orang laki-laki jang telah makan ini pil ,,NESTOL” tentu 
akan merasa gembira hidupnja, aer muka mendjadi bertjahja te: 
rang, kelihatan gagah, tenaga penuh, SEHAT, dan betul-betul 
mendjadi satu Iaki-laki jang KUAT badannja, Ini Obat bisa ! 

| dibeli diseluruh Agen? diseluruh INDONESIA. 
AGENT2: BPN 

"Ban Leng Tjeng” Rp. 10.—untuk 1 botol ”Ban 
Leng”: Rp. 3,50 utk. 1 blek "Balsem Ban Leng” 

ONGKOS KIRIM BEBAS. 
4 Aturan pakai ada tertulis dipinggir gambar botol. 
| Dikeluarkan oleh: 

RUMAH OBAT 

rita. (Lekaslah minum 

Djamu ini, supaja se- 

Zi 
| “kel bagaimana. 

1 ZECHA & Co. N.V. 
| Long se 

sirg.9 Latan). Ta | ! Sebungkus Rp. — 

i Distributir tunggal dan Servis Reparasi 

ws Ha? SAN        
        

  

e Dono 1250 ENG TAX HOO, Pekodian 101, SEMARANG, Telf. 1881. , 6 AI Ain RP Dalam Dos » 12, ENG TAY HOO, Gg. Warung 1, SEMARANG. Tj eh She Ton g | BOLEH BELI DISEGALA TOKO OBAT. : "TG , Te 2 SS RS TO LS LL TT “M2 “& “MU $$ “8 “9 “MI “MI, 4 MI TN Dil. Bawean 22 - SURABAJA - Telp, 5. 2207,   
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Pendidikan HARAP AN“ 

Chegue No. 06747 B 
“sebesar Rp. 20.000,— (Dua puluh ribu rupiah) dengan ini kami 

cunjatakan tidak berlaku lagi (kemi batalkan) berhubung 
z dengan kesalahan kami dalam -pengisiannja. 
eri Harap umum maklum adanja. 

: Pemilik: 
(BAMBANG 'SOENSOEKARNO) 

  

7 

AI Gada 
Tjabang Semarang Taman Srigu 

PERWAKILAN2: 5 Sarabaja, TOKO ,AST Y”, Pasar Besar Wetan 36. Makassar, N.V. SULAWESI Trad. Coy. Ltd, Dil. Pakareppe 18. Ambon, N.V. DIAWA MALUKU, Dil. Dr. Apituley 63. 2 Pangkalpinan &, MACHMUD COMPANY. 

  

ntirg 9   

  

    

  
  

— memomnae. 
Te RA Ta A2 LS 

  

Dokter Soetomo || Tak "3 » 
| Beringin 

ba. 

  

11 Semarang 
Karangtengah , 

TIDAK MENERIMA TAMU 
31 Oktober — 4 November 1956. 

Bt aa eU Sa Oa 

5 AN Te , 

Baru Terima : 

BLOES2 WANITA MODE!S dan SPORTIEF. 

Chusus untuk "Suara Merdska” 
SEMARANG, 27 Oktober '56: 
24 karat: djual. 

beli 
djual 2 41,56 
beli Rp, 42.58 

Utk. harga emas Djakarta, Me- 
dan dan Luar Negeri hari” ini 
kami tidak menerima tjatatannja. 

TRIPPLE 3 X3 ENGLAND POLOS KELIR2 
f TERBARU di. 

    

22 karat: 

  

DATANGLAH PRIKSA. 

N. V. Toko ,,KUKROPA' 
  

BODJONG 17 

SEMARANG.     
SHANGTUNG KEMBANG U.S.A. PRINTED RRT. | | 

  
  

  

BUKU PENTING! — WARISAN BERHARGA! 

ILMU PETANGAN & RESEP OBAT! : 

Pada tanggal 5 Nepember 1956 akan sudah selesai dan keluar dari 

"3 KITAB PRIMBON 
5 $ 29 

»tiway Yong Pusaka 
jang tebalnja 150 halaman, terisi ilmu petangan dan resep2 obat 
jang mandjur, terutama tjontoh2 HOEB ada 80 matjam banjaknja, 
warisan tunggal dari SUHU GO HWAY YONG SIAN SENG 
almarhum di Djombang. 
Harga 1 djilid Rp. 50.—, tetapi djikalau pesan sekarang, 

“boleh kirim Poswesel hanja Rp. 25.— (Duapuluh-lima-rupiah) 
sadja, nanti tgl 5 Nopember j.a.d. segera kami kirim 1 djilid pe- 
rangko (ongkos bebas) per Pos Tertjatat !! 

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

PENERBIT N.V. TJERMIN — Pasar Besar 76, — 

: SURABAJA. 

  

Terima Pesanan dan Reparasi: | | 
3 9 

Jacket Kulit 
DAN LAIN2 BARANG DARI KULIT, 
DIA: AA 

Mantei2 Wool 
MADE IN HONGKONG 

DAN RUPA2 KAOS2 UNTUK WANITA BUATAN 
LUAR NEGERI. 

Toko ,SHANGHAI 
PRODJONG 195 . Telo. 808 " SEMARANG. 

| 
| & 
| 
| 

SE 

  
  TA na 2 

  

KP. BATIK TENGAU 438 SEMARANG. 

PENDIDIKAN SETJARA KILAT DJURUSAN VAK RADIO: 

“REPARATIR-RADIO: Akan dibuka tg. 2 DESEM- 
BER 1956 tiap MINGGU pagi dj. 8.00 — 11.00. Sjarat tamat 
Sekolah Rakjat 6 th. atau sederadjad. Lama peladjaran teori & 
praktek 6 bulan. PELADJARAN DIUTAMAKAN TJARANJA 
PRAKTEK REPARASI RADIO. Uang kursus Rp. 25,— tiap 

  

MENABUNGLAH SETJARA SEHAT, 
DENGAN MEMBELI PERHIASAN, 

& 

i Di 
'Toko Mas 

    

     
      

        

  

  

CUEVROLET —”" 
TRUCK & SEDAN : 

  
  

1957, 
G. M. C. Truck 

CHEVROLET 

    
  

       

  

   

      

  

| £ EA PICKUPS 1956/1957 model 3104 14 ton | naa 
$ 2. 3604 — 34 ton PALU NONA UU | Di n k Oo" »' 3804 "— 1 ton 

-MARANGBIDARA 55 SMG:: ,3 ja Oo AUTOLET CHASSIS 1956/1957 2 BA al yan Te samaran 3 
2 — ton MASIH MENERIMA Kranggan BUS CHASSIS 1956/1957 ». 4412 — 114 ton 1547 WB. — PELADJAR' BARU , 9. 6412 — 314 ton 1547 W.B. Untuk : PAGI, SORE dan Wetan 27 B. » 6502 — Flat Face 172” WB: 

Ni Ke 4 Bulan nan » 6702 — Flat Face 194” W.B. Kursus : Telp. 1698 TRUCK 1956/1957 (tanpa laadbak) — ,, 3803 — 1 ton 135” W.B. Naa ap 2 Ser. Pa . » 6403 — 314 ton 154” W.B. La SEMARANG SUBURBAN 1956/1957 1. 3106 — 14 ton 114” W.B. 
B ntulah MINGGU BUKA FORWARD CONTROL CHASSIS ». 3542 — 14 ton 125” W.B. KN ar SATU HARI. SUPERIOR BUS BODY (lengkap) ». 4502 —  36.orang. 8 Pp, M. ta : 

1957 SEDAN: Bel Air - Twoten - Onefifty, 

MMA an pa Pen 2 Dean San Kanan aa Hand SE 5 dandan mane Anna G. M. C. 
sum i-ta0-8 » G.M.C. TRUCK (tanpa laadbak) model 353 — 314 toa 

G.M.C, PICKUP 1956/1957 » 101 — Lg, ton 

DS BAMAN PENKUKN 
” TERBARU BERWARNA 

    

   

   
   

  

, MENJULAP "SEMUA TIUTJUAN 
DIADI PUTIH BERSIH! 

SUNIL. bahan pentjugji cerbaru jang berwarna biru 
: ini, memang lain daripada jang lain: sungguh 

hebar, banjak chasiatnja, sehingga mengjurji 
bukan lagi merupakan suatu masaalah. 

.UNIL segera berbusa ber-limpah2 dalam 
seg3ia matjam aif, panas atau diigin NX 

TANPA DIRENDAM. DIKELANTANG ATAU DIBLAU, 
tanpa susah pajah dan mem-buang2 - 
waktu, segala tjurjian djadi bersih berseri! - 

SUNIL memang luar-biasa! Sekarang Njonja 
dapat membukrikannja sendiri!   

  

AA IA ERA KA RA KAN PAR TA SA DN EN 

TAIL BARU, BIRU, DAN LUAR-B/ASA! 

  

| #2RHATIAN! SUDAH BISA BELI BALSEM ,,SINGA API” JANG ISI DIDALAM KALENG. 3 
| KWALITEIT LUAR BIASA BAIK, HARGA PER DOZ. Rp. 18,—. UNTUK GROSSIER DAPAT KORTING ISTIMEWA. 

    

  bulan. Mulai sekarang menerima pendaftaran dengan uang 
pangkal Rp. 15,— pada alamat diatas. 

“MONTIR-RADIO: Sementara tidak membuka rombo: 
ngan baru, waktu telah terisi semua. Sjarat tamat Sekolah Me- 
nengah tingkat Pertama atau sederadjad. Lama peladjaran teori 
& praktek 12 bulan TEORI DARI ELECTRON SAMPAI 
SUPER, PRAKTIJK MEMBUAT RADIO SAMPAI BUNJI 8 
REPARASI. Uang kursus Rp, 50,— tiap bulan, 

x ALAT” BELADJAR PRAKTEK UNT, REPARATIR-RADIO 
& MONTIR-RADIO SEMUA DISEDIAKAN OLEH SEKO- 
LAHAN, peladjar tidak usah repot beli, Mutu peladjaran " di 
djaga baik. Ikutlah beladjar ditanggung mesti berhasil, 

(Berdiri sediak th. 1949) 

HI. ILMU PASTI/ALAM: 
IV. MEMEGANG BUKU A: 

dan Oktober 1957 

Institute I.B.I.P. 

I. BAHASA INGGERIS: Utk. udjian2 Pitman dan Cambridge. Toko ENG A 
Permulaan sampai tingkat Advanced Pitman/Lower Cer- 
tificate Cambridge Rp. 20,— sampai Rp. 60,— p. bin. 

HI. BAHASA BELANDA: Permulaan/Landjutan 3 — yg" 

Pendaftaran/Keterangan : Dj. 8.00—10.00 dan dj. 16:00—19,00. 

DIL. WIDJAJAKUSUMA 92 
(B.B. Tjwan) — SEMARANG | MARILAH 

  

BELANDJA DISINI : 
. DJURNATAN No. 36 
TELP. 2027 - SEMARANG 

JANG MEMUASKAN DENGAN 
HARGA MELAWAN! 

ARLODII vutri putra 15 Batu .......... Gs. Rp. 160,— 

, BARANG” 

” 

  PENGASUH. 
  

Penanda ee baba MEP 1 Inda 

PEMBA 
Telah ana 

ALAN 
Gari N. V. Bank Timur 

Semarang   KONGGRES KE - VII 
S.B.G.—85.0.B.S.i. 

29 OKTOBER — 3 NOPEMBER 1956 : -.. » 
DI SEMARANG 

Untuk: Penguasaan Pabrik2 Gula Belanda oleh Pemerintah 
1 sebagai Realisasi Pembatalan K.M.B. 

. PANITYA KONGGRES KE-VII S.B.G. 

Meat NU pe Ne ak L , 
Untuk udjian Bond April 1957 | 2. DJAS HUDJAN merk SWAN English linen .. ,, 100,— 
MM han Un Rp. 40,— p. bin. | 3. ANSON SHIRT mode Mamboo No.5100...... ,, 45,— | 

4.  BISON SHOES harga biasa Rp. 75,— didjual obral ,, ' 60,— 
5. KEMEDJA Mix Sanforized Stijve boord No. 2100 ,,  40,— 
6. KAOS BLONG Tjap DJANGKAR Hongkong ,, 11,— 
7. LAMPU STORMKING merk SOLAR ........ 2. 300,— 
8. Kemedja Nyro harga umum Rp. 30,-didjual special ,, ' 21,— 
9. TOKAYER, MALAGA, INVALID PORT No.1 ,,  10,— 

10. WHISKY, BRANDY, JENEVER No.1 ...... 0 15,— 
11. OBAT KUKUL, PANU, KEMIRI OLIE ..Ansco”' ,, 2.59 
12. KATJAMATA RAY BOW a biasa Rp. 250 diobral ,, 115.— 

MEKLKKKKKKKKK KAK KK KK KAKAK KAK KK KK KKNCIEI 

  

    

ES Pesanan? atas dasar Indent dapat diterima seperti biasa oleh: 

»AS MO C Ox 
: BODJONG 72/74 (Tilpon 1666/2014) SEMARANG. 

BERES UN 

Kurang Onderdeel ? 
DJANGAN KUATIR!!! 

“ONDFRDEEL2 MOTOR JAWA TELAH 
TIBA dengan S.S. POLYDORUS 2 5 

Tjobalah kundjungi : 

1 Benguel Motor, 5-5" 
r 
Djl. Kebon Djeruk XV/14, 

  
    
    

    

  

SESAAKAS 

Djakarta. 

: Dibawah pimpinan ahli. Revisie Krukas dikerdjakan 
. dengan mesin origineel dari fabriek. 

»Giman” 

    

selalu berhasil Cg 

  

  

        

Giman pentjinta tanaman. Giman merasa lemah dan pajah, tak 
Kebunnja rapi, terpelihara baik, kuat menjiram lagi. 

      
Ah . 
“# a 

As      

Ibunja menasihati supaja makan dulu, Nata henar hasilnja! Tjerek jang 

3 foti berlapis Blue Band. besacdiangkat tak terasa, 

Berkat usaha Ibuku 

   
".. un 

210 
SU tagunun main) 

  

   
BB. 11-40-8, 

  

  NA UE Ye TOY 

  DiSewakanterima kosong 
SATU RUMAH BESAR 

15 # 20, tanah lebar 27 4 
32, di Kalioso Kidul dji. 
Seraju, baik betul buat tem- 
pat tinggal atau perusahaan, 
Keterangan: 
Djl. R. Patah 76 - Semarang 

Didjual segera terima kosong 
! RUMAH BARU djalan Siliwangi No. 162. Listrik dan air 

tjukup. Pinggir djalan besar, auto dapat masuk halaman. 
Keterangan dapat langsung pemilik alamat : 

D. BACHTIAR, Randusari Gg. I No. 253 Semarang.   
  

  

    
    

GUN-POINTZ 

  

Gp £ 
MSLeang 

  

1. Terhitung mulai tgl, 

  

OPTISC MECHANISCHE INDUSTRIE 

.KAGOEM 
A 

     | DJAKARTA 

| BAGIAN PUBLIKASI CANEpun, 

Bisa Abonemen Ungaran:| Roy Rogers 
Semarang No. 58 

1/11”56 DAMRI, ditugaskan 
MELAJANI PERDJALANAN BIS ABONEMEN djurusan 
Ungaran — Semarang p. p. ontuk anak2 sekolah dan pegawai, 

2, Keterangan seperlunja dapat diminta kepada : 
KANTOR KAWEDANAN di Ungaran, 
KANTOR EKSPLOITASI DA. M. R.I. 
Dil. Dr. Djawa No. 2. Semarang, 

  
Ditempat perkemahan McLean........ 

atjungan sendjata? 

  

    
    

  3 

KEPALA EKSPLOITASI D. AM R.I Tjikini Raya 16 « BANDUNG -“ Braga 21 DJAWA - TENGAH, . JOGJA ta Tugu 62 -64 Fi | 
mm LO - ..Pil, Dr. Radjiman 151, 1ype Pertj. ,SEMARANG” Idzin No. 3498/111/A1171   

. MCLEAN, WHAT'S THE IDEA OF 
HAVING ME HELD HERE AT 

    
— MeLean apa artinja ini semua menaha, saja disini dengan 

4 — Semua itu suatu kesalahan, Rogers! Maafkanlah! 

    

     

  

| HEYI 1. N BEAT IT, KNUCKLEHEAD--- 
DIDN'T DO | AND TAKE CATERPILLAR 
NOTHIN?! WITH YOU/ 

  

ITS ALL A MI5- 
TAKE, ROGERS! 
YM SORRY! 

      
   
   

    

WHAT'S WRONG Ns8H! EARS Is 
WITH TH" BOSS? | PUTTIN? ON AN 
1 THOUGHT HIM ACT $0 ROGERS 

.AN' ROGERS WAS /WONIT GET WISE 
ENEMIES/ / WERE GONNA 

STAMPEPE His 

     

  

        

   

     

  

   
i CATTLE DRIVE! | 

:1 PA 
23 

3S   @    

  

      Maa PMA 

— Hey! Saja tidak berbuat 
lahan suatu apapun! 
— Diam, tolol... dan per 
gilah bersama Caterpillar sanal 

  - Tt 0   

  

kesa — Kenapa toh madjikan ki 
ta itu? Saja kir, dia dan Ro 
gers itu bermusuhan/ 
— Sst! Bars sedang bermain 
sandiwara, sehingga Rogers 
tidak tahu kalau kita akan 
menghalangohalangi  penggi- 
ringan ternakajal 

na Ki Sai 
Be AU bekam? aa ih AA Na (Rb Oa A3 sen ta aeladas ja Wis laa 1 da.» "na GB Da 
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