
  

   
   

   

   

  

   

  

    

   

          

   

      

    

     
   
   
   

  

   
   
   

  

    

  

    

   

  

   
   

    
   

     

    
     

  

   

Harga Langganan (Bajar Muka) 

Dim. kota Smg.: Rp.12,70 4 Rp. 0,30 (Materai) 2 Rp. 13,- 
Luar hota Smg.: Rp. 13,70 # Rp. 0,30 (Materai) — 1 

  

Harga Adv. Rp. 0,95 per mm.-kol. Etjeran 75 sen selembar.. 

  

  
  

  

  

Saja Rasa Wadjib Dan Wadjar 
Menegakkan Terus Kebenaran 

| Walaupun Akan Djadi Korban? Kedudukan: Saja 
R. R.T. Masing-Masing 1d Badi | " Sendiri: Kata Kolonel Z. Lubis 

IKeretakan Pim!Ang : 
#katan Darat Tidak 
Mungkin Terdjadi 

  

    
   

  

      

      

      

    

Nasional “Ko ae €' En ae DN 1 SAN ' DALAM PIDATO perpisahannja selaku Wk. KSAD jang diutjapkan pada upatjara timban 2 Sa se 1 ai 

 Pertanjaan ,,Antara” Ae bd PRESIDEN SUKARNO beserta rombongannja akan berang: |. terima hari Senin, Kolonel Z. Lubis mengatakan, bahwa mendahului daripada upatjara tan fAsal jKitalBenar2 Depot) Muang v 
see dikabikikan Oleh” Uruaa Da mengenai | kat ke Uni Sovjet dari lapangan terbang Kemajoran pada hari | bang terima ini, kita sama-sama mengetahui telah terdjadi satu keadaan jang memang tidak || Usaha2 Kita — Tim ang lerima a- 2 ng ( ' oleh an ebi F Minggu tgl. 26 Agustus 1956 pukul 16.00. residen akan sampai | meng-tnakkan. Tetapi supeguhpun tidak. meng-catkyan, terang ada satu titik gembira jang kita Ka ana Harl aan 

f e NAN Te di Moskow pada tgl. 28 Agustus | petang, setelah menginap satu) bisa dapatkan, jakni bahwa semua kita menundjukkan dapat menegakkan .arti kebenaran, dan rouw le p Dila aa 1 kan, bahwa ia tidak Ba — lannja. Arudji hanja menerang” | matam di Teheran, ibu-kota Iran. Daftar pama-nama tang akan | kebenaran itu tidaklah hanya meliputi satu pihak sadja, tapi pada seluruh pihak. SETELAH SAJA MENGADAKAN pembitjaraan2 dengan dengan saksama hal Ea " untuk mempeladjari menjertai Presiden masih mengalami beberapa perobahan, se- ang 2. dari awal permulaannja h Dinjatakan, bahwa dalam kita KSAD Dienderal Major Nasution, dengan Kol. Zulkifli Lubis da    

  

Kuasa jua hari ini. : j f hendak melihat kebenaran ini, ka Shigemitsu Anak Kolonel Kawilarang, saia mendapat kesimpulan bahwa pert etjuali beberapa orang, maka je sai 

  

   
3 Hima BA Am ea 1 Sa 2 “lase kita lihat: ataupun saja meli! : ata i hal-hal jang t Hae “Da |. Saja akan berusaha ap: ila wa 3 22 PNGEI 2 Shan PS LAN , Sa 2 lau kita lihat ataupun saja meli- | ngan paham dalam Angkatan Darat mengenai Bi Batal i | waktu mengizinkan untuk Na Krn. Disen Pan 2 at Luns — Stikker “hat dalam-alam Indonesia kita ini Piatus AsiaDalam terdjadi baru2 ini, ternjata sama sekali tidak ada. Dengan d 

masih sangat samar2 dalam per- 
'bawaannja. ,,Saja melihat bahwa 
makin tinggi kita keatas, makin 

: — Jadakan kontak dengan Bibaraps 
kian, saja mendapat kejakinan bahwa keretakan dalam Angk Mesir tokoh “golongan Sunda untuk 

3 jmenindjau bersama2 isi maksud 
Tera kabangg ab aga Pem ooa Perang umumnja dan tan Darat chususnja, jang mend ya djungan Presiden kali ini keluar)      

    
   

ataljon Su- ns — Stikker 
n Utk Mesir sdul2 Dulles Radio Mal: Komp. London 

   
     

  

1 " 2 Boa 5 $ 4 djuan anasir2 tertentu diluar Angkatan Perang umumnja ag ea Mon angen Sa aa ag nai Soal ,, Hutang Maiatan MENURUT kalangan Dje- |" senja: “Ui kin dapat terdjadi, 
BEKAS? OPSIR angkatan da. | Aitement tsb. 1 sur "epor| at R di Konsu Kundjunga: residen ke Uni 3 NI "6 kurang teguh kelihatannja kemam ' 8 ang 2€- | Angkatan Darat chusu lak mungkin dapat terdjadi, us Setia Enooat di Msi di Na maan Beo Aa “. “Bai : sa aka Pe Sal # Indonesia“ puan memegang kebenaran. Bagi Land Pn ana, , Te Ka kita benar2 terus memper tinggi. usahal kiet wan an Ka nana San ae Na Ton Gokarana see ON pena - I. Dibatalkan (ninezu, kemudian pada tgl. 12), mpuaekaewagara (pendapat saja makin - meninggi Ipang dala en, pie lmankan tekad kesatuan dan keutuhan kita jang telah di-ikrark telah memutuskan urtuk mem- &. "3 um pernah AP anang 3 MEN NEN EU Ii i pang dalam komperensi di Lon- 

£ 3 | mengetahui dan belum dapat mel, PIDATO RADIO Konsul Djen-|Sepiember pagi Presiden beserta A delegasi Belanda da- |Kita keatas, makin meneguh tegak 
bentuk “Batalion “Gina sea 2 Ma arnj: ih si dalam ,,Piagam Jogja” itu.” te Tag $ te ig ad njelami latar belakang jang deral Indonesia di Singapura ber|rombongan meninggalkan Mos Ham “konperensi Terusan Suez di (Kita PAN angria lebih” siak den Ta e 

ua : 
SP harus mendjaga seutuh?nja iti i i 

guna membantu iri za jai : se-ii ai 1.2 Ba Ni aa Pan ap n EA 2 H0 Ja (politik dalam negeri Djepang saga , HKale $ j ike 
mendapat serangan, demikian di|sungguhnja tentang sebab dan minanyan "ang Pun" aga be maen ang 9. me Ah una Ya Luns bersama-sama (Kebenaran, tidak memandang bulu |dari pada dengan konpejeaai Tel Demikian ditegaskan hari Selajngan statement ig. dik akan sampai di Belgrado, ibuko| W 

ta Yugoslavia, pada petang hari de 
itu, djuga. SEA . Te 

| Kundjungan ke Yugoslavia lal 
manja dari tgl. 12 — 17 Septem 
ber. Pada tgl. 17 September pa 
gi Presiden beranpkat dadi Bel- 
grado ke Wiena dan sampai di 
kota tsb. pada tgl. 17 September 
petang, tx $ 

jungan Presiden ke Wie- 

(terhadap siapapun djuga”. Demi 
kian Kol. Z. Lubis, jang dengan 
tegas  selandjutnja mengatakan, 
bahwa dimasa2 seterusnja pun ia 
merasa wadjib dan wadjar mene 
gakkan terus pemegangan kebena 
ran itu seutuh2nja,  sungguhpun 
hal itu akan mengorbankan ke- 
|dudukannja sendiri. 

nja baru2 ini mengenai ,,| 
wa 13 Agustus”. dimana k 
itu tergambar seakan? ada 
tentangan paham atau ker 
antara KSAD Nasution | 
pihak dengan Kol. Lubis 
Kol. Kawilarang dilain pih: 
io menjebabkan Kol. Waro 
dalam statementnja itu me 
kan tidak akan melakukan 
bang terim, djabatan Pa 
TT VII, sebelum ada persesu: 
an paham antara KSAD deng 

wartakan oleh kantor berita se-| musabab sehingga keluar state- ngah-r 5 East News| ment itu. Pun sebelum keluarnja 
ii statement itu sajapun belum per 
Inah mendengar adanja sesuatu 
badan -atau aliran jang menama- 
kan dirinja Front: Pemuda Sun- 
da. 

Seperti diketahui, organisasi ig. 
menamakan dirinja ,,Front Pemu 
da Sunda“ telah mengeluarkan 
surat2 sebaran jang ditanda-tanga 

. Stikker satu-sete- 
am lamanja mengadakan 
aan2 dengan ketua de- 

F Naanerika Serikat Ta 
Foster Dulles, a.l. mengenai ,,hu 
|tang2 Indonesia kepada  Belan- 
Ida” jang tidak diakui lagi oleh 
Indonesia. Demikian dikabarkan | 
oleh wartawan ,,Anfara” di Lon- 

Sa pagi kemaren oleh Kolonel 
F. Warouw, Panglima TT : 

ig sedjak tgl. 20/8, atas panggi 
an KSAD Nasution berada 
Djakarta. Kol. Warouw dalam 
hubungan ini selandjutnja menja 
takan, bahwa atas dasar hal2 jg 
diuraikannja diatas, maka soal 
timbang terima baginja kini su- 
dah tidak mendjadi penting lagi, 
dan timbang terima djabatan 
Panglima TT VI itu tetap akan 

rusan Suez itu. Pidato Shigemi- 
tsu dalam konperensi Londen jg 
diutjapkan hari Djuw'at sangat 
mengetjewakan delegasi2 Asia. 
Menurut kalangan Asia-Afrika, 

Shigemitsu tampaknja berada 
sdalam kantong Dulles“ dan 
Abdulgani dari Indonesia me-: 
rasa djengkel dengan sikap Shi-' 
yemitsu ifu jang tidak mau me 
ngambil bagian dalam. kampanje 

pada hari Djum'at jang lalu telah | 
dibatalkan. Demikan berita sk | 
”Straits Times” jang dikutip oleh 
Reuter di Singapura. Menurut 
|Straits Times, pidato tersebut di 
batalkan karena ada ,,perselisih- 
an”, 

  

     
   
   »

 Ca 

Kabarnja tekst pidato itu ,,di- 
sensor" oleh Radio Malaya dan 
sudah demikian menjimpang dari 
tekst aseli jang ditulis oleh Konl 
sul Djenderal- H. Kartowisastro, 
sehingga ia lebih suka kalau pida 
to itu dibatalkan sadja. Menurut 

  
      

     

     
    

Tg 2 na berlangsung sampai tgl. 22/ 
September pagi. Pada Ea hari 23 

am 

Ditunggangi 
CG,   Fi-| 

Kol. Z. Lubis selandjutnja me Fr £ 2 
tara itu ,,Antara” Amste aaiatia Lhidoba 

  

    

    

   
      

   

     

  

   

  

     

    

   

        

   

  

   

    
   
   

  
  

  

ban : 5 2 5 La 4 - selama ja dijuntuk menggagaikan setiz e- dilangsungkan menurut rentjana 5 : , hak2 Tertent ? ni Oleh ketua umumnja Adeng|sk tersebut Hermes Mete murut litn Presiden meninggalkan Wie- kabarkan, bahwa pembentu- MAN: In merbang kaya ata akan dah Ba anikan en ie telah kami rentjanakan lebih|Kol. Lubis/Kol. Kawilarang. 
aa tk IS: Kusumawidjaja dan  sekreta- | menjatakan .saja ingin supaja hu| Na terus ke Praha dan sampai di kan: abinet Belanda pada waktu snatu ,,ambst-periode" Ja Da oa oataa “Suara Manu dahulu, jakni pad, tpl 22 Agus|, Kol. Warouw datang ke Dja Sebab GMD Tin “| ris-djenderalnja Adam D. Sjam- bungan baik antara kedua negara Ikota tsb. tgl. 22 September te ini elah tiba pada tingkatan jang En ne an menegembira orang komentator Djepang diltus Ini di Makassar. Demikian|Karta bersama dengan": ia kan Demonstrasi ' supradja, jang isinja , .mengan-| agak tab) be aan Jan Akin H0 hari. HERI ia idak ada orang jang dapat pa-|, an Bamik Dab benlak an bondan, “Shitemitsu ag 8 Warouw, Staf TT VII. Overste Sa MA En NN. djurkan orang membehtji PNI,lingin memberikan Santo dea aa telah empat hari mendiadi hami. Dari keterangan2 jang hari Gam Kealaan Tang Onde Mel oncon, Saigemitsu disana men| Keterangan diatas diberikan|sebagaimana  diketahtis darit t Ald azait suku Djawa dan Bung “hu i Ka Wak piitamu negara di Tjekoslowakia, Ser, berikan oleh P. Lieftinck| Yam keadaan jang dialami jane|djadi ,,anak piatu dari Asia". oleh Kol. Warouw berkenaan de|tetapkan diangkat sebagai: 

2 jujaza suku Djawa dan Bung Karno. |Menurut sk itu maka Wakil Di. Preside: b gkat dari Prah De sama2 d telah dialami 
bat Pangli TT VII 

! Ta s » ami 5 can! rektur Radio Malaya N. Lloyd Wil n berangkat dari Praha (Ky jang sebagaimana diketa| dMa- juga telah dialami oleh at Pangima mei 
3 k - urat? sebaran itu dikeluarkan!" 3 ay y d Ng, : 1 $ jang gai: : dh NI 

GERAKAN Mahasiswa Djakar rendi ln "Da liams djuga menjatakan ,,no com- (Pada tgl. 26 September pagi me 'hui telah gagal untuk membentuk lain2-nja, tetapi jang semuanja kan Kol. Warouw. , 
ta (G.M.D.) dalam pernjataannja| Mendjelang perajaan2 hari “pro-! ment”. Demikian Reuter dari Si-|nudju ke Peking, dan akan sam kabil Gaga Bade imlitu dianggap sebagai satu kenia| “ & Setibajna diibukota, kedua “pe 
2 ji atiku bana eers me) Klamasi 17 Agustus. (Antara).  ngapura. (pai di Peking pada tgl. 29 Sep- ab ct, ternjata, ba nya Pa taan atau hakekat dari tiap per- nu ad ar: Se ra djabat TT VII tsb. Tangsung me njatakan, bahwa mahasiswa? ang |tember petang,, setelah menginap Pin2 politik golongan Kristen Pro |djuangan jang kita tjita2kan. Se- J & ge ngundjungi | KSAD: Nasution di rota?nja ig serta dalam demonstra L : |satu malam di Sochi. NNNNNN 2 memakai Hana Wea eta men takan baba AN tempat kediamannja guna mem- a sole Akan hari Senen F onp. On on : ecso . Kundiungan Presiden, dj RRT untu embentuk kabinet jang kelandjatan” dari “Hita? "jang kite bitjarakan -persoalan--sekitarwsta- sama lamania dengan kundju : 5 Mau mo ai 3 ! lisertai oleh salah satu dari 

4 2 £ 2 ngannia. ke . Hai i 2 jai e $ & 
Kemis Sudah Selesai? kant jaitu dan Aa Santo Eu ping en P. Menurut kabar, Lief- 

telah meninggalkan barisan de- 
monstran sebelum sampai pada tu 
divannja setelah protes2nja tidak 

Akan Serahkan Diri? 
SENIN PAGI Komandan Militaire Bijstand di Kalimantan, 

tement Warouw dan soal jira 
bang-terima. | Pertemuan-tsb.#t 
lah menghasilkan tertjapainja pe 

tegakkan tidak urung kita akar ar”, : : 5 5 mengalami berbagai matjam pul: 

mn   bad Se Na, : ra ana 3 Oktober 1956. Se 4 mah berusaha mtk men Pn Teng na aa 23 anna an sgp Basry telah berangkat ke Djakarta. Sesaat (ngertian d belt hinaan, segala ihiraukan pimpinan demonstrasi. Ba 1 3 ama mendjadi tamu negat, 'di benni Mabinet '- i isukai|alami, bekas Wk. / ol| sebelum berangkat, atas pertanjaan ,,Antara” ja menerangkan, |Sesuatu dipat dilaksana an me G.M.D. telah menjatakan pro- Konperensi Hadapi Dua -Pilihan Antara RRT, Presiden akan menghadiri ag maba jon imun Z. Lubis menutup pidato perpi-| bahwa ia tetap optimis bahwa dalam waktu “ae singkat, ke-|nurut tentjana jg telah ditentu 
tes ketika melihat, bihwa ada Rentjana Barat Dan India—Dewan Teru- (peringatan berdirinja RRT ip sahannja itu dengan menegaskan, kan, semula. darat Na amanan akan pulih k i 1 i ja 
slogan? jang dianggap menjalahi akan dilangsungkan pad anan akan pulih kembali dan Ibnu Hadjar serta anak buahnja tata-tertib ig dibawa oleh pihak? 

: 2 5 . ate. ik i, h is teta Tg : re: $ : : KSAD d anak mma san Suez Tetap Internasional : Kata Oktober di Peking. Pad, tgl. 14 da bebiusi Boasian Int bahwa Lubis tetap akan meru- dengan segera akan dapat mentaati panggilan Penguasa Militer. an aan 1 1 U « . di : s Mil: j Gan Ta A3 tolak ke Maksasar. 
oleh 2 Okebar Mpasi 3 : 5 ai pakan teman severd uangan dari Penguasa Militer Galam hubungan ini tidak dapat menerangkan Te Na terteats 1dnaim- demousiseni: dan Djurubitjara Inggeris Kikan RRI dan Mena PeAa PEN Dres cogal, Kemudian nuanja kita disini dengan pasti kepan waktunja Ibnu Hadjar akan mentaati pamg-|., Dalam hubungan ini dari'pihak mendengar tindakan? jang DJURUBITJARA “KEMENTERIAN luar negeri Inggris, 

mendjawab pertanjaan dalam konperensi pers setelah konperensi 
Suez hari Senen, mengatakan bahwa susunan kata2 dalam per- 

" Lieftinck djuga gagal. 
hir sudah terdapat per- 
paham antara ,,dua be- 

lanan pulang ketan 
sean di Hongkon 
ari, 

Penerangan Angkatan: Darat di- 
peroleh keterangan, bahwa pada 
hari Selasa siang kemaren, KSAD 

akan gilan itu. 

  

ah-air, 
g selama dua 

dianggap menjalahi tata-tertib jg. 
diteriakkan oleh pihak? tertentu 

  Sabot D.I. Di 

  

    

    

  

      

   

   

  

  
  

    

  

  

      

  

  

     

  

   

na 8 Ibnu Hadjar pertiaia ke j dalam demonstrasi? aa kata2 dalam per | “presiden heserta romboneen di| Uugtgasenai Program, tentang be Hae pertaia kel SUSUNAN Dewa ee Hen kem Ke Slogan? Tmenddk da0 Kera njataan Amerika Serikat jang di-amendemen itu tclah djelaslah tunggu d: Diakarta kembalh &3 : Pe 2 ae Sarada Plan : Hadi H 5 e 2 illima T.T. VII beserta Kepsia Kn dia an ye Para tata bahwa Dewan Terusan Suez jang diusulkan itu sebenarnja ber- d. tgl. 16 Oktober pukul 17.00. meng pembinaan  hak-milik. Medan Ga al Keat 5 - at EA, Pim Inan PNI Staf T.T. tersebut, telah beram tertib” paniiya ” demonstrasi jtu|sifat internasional. Djurubitjara itu ditanja, apakah mempunjai |” (16 0 — (Antara). Pokok program lainnja disetuajui. | MAL Pa rAagAl | & Kita Taat Wakota babat P kat ke Makassar guna menghadi menjinggung .persoalan2 perti-|arti jang penting hwa dewan jang diusulkan itu dilukiskan | 2 En ab 2 na Karena Sudah Diketa en Kota Raka “Bathin? : RAPAT DEWAN Pimpinan jupafjara timbang terima djabi 
Pen ta Bana aa Dew. T ” bukan Te- - sa 27 FE 2 alimantan Teng . ten polis sa ng Segan Sa ma| sebagai , Hn erusan Suez dan bukan sebagai ,,Dewan 1 Tek 0. 3 e £ Ir Bap hui Sebelum ja gara Senen pagi menerangkan T.. Daan aa 20 Agustus 1956 Panglima T.T. VII pada tan 

sih hang: asa ini is me|rusan Suez ernasi Fa ra N Kena ia enak uu aP u s a "3. Ul Jepeiumn beda Ibmu adi 3 "|malam te memutuskan susu-|22 Agustus ini, dari tangan Ko! 
3 thi?” Axa f di Nee Na ae ea na telah menga San OA Bang, Te h £ 3 : , ie ss : KALANGAN ig mengetahui Pa nsng.eba ban 2 imesota” sebagai berikut De. Dan Semat pan aa 5 

geap diluar an demon| Na Ya dewan itu sebenarnja internasio- M : hh di P d BAN Pa ba Maak mentaz an Pe-|vartemen politik terdiri ” dari (pp Gegana Peng Gi kat 2 Ba 3 Sir Na : ndon, Tunggu nal. Mendjawab pertanjaan lain- eng a ap resi en. benarkan adanja  perembesan (Oa Militer. ketua2 dan ' sekretaris-djendral2,| “Sejsih untuk kepketing .. tukan bersama, harus hanja me 
ngenai  perdjuangan £ K Aldjazair| 

1 kolonialisme. 

  

dan , | 5 DN Bea ne Ae ilninikan dinee selahi latar 1D Kan at. Na ni mua Komandan pasukan Sulawe 
Kecoa. peote Dela Tak dahi Iwan jang diusulkan it : aa 5 | Suki Dr. Leimena, jo esusan Gjuga mciasui laufan (Penguasa Militer. tapi sjarat itu | 5 si Selatan, jang akan diadaka 

taukan, mak. GMD mengundur s eb elum T entukan Si sesuai dengan definisi semula me ARUDJI KARTAWINATA, Dr 25 ? | Perembesan terachir ig dilakukan dipertjajakannja dengan. sepenuh- Deng kan diri dari barisan sebelam : ““|ngen: beng 2 i gas - 2 Info Tegak “dik eta ana aja kepada pribadi Penguasa Mi-| ketuai oieh Rh. Koesnan. dirman, Panglima DPSST. 
« 2 5 i ti : 5 Ha ngundjungi Presiden di Istana Merdeka. Ti e 2P3 Tjcrmin (Perbaungan) dan sebe- 2 Tina ". SK ata : ET 

samsat tempat .tudjuan. kapnja Mengenai Ni- |sional jang dikemukakan oleh kej ME g telah dibitjarakan oleh kelima pemuka nartai tsb. dengan | him itu melalui Firdaus (Ram. liter Hadji Hasan Basry: Ibnul 3. Departement  penerangan/ Dalam reuni tersebut akan- GMD menganggap ada pihak? 
tertentu jo herdik menungga- 
ngi demonstrasi solidaritet itu 
untuk tjapai keinginannja. Dite- 
caskan dalam pada itu bahwa 
GMD tetan 'sokong djiwa de- 
monstrasi itu. (Antara). 

Nasser Libur 
1 wa : 

Demikian Penerangan Ang 
, “ EN 14 z . der Sabri terus-menerus mengadalnja ke Amerika Serikat akan tu ? 5 Baniaknia ket Koni Teka diketnat 1 , die : 5 Posing2 A t Konpe- Sukarno Aa Soviet Tila Te ja penbihana ina Hara pat serta pula dalam kundjungan Barat 7. 2 Pen aan? jang Rae” lebih tenun sn HA an i oleh Ni. S. Pudic-ltan Darat. (Antara). $ : rensi | sondon Eropa “Tina dan RRT. 2 pemimpin  banjak delegasi danjnja ke Uni Sovjet, RRT dan.ne aren DN pan Nan T pat keterangan, bahwa banjaknial 7. Fraksi PNI dalam  Parle: "SEMENTARA wakil? dari 22 ne 

gara berdjuang 
Tik nasi 

di London ttg mas 
alah pe onalisasi — terusan Ci alani “plate £ . a gu hari Senin telah menuduh peme- 2 3 keluarga. Dalam diumlah tsb. dil Mr. Iskag Tiokrohadisurjo, D: . 8 s Suer, Presiden Mosir Gamal Abdi | esa Pan paune Cai Peonesia dulu berharap pintu tidak ditutup dlm|Presiden hari Selasa pagi kema-|rintah Djerman Barat karena |Kukan di Sampali atau Perbau- atas sudah termasuk apa jang di| AK. Gani, Pidana dan S:- Izin2 Lisens Kn Ana” s2 ai bung Pn dgn. romb . konperensi itu bagi diadakannjalrin itu tidak bersedia menerang |tidak menjatakan terang2-an bah) 99an. katakan ,,/Tentara KRJT”- jangl iuti Melik. SJECH Hadji Djalaluddin ninggalkan Kairo untuk bersama? (residen dalam perdialanan. " Pn Ie ge Pe naa tetapi dalam ““suntul, Dalam pada itu perbuatan sa- panjaknja Tik 1000 orang, mpe-| 9. Anggota? dari Wap2 de an Fraksi PPT dalan pari 

“ketua: - 3 2 ANTA H1 ea 5 - nja itu. 3 Bi A5 2 2 3 2 sar : “3 : 5 ai Pusba SnaI Sangka Hengek a Logisnja kata Suwito, mesti-| Mesir “Tetapi menurut dugaan2, kun- |taporan ke PBB pemerintah te- ,botase jang hendak mereka laku-| 9aWAIZ sip in Pemibantu2i. dan partement akan ditetapkan ke kat Iskandariah. Berapa lama dia 
akan berlib 

  

ikan, 

r tidak diperoleh be-!dulu ke 

Dulu Perkemba. 
ngan London 

atan Konp. A-A Kedua 
DJURUBITJARA Kemerterian 

Luar Negeri, Suwito Kusumowi- 
dagdo, atas vertaniaan ,, Antara” 
menci an, bahwa sampai hari 

Selasa kemaren belum ada kepu 
tusan tentang penggabungan Men 
teri Luar Negeri Ruslan Abdui- 

  

Suwito belum dapat menerang- 
capakah Menteri Luar Nege 

nia Menteri Luar Negeri pulang 
Indonesia untuk mem- 

inja, djurubitjara tadi mengatakan 
bahwa pendjelasan tentang mak- 

ngenai hak pengurusan interna- 

tiga negara Barat. 

Sabri berharap pintu ti- 
ak ditutup. 

Pembesar2 kedutaan Mesir di 
London tidak bersedia memberi- 
kan komentar atas rentjana jang 
diamendemen itu, tetapi mereka 

mengatakan bahwa wing-comman 

mengadakan hubungan erat dgn. 
|presiden Nasser. Seorang pembe 
sar Mesir mengatakan bhw Sabri 

Konperensi selesai hari 

sud tudjuan dan kekuasaan del 

lainnia. 
Sudah diketahui umum bahwa 

gauta2 rombongan jang menjertai 

gara2 lain di Eropa Timur. Atas 
pertanjaan pers, salah seorang 
pemuka partai jang mengundjungi 

djungannja itu ada hubungannja 

Diduga Mereka Tidak Akan Menjertai 
— Fresiden Keluar Negeri : 

Sutarto Hadisudibjo dan Z. Arifin hari Selasa pagi kemaren me- 

Presiden pada waktu Presiden tgi. 26 Agusius sore jang akan | 

datang ini hendak mengadakan perdjalanan ke Uni Soviet, RRT 
dll. negara2 di Eropa-Timur. Seperti diketahui kelima orang tsb. 
telah menijertai Presiden ke Amerika Serikat dan megara2 Barai 

(Presiden mengharap supaja ang- Radioaktief Jang 

' PARTAI SOSIAL Demokrat 
(oposisi) Djerman Barat 

lah menjatakan bahwa hal 

mr Asa bahwa mereka diorganisisir 
Luas Di Djerman D.I. Pusat organisasi D.I. ini ada 

pada 

itu 

D.I. di Sumatra Timur umumnja 
dan di kabupaten Deli Serdang 
chususnja. Perembesan itu kini 

mereka jaleh melalui Pantai 

pah) dan Sampali. 

Menurut keterangan itu selan- 
djutnja, dari hasil pemeriksaan se 
mentara jang dilakukan oleh pi- 
hak kepolisian, beberapa orang 
iang sudah ditangkap mengakui 

oleh 

bertugas untuk melakukan sabota 
se seperti jang pernah mereka la 

Dalam kawat itu  didjelaskan, 
biarpun Ibnu Hadjar ada mema- 
djukan beberapa siarat kepada 

Hadjar jakin bahwa atas keper- 
tjajaan tadi siarat2 itu akan ter- 
penuhi denganssemestinja. Jang 
penting, Ibnu Hadjar memang ber 
keinginan sekali akan lekas ke- 
laar dari tempatnja dan mentaati 
panggilan Penguasa Militer, demi 
kian a.l. bunji isi kawat itu. 

keluarga KRJT seluruhnia Lk. 
6.000 djiwa, terdiri dari I.k. 2.000 

lain2nja jang banjaknja I.k. 2.000   kan buat meniambut perajaan 17 

   

      

   
    

  

   

    

        

   

   

    
    
   

  

jakni Suwirjo, S.. Mangunsarko- 
ro. Mr. Wilopo, Dr. M. Isa, 
i.B.P, Manuaba dan S. Hadiku- 

pada tgl. 23 Agustus, KSAD ak 
menghadliri pula reuni dari ses 

Depariement erganisasi di-Faros dibawah pimpinan Kol 

sropaganda/pendidikan kader di 
ketuai oleh Osa Maliki. 

4. Departement perbendaharaan 
ntuk sementara dipimpin . oleh 

S. Hadikusumo. 
5. Departement  ekonomi/ke- 

uangan diketuai oleh Mr. Subi- 
gio Reksodipuro. 

6. Departement pendidikan/so- 

bitjarakan sebagai atjara terpen 
ting, soal2 jang berkenaan 'd 
usaha2 selandjutnja kearah p: 
lihan keamanan didaerah Sulaw 
si Selatan. Djuga akan turut 
dlir dalam reuni itu, Pangli 
Tentara dan Terirtorium V dar 
Panglima Tentera dan Terr. VIL 

  

diketuti oleh Mr. Hardi. 
8. Sebagai pembantu2 umur 

rae Tanjakan Soz | 

hari Selasa skemaren telah mei 
mudian, ketjuali departement po adjukan pertaniaan tertulis 

    

   

   
    

  

        

    
    

      

    

    

     
    

   
     
   
     

   

     

      

    

    

    
    

  

     

   

     
   

   

  

    

da. i , itik jang s ja sudah ter- : . matot i ikan laporan i Nasi emi ai i ilmemang ada. Profesor M. Be- (Agustus di Medan telah gagal, Orang 5 itik jang susunannja su pemerintah sekitar pe Dn rita. Nag verikan Japoran2 tentang, hasil2 Kama? F1 na Ha naa ap chert dalam suatu pers release (karena pihak berwadjib siang2 su Djumlah Kenatan jang ida tentu. sensi2 dari pemerintah kepada pe Pa : Ie 2 : an area Mengenai soa Ta Sementara Tn para dip yani gara2 Jain di Eropa” Timur pada Partai Sosial Demokrat menga- (dah mengetahui rentjana itu. mentaati panggilan Penguasa Mi Sis a2 P era d aban Paha Pa tea Hi H to m Sedia! 1 London dewasa ini, dan ke-| Amerika malam Selasa melukis Hae Sa takan bahwa pemerintah dalam (Antara) liter Ik. 1.500 orang. (Antara). kabuosen Ul j5 La ai gg “ 'a 5 a C”“ |mudian 'menjusul perdjalanan|kan usul2 India sebagai tidak dje aa LE 2 Ss AA na saw laporannja kepada PBB menga- ta P 5 0: 1 Naa Konga Kn Ba - 
Persi Ke Moskow Pie. las. Dikatakan, Menon tidak |kelima pemuka partai tsb. tidak lili bahwa di Djerman Barat erunggu 00 ilsan Keraliman,' dalam usahgdki re Se aa “|, Fetapis menurut Suwito selanimengadjukan sebuah rentjana jg. ee menjertai ai 1 dalam |sejah kedjatuhan radio-aktif jang : T li Ji Pa aa an en Untuk Tembus Djalan djutnia, segala sesuatu djuga ter- dapat - memberikan kepertjajaan | UN Naa Nee ai Sa Pt meluas. en w : Si M | z M n" anun ” (korupsi dll-nja). Ia mengharap - Buntu Rundinsan |" wns/kepada perkembangan2jkepada dunia untuk memperoleh |9eri. Mengenai soal jang achir| Bechert jang mendjadi — guru eSir ap ulai er DIUMUMKAN di Paris Senin jl: (kan agar pemerintah didalam dja - Buntu Rundingan komperensi- London itu sendiri,/penjelesaian setjara damai dalam | &: dari pihak2 jg bersangkutan | besar di Universitas » Mayence" g   bahwa dekat Sollacaro  dipulau 

Corsica telah ditemukan sisa? dari 
kan sata lag tidak diperoleh keterangan jang 

  

:$ Djepa » ng-Russi j a jang sampai sekarang belum di-'! Menurut pendapat menjatakan bahwa menteri uru- wabannja didepan parlemen me . » € 2 Ean elu : i : 5 « . : j .000 ngenai soal itu dilakukan pada 1 ANA MENTERI Djep ketahui kapan akan diachirinja. "kalangan Amerika,  konperensi Me da ja Na dirikan Bendungan Panah ia Ma eat Ba Aang parlemen terHtka. 7 Kanan nan Natan an Mengenai maksud Mesir utk. London itu akan selesai hari Re| 19an resmi belum ada dan daftar|". telah mengatakan bahwa hu- 1 : 
daripada jang ditemukan dibagian 
bagian dunia lainnja. Bekas? di 
Corsica ini menundjukkan adanja 
peradaban djenis peradaban Laut 

'tengkap rombongan jang akan me 
ajertai Presiden kali ini sampai 
Selasa kemarin ' belum diumum- 

Pertanjaan tertulis itu berbunji 
sbb. : Ke 

1. Lisensi matjam apakah Jeng 
sudah dikeluarkan pemerintah itu? 

utk. bo malam atau hari Kemis selam 
an konperensi A-A ke- bat-lambatnja. 

“Cairo “oleh djurubitjara 

ijan radiogktif. di Djerman Ba- 
'at hingga sedjauh kini tidak ber 
“itik LL potar Djerman «Bara 

Minggu bahwa dia bersedia pergi | mengurdang negara2 A-A 
k Moskow untuk berunding dengan | : : 
pemimpin? Sovjet sehingga djalan | 4 

buntu perundingan Djepang—Uni| 
   Raksasa Aswan 

  

    

  

i i i 1 - ae t , Tengah bagian Timur disana. 2. Kepada perusahaan? siapakal Sovjet dapat dipetjahkan demikian erian Luar Negeri itu Dua pilihan, |(Kan- (Antara). 3 tepada PBB aa Panah Segera Sesudah Ada Per setudjuan Penggalian? di Corsica jang su Uashsi Ktu anda Gabe ea TAN urut berita Kyodo. Hatoyama | dikatakan, bahw donesia mei awan Reuter selandjutnja| "FT ir! sumur dibeberapa bagian ' dah berlangsung beberapa 3 Apakih Usepag Ta Sin 
mengatakan Hu Aoobaa menteri NENNN 35 Indone Kan ea bhw konputapat Ta Tawaran Ker dja. i Djerman Barat hanja dapat Dengan Sudan aan 2 na Sa aa bla Aa eng Be an 5 utanan dan pertanian| Papa en Ba Un , 5 " Ll Ta Hb Ta mana , H3 F i IN, 2 a ional ? 
Aneyang mina nk 3 pertanian | an? dari konperensi London jg. don malam Selasa menghadapi sama Sovjet » Mel jimirum setelah diadakan pel” KOLONEL SAMIR HEALMI, sekretaris Na MP 3 da-benda jang ditemukan a.l. ia- | 4 Bagaimanakah dasar penbe ritahukan kepada H pilihan antara rentiana Barat dan meriksaan jang teliti.  Demikian|Bendungan Tinggi Aswan, Mesir, meniatakan hari Minggu jl. Ie sebuah tempat pemudjaan 

'atoyama hasil (kini sedang“ berdjalan itu. (An- 
hasil dari pertemuan Partai Libe tara). ar « ral—Demokrat tentang perunding | $ 

rian lisensi2 itu pada perusahaan 
asing ? 

5. Bagaimana perbandingan? an 

rentjana India ig diadiukan oleh 
Khrisna Menon. Rentjana India 

Bechert jang menjerukan  agar| 
sertjobaan2 bom atom dilarang 

(altar) jang dibuat dari tanah liat a ja-dj yartawan kantor-berita Belgia ,,PAgence dalam tanja-djawab dng wartawan ka gia ,,! Ag Ban Un an naa 
bendungan 

sir Dalam Soal 1, & 

  

  

  

         

  

  

      

  

   

    

   
   
   

    

   

Belga,” bahwa Mesir siap untuk mulai mendirikan Aren Manan ang bei 5 None : 
Moskow. y : : 5 ya 5 Pan Pap i : jam tugu) jang ber irtara djumlah lisensi2 jang diberi 

"bemunguaa pembbaa KA ananda KG MAh ini menghendaki Suez dikuasai Pemban nan |“ pemeriksaan terhadap radioltinggi Aswan, segera diika sudah tertjapai persetudjuan dengan | kir jang tingginja hampir 8 me | ka Hak Aa Pesan ana Pp karena iba Ya “jang “tetap Gakte 5 oleh Mesir dengan mengadakan | gu 5 aktif air hudjan dan hasil2 ma-| Sudan mengenai pembagian air sungai Nil. ter dan beratnja sampai 3 tonjdan perusahaan asing ? An - menuntut pengembalian pulau? Sekitar Larangan konsultasi dengan para pemakai| PEMERINTAH Sovjet hari Senin |kanan lebih diperhebat. (AFP). - 3 : | masing-masing. (AFP). 6. Perusahaan nasional jang ma Kunashiri dan Itofuru telah mel 2 Terusan itu. : telah menawarkan untuk bekerdja | g M 2 k B | Menurut Helmi, perundingan V00.000 dan £ 12.000.000 akan ra aa Pen Aa MAA on sa narik perhatian yet Pe Gi Partai Kominis “Seperti diketahui, hari Selasalsama dalam lapangan pembangu P ipa inja DATU| . sudeh hampir" berachir.|Gikeluarkan tiap2 tahun. utk. - 5 Aib Gene Pa RN ear Ne Aa Aa gen Karena hias bersidang lagi HAN Pe ana aa s9 3 Haa T : ki i ijumlah pengeluaran-tahu-| menutup biaja — tenaga-manusi: PERAN MAh 7. Perusahaan manakah jang ka 
xsrarlaberal  Nobusuke Kishij NK Eerau si 1 1 “ wartakan hari Senin oleh kantor KK | 3 an - " 8 £ Ti abis z P NG : 3 6 Pa aan Se Di Djerman Barat| Jang penting dalam sidang ini (berita, “setengah. xesmi Middle Kuwait ur Naa ne kira2 NN Bear an ag ar Ann NASIONALISASI SUEZ — |!ena tidak Sanggup mendjalankan setudjuan' Djepang —sovjet adalah. 15an : a i 7 ii Kast News Agency”. Menurut. be- | Ma 2 30.000, esir hanja membutu g an Je ap: | : 6 Pa : . bear dam bungan ir Der nga hn Bra, BANI, mes (rdolah apakah, reriana, Amerika its In tawaran adi olah, dadie |, 6 PAW kongsi ia dk Naa Tan ala ee Ka Peneaae  MAN ne aan mM NUOL In Iuar : - Ingatakan 2 e-Pjan mendemen itu bisa mems-i ja | | 2 3 Ae NP Ta EA NN aa SN : te i ahw ap: $ $ L 1 i # 

ri”. Dia sangat mengh SEAT betapa aer 120 ang- Jendkba Setumuan Indonesia, 'Pa-|Senin malam antara menteri ke- (pipa-minyak baru jg pandjangnja | (SM asal Pe Mt ta 2 aa Me. Didapat kabar di Kalro bahwa ala con alan Meener an Tan Pe na AN Hat gota2 Partai Komunis jang ter- kistan, Ceylon, Turki, Iran danf dngan Mesir Abdul Moneim El (1699 mil, jang akan mengalir |? Pena Ka 3 Yati "7 Tg Sub (sesudal untuk memperingati masionalisa | Kergusun mulai 1 Djanuari 1950 Semuka dan menggeledah rumah Erhiopta. , "|Kaissouny dengan Duta Besar Uni (cap minjak-tanah jg dihasilkan | santuan teknik. Antara £ 10.Isir dari Terusan e 
hingga sekarang. Dengan -djawa- 
ban pemerintah itu nanti dapat 
terbukti usaha pemerintah dari 
mulai tahun 1950 hingga sekarang 
dalam usahanja untuk memaaju: 

nasionalisasi Suez Canal Comp: 
ny) tiap tahun, akan meliputi k 
bih dari 5096 dari alat pembaj: 
ran asing jang akan dibutuhkan 

  F PN ' Nia i kongsi Suez Canal Company Sovjet di Kairo Eugene Kissilev. 
Nometintak Mesir 5 bermaksud 

mengeluarkan perangko istime- 
wa, Kementerian perhubungan 
Mesir pada hari Senen menurut 

didaerah minjak Burghan di Ku- 
wait dan bermuara dipelabuhan 
Iskanderun, Turki Selatan, di 

Ipantai Laut Tengah. Demikian- 

rumahnja dalam 3 hari ig lalv 
(setelah “Mahkamah Konstitusi 

' Djerman Barat melarang  berdi- 
“wa. |rinja Partni Komunis di Djerman 

Kalangan konperensi — malam 
Selasa masih belum dapat menga| Dari pihak Kementerian Per- 
takan tentang perdebatan dalam ekonomian didapat keterangan, 

     

  

Intan Sampai 11     
  

    

  

    
  

  $ 2 : : . : 1 . z 2 2 4 : 1 2 kan perusahaan nasional: Demiki 

BA Bae aa aa 3 : “Isidang hari Selasa. Tetapi ' ada bahwa Bank Indonesia telah mem iah menurut madjaiah industri : Jang 50760 lagi akan diambil dar. rentjana mengambil putusan ten- lan pertanjaan tertulis t 
| Barat. Tindakan 2 hukum selang, kemungkinan akan diadjukan ren berikan kredit sebanjak Rp. 150 minjak — Amerika Petroleum Karat Di Siberia sumber? lain tang model bagi perangko isti- lerkos, dari Fraksi PPT s a NN “ehh pening "ana lainnja atau diadakan pero djuta kepada Induk Koperasi Ko Week” Senen jl. An f 5 Tirag ' mewa itu. 5 Hadji Djalaluddin. (Antara). 3 Nate ra 120 Nae itu dengan ke-|bahan2 jang lebih tandas dalam pra. Uang tersebut dimaksudkan | Pipa ini dimaksudkan sebagai HARIAN Sovjet  ”Pravda” | Kalau perlu, Mesir ikan an : Pan Pena REM Tani entuan bahwa mereka akan dil rentjana Barat itu dengan mak-juntuk membiajai pembelian dan |.,balasan kongsi2 minjaktanah hari Minggu 4. mengabarkan Na PRA Mutu @ieotu doi 

terhadap nasionalisasi Suez Ca- hahwa dalam tahun 1954 diba- 
nal Company”. Keenam kongsi gjian timur-laut Siberia telah di 
isb. tadi ialih ..Standard Oil of temukan daerah jang juasnja 
New Jersey”, Socony, British Pc ribuan km? jang mengandung 
troleum Company (dulu AIOC). 'intan sampai 14 karat, dapat d 
Royal Dutch Shell, Gulf Oil dan pakai untuk keperluan2 industri 
Compagnie Francaise des Petro-'! gan sebagai permata. 
les”. Madjalah tadi mengatakan 2 

atu pengertian jang djelas dari |adjukan kepengadilan, katanja. «4 melenjapkan sifat internasio pendjualan kopra jang ditugaskan 
pendapat Washington (Reuter) «“ dewan Terusan Suez tadi. Ikepada Induk Koperasi Kopra. 

Sujono & Ba d Bersepeda Memasuki W'ton 
DUA ORANG pemuda Indo- but. Mereka telah bersepeda se- nja, jaitu pemuda2 Amerika ang rupiah didalam sakunja, dan se- 

nesia jang baru sadja menjelesai lama tiga hari dari New York. :gota U.S. Youth Hostel Associa|lama itu mereka telah menghabis 

bagi perkembangan ekonomi Me- 
sir, 

Helmi menandaskan bahwa Mesir 
mampu mendirikan bendungan 
tinggi Aswan dengan bantuan dari 
luar negeri sesedikit-dikitnja. Wa 
laupun pembuatan bendungan rak 
sasa ini akan meliputi  djangka 
waktu 10 tahun, tapi dalam tempo 

  Gara: Mentjari Sensasi 
SEORANG DJURUPOTRETbahwa jang mendorong. mereka 

kantorberita Amerika Serikat Uni|kedalam air ialah tukang potret” 
ted Press bernama Stewart Saw jang tjari sensasi: itu, segera am |ver dipukuli sampai djatuh ping|kat tindju dan memukuli Sawyer, 

       j Ke : 1 Ta bahwa kini masih dinantikan ter 5 shemuan ini| atau 5 tahun sadja sesudah ben 'san, hidungnja remuk, muka dan Djuga Diana segera merangkak 
kan seperdua dari perdjalanan-| Pemuda? ini, jang telah me- tion. Perkumpulan ini akan me-lkan 17 pasang sepatu dan bebe ' fiapainja persetudjuan2 interna- Meta Rea ay ng Dah 3 dungan ini mulai didirikan, per kepalanja luka2, tulang iganja saldari dalam kolam, basah kujup, nja berkeliling dunia, telah tibalrantau sedjauh 17.000 mil sedjak jnjediakan bagi kedua pemuda In|rapa pasang tjelana. i ekonomian Mesir sudah akan mem 

peroleh manfaat dari padanja. Di 
dalam djangka waktu 4 tau 5 ta 
hun itu luas tanah pertanian jg 
diairi sudah dapat bertambah dgn 
kira2 160.000 hektare, dan produk 
Si tenaga listrikpun akan sangat 

sional antara negara? jg bersang' dan dalam sekedjap mata rupa- kutan. 

| 
wan dari Inggris (Marilyn Mon 
roe Inggris”) ini berobah men: 
djadi seperti kutjing “hutan jang 
marah, ikut menjerang sang dju 

(kit, dalam insiden perkelahian — 
lawan bintang film Inggris Diana 
Dors dan suaminja............ 

Asal mulanja pesta besar, di 
hadliri oleh berpuluh2 tokoh film, 

luas itu. Daerah ini sukar sekali 
ditjapai manusia,  terpentjil dan 
masih belum  diperkembangkan, 
Menurut Pravda, produksi ekono 
mi daripada intan didaerah ini 
diharapkan dapat dimulai dalam 

pada suatu saat donesia itu penginapan dan 'ma- 
Washington, kan tanpa bajar. Di Washington 

mereka menginap dirumah atase 
penerangan Indonesia, Sjadzali 
Munawir. 

Sedikit publisitet didalam se- 
buah koran di Oslo memberi ke 
sempatan kepada mereka untuk 
bekerdja disebuah kapal Norwe- 
gia jang berangkat “ke Amerika. 

jang tepat dilmeninggalkan Indonesia pada ta- 
SN |hun 1954 telah menempuh djarak 

itu sepandjang 8.000 mil dengan 
berdjalan kaki. Tudjuan perdjala 
Ihan mereka itu ialah ,,untuk me 

   
Atas kerdjasama antara pendu- 

dukpenduduk sekitar kampung? di 
Manipa jang memeluk agama Is- 
lam dan Kristen, baru? ini telah 

  Sujono Diono, 26 tahun, dan 
Abbdullah Balbed, 22 tahun, dgn 

  

4 : , : : bertambah. Ditandaskannja bahwa (dipinggir kolam renang dirumah (rupotret. $ mendajung sepedanja telah mun- lihat-lihat keadaan dunia". Dari San Francisco keduanja|Di New York mereka muntjul Mak Pop ar Ma kr met aa aa Pas ini perlu di Mesir tidak pernah minta bantu-| Diana Dors dan suaminja di Bel Bahwa memang Sawyer jg na tjul. di Kedutaan Indonesia dil. Sesudah | kira2 sepekan nantifakan bersepeda ke Mexico  dan|pula didepan lajar televisi. Dgn. Na ara it Pb jan Ini lah Ten PN He ag pembuatan an Sant Sg Pn bendu verly Hills, ' Sekonjong-konjong, |kal, hal ini dibuktikan “pula oleh Washington pada malam tanggal tinggal di' Washington, kedua pel Amerika Selatan, Mereka berha- demikian mendapat honorarium (duduk negeri disana tengah diusa! TUA seyjara | besarZin dan ngan tinggi Aswan. Tapi pcmerin Diana dan suaminjavada jg men 
dorong hingga ketjebur kedalam 
Ikolam, demikian pula 2 orang 
tamu lagi. 

Suami Diana, 

keterangan . seorang wartawan 
Inggris jang ada didekatnja. Baru 
setelah  tamu2 lainnja. memisah, 
maka Sawyer jg lantjang tangan 
itu diangkut, (UP), 

ja 

pembuatan perumahan2 bagi bu Ta Oa aa An MAT ruh. Dalam ads 1 , as AA an pantuan uang “ ahun jang Int Bapak hanya ta Tn berat lalu, waktu Mesir sedang berusa Un Ra Or InBANsar kerena di ha memperoleh — bantuan teknik aerah itu terdapat pula batu- lehusus di Washington, Demikian- bara, lah keterangan Samir Helmi, 

16 Agustus, tepat pada waktunja 
untuk. tarut mengambil bagian di 
dalam perajaan2 hari ulang tahun 
kemerdekaan ke XI dikota terse 

muda Indonesia ini akan beranglrap akan dapat kembali ke Indo 
kat. menudja San Francisco dgn. (nesia dua tahun lagi, 
bersepeda, diiringkan oleh selusin| Kedua pemuda ini meninggal- 
pemuda pengendara sepeda lain|kan Djakarta dengan tidak berapa 

- 

hakan pembukaan 
Pengo 
AN 

99 dollar dan dua buah sepeda | sebuah Balai 
5 batan mengingat akan kesu lari segrang.fabrikan icrika, 3 

Gea , la perhubungan lalu lintas an Lemhooe Kebudajaan $ pulau Manipa dengan Balai 
Kon Eptaviageck Kat, f obatan jang ada di Piru, 

van Kun stan an Watang 
mane 5: Jasa 

  
        

   

     

        
jang menuduh 

cbeonan 

     



  

   

                

   

  

   
   
   
      

   

      

   

    

  

   

  

'memberi kesempatan kepada 
“untuk dididik mendjadi : 

        

        

     

  

    
   

     
     
        

  

      

   

“ Warganegara Indonesia. 

2 

  

onan harus ditulis sendiri dan disampaikan 
SISTEN DIRE 

an2 : | 
1 SMA Negeri bagian B dengan daftar 

k ehabisan. 
kuan baik dari Polisi bagian 

an Negara setempat. 
ehir. / 
atau wali, bagi mereka 

"21 tahun, jang diketahui 

Kepala Djawatan bagi mereka 
da salah satu instansi, 

kesehatan mn 'badan dari Dokter setem- 

n saringan. Mereka ' jang 

#diudji harus: membawa aslinja 
keterangan Jainnja. 

. memenuhi sjarat2 tersebut diatas 

     

  

Surat menjurat mengenai Pengumuman ini tidak diadakan. 

ndaftaran DITUTUP pada tanggal 15 September 1956 

    

   

     

  

    

    

      

    

1 Djakarta, 15 September 1956. 

D0 KEPALA STAF ANGKATAN UDARA. 

orris mendapat succes: 
“Bagaimana beker- 

Jalu-lintas kotu 

Poo Tong (Gedong 

. “ Menjiap-    

  

   

          

   

   

    

         

   
    

   
    
   
   

  

     

aan lalu-lintas 
kumbang: 

1 

  

    

  

    

    

ELIZABETH ARDEN, 

nan ai -—- .. Te 

   

' Umur pada tel. 31 Desember 1956 tidak lebih dari 25 ' 

      

    

    

     
   
    
        

  

   

  

   

          

        

  

    
   

  

    
   

  

   

KTUR ADMINISTRASI PER- 
terdeka Barat No. 8 Djakarta 

   
     

  

    

    
   

    

maka harus disertai r 

Lp 

5 METER K3 
» SEMARANG VEEM” 

2. DIOPERKAN. 

(djadi pengoperan atas perusahaan 
veem asing ,.Het Semarang Veem'"   kpada pengusaha2 nasional ' dgn jang terdiri atas 12.273) harga Rp. 3 djuta. marah ajaa. Tenaga buruh tsb. dikirim| TEE 
ini dilakukan oleh Firma  Kooy joleh organisasi partikelir ,,Veda” OLI 
Coster v. Voorhout di Surabajajg Jugn sepengetahuan Djawatan Pe-|Selasa il t : Haa peran | tunggal aa Inempatan Bea olah (wanita : bertempat tinggal di IN.V. Het Semarang Veem” itu Jha-usaha jang  dilakuk: sp RE ai Am . Grogo kepada Sanusi dari ,,Insol", Su-lyjawatan Transmigrasi. desa Karangtengah, Kab. Grogol 
.prapto dari toko Lely dan Alex 
| Waworuntu dari Jupiter Trading 
Coy. 1 

Belum diketahui bagaimana me 
ngnai. masalah  perburuhannja, 
Jang pasti, dari 180 orang pega 
wai tetap, 50 orang tergolong bu 
ruh harian tetap dan 200 harian 
lepas dari veem asing itu pernah 
adakan perundingan dgn ih 
madjikan kalau sewaktu2 mereka 
keluar maka pihak perusahaan 
harus keluarkan uang pesangon 
sebesar Lk: Rp. 1! djuta. Sema- 
rang Veem meliputi pergudangan, 
etablisemen, scheepsagentschap- 
pen dgn memiliki barang2 ber- 
udjud inventaris berupa gudang 
seluas 11.600 M2, 4- buah motor- 
boot, 2 rumah dinas, 3 mobil-se- 
dang dan lain2. (Antara). 

KETJELAKAAN 
Hari Senen siang jang lalu di 

perempatan djl. Bodjong depan 
Gedung Balai-Wartawan telah 
terdjadi ketjelakaa, “antara 'se- 
rang anak ketjil berumur 3 ta- 
hun jang sedang menjebrang dja 
lan telah tergilas sebuah Motor 
fiet jang dikendarai dari djuru- 
san selatan akan ke utara. Aki- 
bat daripada tabrakan itu se- 
Orang anak ketjil menderit, lu- 
ka2 ringan. Selandjutnja oleh jg 
berwadjib dilakukan pemeriksa 
an, dan korban dikirim ke RSUP 
untuk dirawat .seperlunja.” 

GARA? SEPEDA TIDAK 

1 Seperti dn aan 1 e UI Ol j 3 . 

| wadiib telah Ka ena, 
|bahwa setiap kendaraan jang ber 
“djalan pada malam hari diharu 

    

    

   
    

Tn 4 - . sa aa Sa : - - 

Dibuka at yana 5 Gi Ol Ha 

Ikabar Kota | 
       

   

  

| Menurut ketrangan pada tel. ih 13 Agustus di Semarang telah ter In 

pihak | 

  

  

— BERSEPEDA   
ia mengendarai ' 
lama 104 djam 

Janab Ashraf Khan, dari Ujj 
NON-STOP — 

  

    

   

      

AM RANGKA 
- suk usaha2 jang 
cinbangunan masjaraka 

Kadjitah berndfar didasran 

| ssah. Gadis. Jg, 

    

  

   

      

      

  

disana. Pada seluruh, man hg 
enak itu ada am Ng Ia 

  

"Diketahui, bhw asrama untuk |jang dituduh melakukan suatu u 
, ba .jang akan dikirimkan ke-| penipuan litjin jang menjebabkan 
aa asin eh ana Saat Na orang. gadis jang benar2 berha- 
IPurwoke mtor Pur won edjo dan So-|srat untuk mentjari pekerdjaan 
lo, dgn kekuatan muat masing2 |mendjadi “korban. Penipuan ita 

djumlah barang jg tidak 
  

ialah Purwokerto utk 81 djiwai | meliputi 
An aa Pace Dhan Bag Wed Iseberapa, tetapi tjara2 wanita itu 

  

   

Irah Sumatera dan Kalimantan melakukan aksinja perlu diketahu 
Adalah tempat2 dimana para tenaluntuk dapat mentjegah terul | 
ga buruh i i utk sementara wak-| .: Paga s5: 

$ in didar nja kedjadian tsb. Menurut kete- tu menetap disana. 5 abijan abi Tak ja bersawihi 

SEKITAR SOAL PENDIDIKAN. (tan sendiri kedjadian tadi 

Dalam pertjakapan kita dengan 
salah seorang Kepala Guru 
di Pekalongan tentang masaalah desa Karangtengah telah berkun | 
pendidikan: dewasa ini diterang- djung ke Kudus. Dihalaman: Seta. 
kan, bahwa faktor pertama menge siun Kudus ia telah berkenalan de | 
'nai kesukaran2 jang dihadapi ui ngan seorang gadis nama Sn., 
Pemerintah jalah soal Gedung2, umur 17 th. tinggal di Godong. 
dimana setiap tahun djumlah pela Pertemuan antara kedua orang itu 
djar2 semakin meningkat, dan ke ada demikian rupa, hingga achir | 
madjuan2 ini sudak sewadjarnja nja Sti dapat berkundjung sama? 
Selandjutnja dikatakan, bahwa ke rumahnja Sn. di Godong. Hal 
presentase kemadjuan jang ditja ini dapat terdjadi, karena Sti 
pai oleh anak2 sedjak Proklamasi -djandji. untuk mentjarikan . 
Kemerdekaan “Negara kita sangat djaan pada Sn. di RSUP jang di 
mengagumkan. Banjak anak2 dari katakan ia bekerdja. Setelah ber 
desa telah meninggalkan desanja 'malam 2 malam dirumah Sn. di- 
untuk melandjutkan peladjarannja, Godong, maka Senin pagi kemaren 
dan tidak sedikit pula anak2 terjmereka “ menudju ke Semarang” 
sebut mendapat beasiswa dari pe Jdengan menggunakan kereta api. | 
merintah. Berbitjara mengenai |Dalam pada itu Sn. karena Ta 
perkembangan hasil2 udjian baru? Jakan mendapat pekerdjaan telah 
ini dimana banjak orang2 tua mu membawa beberapa helai kain jg. 
rid telah digelisahkan dengan per Jdimasukkan dalam tas. Sesampai 
aturan2 dari beberapa Sekolahan Inja di Setasiun ' Tawang kir 
SMP jang tidak tertjantum pada Jajam. 10 lewat, 3 

  
F rang wanita nama Sti, tinggal di:     

    

   

Igasi dan 
“-125.176 ha. petegalan dan 1.255 

Beberapa waktu berselang seo- |' » ! 
P3: 3 besar tanah keras dan berbatu. — 

   

  

   
    
   

  

- | Pertjobaan Kewadjiban 
"| Beladjar Di Djepara 

pefingatan 17 Agustus di Djawa Tengah | 
g adalah peresmian daerah ker- 

    sa Wurjantoro, dan pertjobaan 
abupaten Djepara. , 

Daerah kerdja pembangun. 
an masjarakat desa Wurjan 
toro terdiri atas 54 desa. 

.I Sebagai pernah dikabarkan, dae 
(rah kerdja pembangunan masjara | 
kat desa dikewedanaan Wurjanto 

|ro. daerah kabupaten Wonogiri | 
(Surakarta) merupakan salah satu 
dari 16 objek pembangunan ma- 
sjarakat desa di Indonesia, 
pada tgl. 17/8 selaku wakil Gu 
bernur Djawa Tengah residen 
D.P. Sadono meresmikan pembu- 
kaan daerah kerdja PMD Wur- 
jantoro. 7 

Daerah Wurjantoro terdiri 54 
desa jang berpenduduk 156.228 
djiwa. Luas tanah 40.877 ha, an 
taranja terdapat 3.209 sawah iri- 

3.499 sawah tadahan, 

ha. tanah kosong jang sebagian 

  

' Apa sebabnja daerah tsb. di 
djadikan objek sebagai pertjonto 
han pembangunan  musjarakat 
desa di Djawa Tengah. ialah ka 
rena penduduk daerah jg tandus 
|dan bertanah gamping din ber 

atu itu belakangan jini menun 
jukkan kegiatan untuk mengu- 

bah segala matjam tanih tsb. 
mendiadi. daerah jo menghasil- 
kan bahan makanan dan lain? 
nja. 

Mengenai perusahaan jo terba 
injak adalah perusahian pemba 
'karan gamping (kapur). pembiki 
nan batu-ubin dan lain2nja jg di 
usahakan setjara besar2an. Ke 
radjinan 1g penting ialah pembi 
kiman wajang-kulit dan seni pa- 

“hat. peraturan ae Maid PP dan K, aa NA Ta 1 aj 
dikatakan hwa sekolahan2 '-itu n. untuk menunggu sel 1 : p iajua F mempunjai idee sendiri2 berhu- |tar, karena ia hendak men Hen Anak sebagai bahan bung sekolahan itu sudah tidak Isepedanja jang dititipkan. P' . pertjobaan kewadjiban be- bisa an, - peladjar2 baru, |ja akan papan tsb. Sn. In eh s5 ladjar. Ha ihingga peraturan tsb. sangat me jnunggu. Tetapi jang ditunggu ter| perti telah dikabarkan, mulai ingedjutkan sekali bagi masjarakat Injata tidak datang, hingga 5 2 e 3 22 ne jang terkena. Diantara peraturan? PNS ata kepada (tgl. 17/8-1956 daerah Djepara 'di 

jang berwadjib oleh £Sn. Hari Se-   Tata jang sangat nakai ada itu dikatakan ar . - lanja bahwa hal demikian tadi'memberatkan bagi orang2 tua mu Jiasa pagi Sti berhasil ditangkap. Giabaikah oleh pengendz eda |rid jang tidak mempunjai djabatan |Ternjata ia baru sebulan ja jang kadang2 | a dilakukan gn jatau kaum tani, sehingga tidak |meninggaikan tempat tahanan, ka sengadja untu tu. maksud jg |dapat diterimanja. | rena suatu kedjahatan. Ketika Sti tertentu. Ber! n. dengan itu, : ? SEN didengar “keterangannja oleh fi- baru2 ini hampir terdjadi perkela | PERLETAKKAN BATU PERTA- Ihak jang berwadjib, ia mengakui hian didjalan Kalisari: (fietspad) NG E 4 perbuatan. tadi dan di -me- jang lebarnja Lk. 114 m. 

  

    

    

    
  

   
     
     

  

pengendara sepeda dari djurusan 
Utara ke Selatan dengan tidak ber 
lampu hendak bersimpangan dgn 
seorang pengendara sepeda' jang 
datang dari urusan jang dju 
ga' tidak ber! Karena keada 
an agak gelap gulita, maka ter 
djadilah tabrakan. Salah seorang 
dari pengendara. itu jang. merasa 
dirinja benar | | marah2, hingga 
terdjadi pe dan perke 
lahian, tetapi “untung sebelum pe 
rang tanding @djadi hebat, 
datanglah « tin 3. 
mentjegah 
tersebut, 
djadi hal2 jan 

SEORANG PERWIRA DARI 
TU PENDIDIKAN DI LUAR 

     

  

“ 

Dalam rangka pembangunan 
Angk. Darat serta untuk mem- 
Ipertinggi mutu  keachlian ' bagi 
|setiap anggauta A.D., maka Kap- 
|ten Susidarto wakil Kepala Sie 
'HI Terr. IV diperintahkan oleh 
K.S.A.D. untuk mengikuti  pendi- 

|dikan Adjudant-General . Officer 
' Advance di Indiana Amerika Se- 
rikat. Pendidikan tsb. ' memakan 

' yaktu selama 9 bulan. Kini per- 
wira tsb. tengah dalam persiapan 

:untuk pemberangkatan ke luar 
Inegeri itu, 2. 

MAJAT DIKETEMUKAN DI: 
DALAM SELOKAN. 

Pada tgl: 15 Agustus 1956 jg. 
baru lalu di djalas Imam Bon- 
djol telah digemparkan oleh ada 
nia seorang majat. jg terlentang 
didalam selokan.: Majat tsb. ter- 
njata seorang perempuan berns 

dari Kp. Pontjol Semarang 
nurut keterangan korban 
sebelumnja sudah mempuniai ps 
njakit ajan. Selandiutnja dengan 
pertolonga, dari penduduk seki- 

|tar itu korban dikirim di RSUP 
luntuk diperiksa. 

   

An SAR RKA 

Chusus untuk Suara Merdeka. 

   

SEMARANG, 21 Agustus 1956 : 
24 'karat : djual ............ Rp. 46,— 

"beli .. Rp. 45,— 
22 'karat : dj Rp. 43,— al... 

Aek 

  

. Untuk harga emas Pata 
Medan dan Luar Negeri hari ini 
kami tidak menerima tjatatannja. 

f en KANE an Sak ba 

MASIH ADA TEMPAT D 
PETERONGAN TIMUR, 
SURAT-SURAT KEPAD: 
No: an SURAT 
KABAR INI. 

   
     

  

      PN EM, 

Seorang |“ 

| Liep sebagai pendeta jang ke 3 

(4 Ds. Liem Tjiauw Liep kini ma- 

2. Liem Siok Hie 

ma Soefinah bertempat tinggi! : 

MC 
#ebu 

: Graising ini hanja dilakukan se- 

     

    
    
   
   

    

   

    

« Ao Bia aga 

| leluasa menaburkan benil2 peri- 

  

    

   

    

   

      

ad 
A 

1 hardi Pemimpin Corps Sukarela, 

      

MA GEDONG PASTORI GREDJA 
TIONG YOA KIE TOK 

- KAUW HWEE. 

— Dengan dihadliri oleh anggauta 

-Inglurakan air mata ia menjatakan, 
bahwa sehelai kainnja Sr   
al di Pasar Ja'iek dengan! harga 

edja tersebut pada hari Senin |Rp. 20,—. Kini Sti untuk '| kedua 
bl. djam 5 sore dihal gredja jkalinja ditahan oleh fihak jang esaru 2 telah  dilafigsung- |oerwadjib. Demikian kissah peni kan upatjara - perletakkan batu jpuan tadi jang tjukup menarik. 

pertama pendirian gedung pastori ina 5 : 
(jang sudah lama diidam?kan.: |YAHANAN MELARIKAN DIRI ' Upatjara dipimpin oleh Ds. Li- Baru2 ini du 1 ah 
em Siok Hie jang dengan singkat |. PATUL a Orang tahanan menguraikan akan pentingnja ada Tri-Tunggal Salatiga masing2 .nja gedung itu jang kelak hendak |bernima: Somodimedjo dan Wi-' 
Gipakai untuk sdr. Liem Tjiauw |kana telah melarikan diri dari ta 

hanan dengan djalan - merusak 
pintu dari tahanan tsb. ' Kedua 
Orang tsb. berasal dari desa Te 

sih berada di negeri Belanda dan Ngafan Ketj. Banjubiru (Amba- 

Akan tiba da Bemaon saru ken Ah Segan AN Olah jang Berwa kan tiba di Semarang 'untuk be- -diib segera dilakukan pengedjar kerdja disini bersama2 dengan Ds. an, tetapi tak berhasil. klem Sik Elle dan Ds. Tan Kiem “TJERAMAH KEBUDAJAAN. bip mpotJkra “sambutan sele Pem P Pa Progres sai, perletakkan batu pertama disif akan mengadakan tjeramah on engan ind Bgn tentang masaalah Kebudajaan jg 
s 3 k : akan diberikan oleh sdr. Sabar ling tua. » : 
Nek keterangan jang dipe Santosa - Ananta Guna besok pa' 

95 th. da tgl. 24 Agustus 56 djam 19.30 

  

dari gredja Tiong “ Tok Kauw   
roleh sdr. Oei kini berusia 

. Bisa Beta di Gedung Gris. i IPATJARA KENAIKAN PANG “ALAM PERPISAHAN KAT DAN MILITERISASI. Dalam Sanetaa Tana Aa xla dbl IS Aug, 1956 ' jbl. dilupakan, Senin malam jang lalu 

langsungkan upatjara 5 45 angkat bagi 3 oran an taan Djapen Prop. Djateng jang 
Tatrpa Perhubungan AD di Tory, Pada Y#I, 2 September 18b6 akan Iv Me engan dan 5 xx,” menduduki tugas jang baru, jaitu JEV jaitu-seorang Sersan: Maj. — sebagai Pers Atase R. I. di Tokio. 
mendjadi Pembantu Letnan: se Tea Denanan, 6 . Menara ge 3 mendi z an dengan Hawaiian-band P.W. La da an Pen Na Setelah ketua PWI tjab. Semg. 
AA 3s ng KAS 2 1 sdr.  Walujosedjati mengutjapkan |Kopral. Bersamaan itu pula telah pidatonja jang mengharapkan agar 
dilantik 28 orang pekerdja dari keluarga sdr. Tuh Hasan dapat 
Corps ' Perhubungan AD Sta ment Png mo AA Ta Na baru itu, kemudian beberapa ang Terr. IV mendjadi Tentara gauta PWI dengan maksud jang 
aa Ae Be Tenan aa an UNA bata TN A3 Na an Bra "AN Es. : " sampai. berte 

1d) KS , g djahtera. Malam perpisahan itu jig angkat mendjadi Prad dua. Me mengandung arti kekeluargaan jg 
reka itu tadinja adalah tenaga2 erat diachiri dengan berdjabatan monteur Radio dan ' monteur MN antara kowan3 Dera dengan Listrik pada kesatuan tsb. Pelan- PILM PROPAGANDA DARI 
tikan itu dilakukan oleh Koman- N.sS.v. PABRIK DJERMAN 
'dan CPHB. Det. 40 Kapt. M. , Dengan perhatian besar sekali 
M. Kocrechi. 

     
           

it 
    

    

    

  

   

' hari Senin malam di gedung Sa- 
sanasuka telah penuh seseak pemu 
da-pemuda serta para penggemar PEKAN FUNDRAISING PA- sport sepedamotor, malam itu tlh 

LANG MERAH INDONESIA. Gipertundjukkan sebuah pilm pro 
Baru2 ini telah dibentuk Pani- paganda dari Djerman : g dise- 
a Fundraising Palang Merah lenggarakan oleh N. V. Net Motor 

ndonesia Tjabang Semarang jg Coy Semg. Pilm tersebut memper 
rtudjuan menggerakkan usaha lihatkan technik2 dan — pertjoba 

ari uang se-efficiint2 dan an-pertjobaan produksi sepedamo- 
$ jak2nja pada tanggal 17 s/d tor NSU dan sepeda kumbang jg 

30 September jad. Gerakan fun- 

        

    
  

  

itu telah dipertundjukkan pula ke 
tjepatan2 produksi dan“ kapasiteit 
dari pabrik NSU tersebut. 

PERKUMPULAN TJATUR 
"PANGLIPUR”. 5 

Biru? mi di kampung Pan- 
dean Tamanhardjo telah didiri- 
kan perkumpulan tjatur ,.Pangli- 
pur” dengan susunan pengurus: 
aja sbb.: Ketua sdr. Prijombodo. 
penulis sdr.. Hoedijono, bendaha 

  

     kali setahun tetapi dgn systeem 
jang begitu rapi hingga lambat 
laun dapat diharapkan Palang 
Merah Indonesia berdiri setjara 

kak, meng 
harap! : emerintah 
lagi. Manan jalan inilah dapat 
Palang Merah “Indonesia dengan 

  

   
anusiaan- dengan tidak mem- 

a2- ssa, golongan, aga-   
    

       
   an faham politik. usunan 5 Ha $ Pasitya  Fundraksing ini ada|ra sdr. S. Hardjosoeprapto. pela 

agai berikut: |tih sdr. Soetadji, 
PELANTIKAN 'banrrya PER- 

SIAPAN DPR PER- 
ALIHAN., 

Besok tgl. 23 Agustus djam 10 
pagi Gubernur - Djawa engah 
akan melantik anggauta2 Panitya 
Persiapan DPR Peralihan propin- 

   
       

Pelindung: Walikota K.B.S. Ko 
ndan K.M.K.B. Smg. Kepala 
lisi ' Karesidenan kobes Smg.,, 

enasehat: "Dr. Parjono, Dr. Soe | 
parto Setjodihardjo, Patih K.B.S., 

I, II : Sdr, . Komisaris 
mat dari Polisi bagian Pu- 

  

   
   

   

  

   

   

  

     

     

  

jang Sekolah, 
terdapat didalam tas telah didju “berusia dari 6 s/d”14 tahun jang 

iE £ 3 bertempat dilana. Si Press-room Semarang diseleng Ne bertempat dilapa: garakan malam perpisahan oleh ngan C. PH. B Ungaran telah di P.w.1. tjab. Semarang dengan 

didemonstrasikan di pabrik, Selain | 

dikan objek daerah pertjobaan 
kewadjiban beladiar: 
bagi Indonesia. Jang pertama ada 
lah Pasuruan. (Djawa Timur). 
Daerah ' Djepara berpenduduk 
409.138 diiwa diantaranja terda- 
pat 31.471 anak: jang Sudah 'ber 

dan 35.000 anak2 jang 

belum bersekolah. Dari djumlah , 
tu hania diambil 4.000 anak jg. 
didjadikan bahan pertjobaan ke- 
wadjiban beladjar jang membutuh 
2 ruang beladjar sebaniak 100 

itik, 
djadikan bahan pertiobaan terse 
but terdiri dari mereka jang ber 
usia 7 sampai 9 tahun. 

Menurut keterangan, untuk pe 
Taksanaan pertjobaan kewadjiban 
beladjar di Djepara tersebut telah 
diterima beaja sebesar Rp. 1.300. 

"—. Dan untuk beaja pertio- 
baan kewadjiban beladiar bagi 
|daerah Pasuruan dan Djepara, da 
|lam tempo 6 tahun, pemerintah te 
lah menentukan rentiana keuang 
an sebesar Rp. 174.952536,—. 

(Antara) 

2 SEPUTJUK SURAT ttg. 
menamakan dirinja 
"kirimkan pada Resid 
KMK, Bupati Magelang, 
(wartawan dari pelbagai 
Magelang. 

Dalam surat jg ditik sebanjak 
50 baris tersebut oleh fihak itu 
pada permulaannja “ dimintakan 
perhatian anggauta masjarakat 
kota | terhadap peristiwa peleda- 
san granaat Selasa tgl. 14/15-8 
alam ji, “ditempat kediaman 
sorang komisaris Kepolisian di 
Jil. Bajeman, dimana menurut 
surat itu pada malam tsb. sedang 
serlangsung Pesta2 Dansa seba- 
sai | malam perpisahan. Kepala 
xepolisian- Kedu, jang mendapat 
undjungan pula golongan Tiong 

hoa. Kepada Residen Kedu' dan 
.embesar2 lainnja oleh fihak itu 
diminta agar bertindak tegas ter 
hadap mereka jang 'seharusnja 

Sa TA ML MA LS LA 

Kepala 

K.B.K.I. SEKSI KEMPERBU 
' SEMARANG. 

Baru2 ini oleh pegawai? dari dja 
watan2 dalam lingkungan Kemen 
terian Perburuhan di Semg. telah 
membentuk organisasi 

si Kementerian Perburuhan Sema 
rang” jang disingkat dengan nama 
"KBK." Seksi Kemperbu. Semg. 
Selain itu telah terbentuk pula su 
Sunan pengurus sbb. : Ketua sdr. 
Rukmono, wakil Ketua III : sar. 
Tugiman dan sir. S. Prajogo. Se 
cretaris sdr. R. Hadiprajitno dan Isar. Soedarmo dan dibantu bebera 
pa seksi2 lainnja. Alamat secre 
tariat : Peleburan IV/10 Semg. 

SABUN .TJAP "BERKO” 
Dari Perusahaan Hap Hien 

Loeng Semarang jg mengerdjakan 
sabun tjap "Berko” kami   si Djawa Tengah. Pelantikan di 

lakukan di Kantor Gubernuran 
dan panitya itu terdiri dari Mar 
tosuwito (PNI), Sukarno (PKI), ' 
Hady Sujanto (NU),  Supangkat 
Brotohardjono (Masjumi), Wirjo- 
saputro (PSII) dan Abubakar 
(Partai Buruh). Seperti diketahui, 
panitya persiapan itu diketuai 

ioleh Gubernur, 

el. Sdr. Notaris R. M, Soe- 
0 Wakil Ktua P.M.I. Smg., 

Dr, Soeparto  Setjodihardj 
D.K.K. Smg., Penulis: Sar. 

d. Sharif Hakim dari P.M.I. 
mg., Bendahari I: Nj. Dr. Soe- 

   

| Dr.  Thio Kee Tiong dari 
C.H,F.N,H. Smg., dan di bantu 
beberapa sub,2 lainnja,   
  

didalam rumah 
pengiriman tadi 

   
   

  

Inja: 

dan | 

jang kedux 

Dan dari mereka jang di 

kantor berita 

telah, 
menerima beberapa puluh batang 
sabun tjutji. Ternjata setelah di 
Itioba sabun tjap Berko itu dapat : 
diudji manfaatnja untuk member- 
'sihkan sesuatu 
tangga. Untuk 
dengan djalan ini kami mengu- besar Sipil, 

itjapkan terima kasih, 

menjedihkan adalah penjakit jan 

Toh anak itu madju terus, ber- 
kembang terus, malahan anak itu 
Isudah akan bisa pimpin orkes 
Isymponi internasional apa. Ter- 
njata anak: itu mempunjai bakat 
baik, pat 
tjari kontjo. 

Na manat Presiden jbl, 
litu bisa menambah gigi anak jg 
berusia 11 tahun ini. 

PA En Moraal. 
Saja ikuti omongan orang2 tua 

terkemuka disalah satu tempat 
(Orang2 tua itu, rupanja kuwala- 
|han mengikuti madjunja” dja- 
Iman. Mereka omongkan jg pokok 

apa adakah moraal itu seka- 
sang? Han. kalau ' 'itu2 disebut 

moraal baik, mungkin saja ini jg 
tidak, mengerti moraal. 
Setelah mendalam saja ikuti, jz 

dimaksudkan ini. 
Dfaman sekarang ini orang se- 

nang menjebarkan kabar bohong, 
senang 'nondjolkan  kedjelekan 

     

  

aja malu,”  pembesarnja 

aja djadi buruk: 
Tidak ada lagi empan-papan, 

artinja sopan santun melihat tem 
pat, mengingat waktu. 

' Saja belum mengerti benar, jg 
Imana jang ditudju.. Tjuma saja 
lega ketika salah seorang dian- 
tara wong tuwa itu bilang: 

ah, itulah gambarnja. 

|dak gila, tidak mandi hartaben 

mun masih: tetap bahagia 

ram hidupnja. 

nja ada di Kraton Solo jang na 
manja Sasana Sewaka. Letaknja 
di-alun-alun Utara. Pendapa be 
sar sekali, tjukup untuk tempat 
duduk 5000 orang, duduk dilan 
tar. Sasana artinja tempat. Sewa 
ka menghadap. Tempat mengho 

pakai oleh Gadjahmada, banjak 
menelorkan  tjendekiawan.   

budi baik dan pandai | 

orang lain jg belum teniu salah. 
Orang kok senang kalau bangsa- 

ISM, 

urang kek senang kalau negara- 

.. Pia- 
man modern sekarang. Siapa ti- 

ida. Tidak ikut gila tidak akan 
kebagian ketawa. Namun, betapa 
riuhnjapun ketawa sigila, betapa 
nikmatnja harta sebab gila, na- 

dan Orkes 
djaja bagi orang jang tetap ingat 
dan waspada. Aman dan tente- 

“Gedung jang paling besar ha 

Idapnja hamba keradjiaan diaman 
baheula. Jang seperti ini di Jog 
ja, namanja Pagelaran, sudah di- 

Su- 
nan Solo jang kini ada di  Dja 

11 Ta hun Merdeka—Bahaja Moral Dan Ka- 
bar Bohong — Banjak Jg Gila Hartabenda — 
Sasana Sewaka Solo Ditawarkan Untuk Lem- 
pat Sekolahan — Lagu ,,Madju Indonesia” 

GENAP 11 TH. usia Republik Indonesia. Ibarat anak, usia 
If tahun sekarang ini sudah boleh dibanggakan. 
J1 tahun anak masih sadja digoda penjakit2 matjam2. Jang paling 

Dan selama 

g dibikin oleh ajah ibu (bangsa- 
uja) sendiri. Hati seringkali disakiti oleh adik abang sendiri. 

  

SIARAN RADIO R.I. 

(SEMARANG, 23 Agustus 1956 : 
Djam '06.25 Klenengan Sunda. 

107.10 Hammond Organ. 07.30 Nja 
Injian Nien dan Tuty. 13.15 Orkes 
Cosmopolitain, 13.45 Suara Bersa 
ma. 14.10 Krontjong Asli. 17.00 Gen 
ding2 Dolanan. 17.30 Peladjar dan 
Sastera. 18.00 Pengadjian. 18.15 
Piano Tunggal. 18.30 Dari Lemba 
ga Penambah Pendidikan Umum. 
18.45 Piano Tunggal (landjutan). 
19,30 O.R.S. Mengiring Djaja Sua- 
ra. 20.30 Rajuan Malam. 21.00 Mim 
bar. Islam. 21.15 Dari dan untuk 
Pendengar. 22.15 Pembatjaan Bu 
ku. 23.30 Penutup. 
SURAKARTA, 23 Agusts 1956 : 
Djam 06.190 Genderan pagi. 07.20 

Genderan pagi (landjutan). 13.10 
Lagu2 Klasik, 13.40 Disco Varia, 
14.10 Rajuan Siang. 1700 Dunia 
Anak2. 17.40 Varia Djawa Tengah. 
17.50 Irama Indonesia. 18.15 Pe- 
ngadjian. 18.30 Seni Karawitan. 
1930 Imbauan Malam. 19.45 Kontak 
dengan Pendengar. 20.30 Motjopat 
Peladjar. 21.15 Aneka Warna, oleh 
ROS. 22.15 Irama Padang. Pasir. 
23.00 Penutup. 
JOGJAKARTA, 23 Agustus 1956: 
Djam 06.190 Musik Salon. 06.35 

Rajuan Kulintang. 06.45 Njanjian 
Duet. 07.20 Suara Moh. “Saleh. 
07.30 Kwartet Dharnoto. 13.10 Ba 
rat Populer. 13.45 Krontjong Siang. 
14.10 Gema Siang. 17.00 Gelang- 
gang Kanak2. 17.55  Pengadjian. 
1815 Buah Tjiptaan Elgar'' 18.30 
Suara Sendja. 19.40 Rajuan Ta 
pian Na Uli. 20.15 Lagu2 Langgam. 
20.30 Seni Suara- Djawa. 21.15 Mim 
bar Islam. 21.30 Malam “Terang di 
Hawaii. 22.10 Malam Tirakatan “dg 
Danjang Mataram. 23:30 Penutup. 
DJAKARTA, 23 Agustus 1956 : 
Djam 06.30 Orkes Melati. 07.30 

Radio Jogjakarta. “13.30 
O. H. Rame Dendang. 1410-Empat 
Serangkai. 17.15 Kesenian Sunda 
Panggugah. 18.30 Partapanuli. 
19.30 Langen Suara, 21,15-Orkes 
Gambus. 22.15 Orkes Irama Baru. 
23.00 Penutp. 
TJIREBON, 23 Agustus 1956 : 
Djam 06.10 Sunda Djanaka. 06:40 

Orkes Sapta Nada. 07.10.Orkes Mu 
sette. 07.40 Orkes Dupa Nirmala. 
dll. 13.10-Xavier Cugats “dil. 13.40 
Orkes Puspa Kemala. 14.10 Tjire- 
bonan. 17.00  Peladjaran: Njanji. 
17.30 Siaran A, P. 18.15 Hidangan 
made Tanyre, 18.30 Cannat dengan 
Pianonja. 19.39 - Mimbar . Islam. 
20.15 Ketjapi Tunggal. 21.15 Ru- 
angan I.P.M. 21.30 O.K. Sangku- 
riang. 22.15 O. H. Dendang Teru 
na. 23.00 Penutup. f 

  

wartawan, dan kundj gi, 
don. Kontan disana oleh 

DEMONSTRASI 

Major Salah Salem, dulu men- 
teri penerangan Mesir, pernah 
mendjadi terkenal seluruh dunia, 
karena pernah menari-nari sete- 
ngah telandjang ditengah tengah 
orang2 Sudan waktu mengundju- 
ngi negeri tsb. 

Tentu tari?2-an Salah Salem ini 
”tari-tarian diplomasi”, 'Maklum 
orang2 Sudan jg kebetulan di 
kundjungi maior Salem, hampir 
semuanja setengah 
dan pada waktu itu Mesir me- 
mang butuh simpati dan maw me- 
mikat Sudan. S 

Sekarang, Salah Salem  djadi 
Lon- 
salah 

satu night-club sang major dita- 
Iwari untuk menari-nari dengan 
pakaian seperti Tarzan dengan 
honorarium 1000 pound, 

Mengingat “kebiasaan  night- 
club2 London ig serba sembrono 
ini, Sir-pong mau numpang usul, 
djangan sampai sekali kali bekas 
Kepala Dinas Purbakala PP & K 
diutus ke London. 

Maklum sih, kaluk nanti dita- 
wari supaia demonstrasikan, eh, 

"teknik istimewa”-nja..... 

Oewah, bisa semrepet !    
  

TJIREBON 
HARGA BARANG DI PASAR 
KUNINGAN MENINGKAT. 

Menurut tjatatan Djawatan Pe 
nerangan Kab. Kuningan harga   bahan kebutuhan sehari-hari di 
pasar Kuningan dalam bulan Agus 
tus ini mengalami kenaikan harga 
djika dibandingkan dengan harga 
harga dibulan sebelumnja. Misal 
nja beras no. I jang di bulan Djuli 
jl. sekilogramnja Rp. 3,20 naik 
mendjadi Rp. 83,50, minjak tanah 
sebliknja dari Rp. 15,— naik men 
djadi Rp. 17,— bahkan sampai be 
rita ini dibuat meskipun orang ba 
njak jang sanggup membeli Rp. 
20,— sebliknja, sukar ditjari. Mi- 
njak kelapa per botol bir dari 
Rp. 3,— mendjadi Rp. 3,50 sedang 
garam dari Rp. 0,50 sebatanja men 
djadi Rp. l,—, 

| MESDJID AT TAOWA 
DIRESMIKAN., 

| Bertepatan dengan hari kemerde 
kaan R. I. ke XI, mesdjid AT- 
TAOWA Tjirebon telah dibuka 
resmi, dans bersamaan dengan itu 
telah dimulai dengan resmi pula 
pembongkaran pertama mesdjid jg 
lama. Diatas tanah bekas mesdjid 
lama ini akan dibangunkan bagian 
lainnja dari Mesdjid ATTAOWA, 
jaitu mesdjid Ibukota Kares. Tji 
rebon. Sebagaimana pernah disiar 
kan pembangunan mesdjid Attagua 
ini akan memakan biaja lebih dari 
Rp. 1 djuta. 

  

  

   
    

  

    

karta menerangkan kepada saja 
bahwa Sasana Sewaka Hupun Ta 
'akan dipakai untuk sekolahan: : Ada usul untuk gedung keseri. ana ana ana Pa aa SAINA 
an. Tapi ternjata akostiknja ti- “rp PEP Da2 e0A z ,dak baik. Lebih epektip untuk 5 
sekolahrja anak-snak. 

' Barangkali ini memang jang 

tempat tidur umum. 
Dasar gelap. 

, Madju Indonesia, 
| Diantara lagu2 njanjian . bersa- 

iang indah. '"Madju Indonesia". 
Kata2-nja begini : 

Madjapahit dimana 
Semangatmu djaja 

Sriwidjaja dimana pusakamu 
gaia 

'Lama sudah tidurmu. 
Tingai sudah surja, 
Terang sudah njalamu, laut 

tjahja suka 
Buana djiwa lamamu 
Mant'ar diiwa baru 

Kobarkanlah semangat 
j luhurmu kembali 
Kembangkanlah sajapmu 

meninggi 
Sumbangkanlah tenaga - 

KEPADA DUNIA 
Tanda kamu Indonesia.   

Lagu ini seperti hendak mengi- 
kuti perdialanan Presiden ke Mos 
kow dil. nanti keseluruh: dunia. 

Indah nian. Namun apa daja, 
pabila masih banjak anak? sen- 
diri jg nakal2 dan tidak mendapat 
dampratan malah disandjung ? 

Tempat Dansa Di.granat? 
Golongan Jg Namakan Diri ,,Suara Rakjat 
Magelang” Minta Perhatian Jang Berwadjib 

kenaikan sar. Tuh Hasan, Kepala Pewarta | 14/8-1956 dari suatu fihak jang 
"Suara Rakjat Magelang Chususnja” telah di 
en Kedu, Direkteur S.K.I. Terr. IV, Komandan 

Kepolisian Djateng serta seluruh 
dan surat2 kabar dikota 

mendjungdjung tinggi ' Tribrata. 
Kepada semua wartawan di Ma 
gelang dalam surat itu diserukan 
agar membantu fihak tsb. jang 
menamakan dirinja "Suara Rak- 
jat Magelang Chususnja”. 

|“ Suatu antjaman tertulis dalam 
surat itu, djika Residen Kedu se- 
gan bertindak, maka rakjat sege 
ra akan mewudjudkan tindakan? 
tepat. Demikian a.l. isi surat itu. 

Berhubung surat tsb., para war 
tawan Magelang dalam kumpul- 
kan keterangan? berkenaan dgn. 
itu, telah mendapat pendjelasan2 
bahwa benar ledakan jg terdjadi 
tgl. 14/15-8 tsb. adalah ledakan 
granaat. Seorang diantara warta 
yan Magelang, benar malam itu 
Iketika turun hudjan rintik2 men 
(dengar ledakan hebat/seru sekira 
djam 21.45, jang segera menanja 
kan pada centraal telpun dan 
mendapat djawaban, bahwa Jeda 

"Kesatuan (Kan hebat itu, bukanlah ledakan 
buruh” Kerakjatan Indonesia Sek G. Merapi. Sepandjang ketera- 

ngan2 jang dikumpulkan para 
wartawan, maka ledakan granaat 
itu tidak membawa korban 
orang. - 

Seorang diantara  wartawan2 
Magelang jang tidak dengan se- 
ngadja pada djam 11 malam me- 
lalui muka rumah di Djl. Bajeman 
itu, benar melihat mobil berderet 
deret dimuka rumah itu, dimana 
terdengar lagu Barat jang sering 
“digunakan untuk mengiringi dan- 
sa-dansa, tetapi tidak ' menduga 
bahwa beberapa saat sebelum itu, 
dirumah tsb. terdjadi ledakan gra- 
naat seru. ' 

  
Siapa penulis surat tsb. dan 

siapa jang meledakkan  granaar 
itu, hingga kini masih mendjadi 
probleem hangat dikalangan Pem 

Militer dan Kepoli- 
Isian setempat, (K.R.) 

tepat dan paling baik, dari pada 
sekarang ini, kalau malam untuk 

.ma 17 Agustus "56 ini ada satu 

  

Bra Bae an FUI 
Pa ta ks Ni 

PURWOKERTO 
Bea 

PELAKSANAAN  RENTJANA 
KALI GATEL. 1 

Pekerdjaan penggalian Kali Ga- 
tel didaerah Sumpjuh Kab. Banju 
mas sampai babak pertama ini tlh 
menelan: biaja Xhk. -Rp. 2.235:000,— 
untuk pembuatan 12 klep air oto 
matis, biaja penggalian serta pem 
bikinantanggul2 didesa Kedung- 
pring sampai Kali Bengawan dan 

  
Kali Sumpjuh. Pada babak. kedua 
dimulai dengan biaja Rp. 294.000, 
untuk penggalian dan pembersih- 
an pohon2 nipah-jang tumbuh di 
tepi2 kali tersebut jakni dari per 
ftemuannja Kali Gatel sampai Kali 
Sumpjuh dan: Kali Idjo. Diharap 
kan pekerdjaan ini akan selesai 
pada tahun ini djuga. Dan peker 
djaan jang terachir akar member 
siikan Lk. 80.000 batang pohon 
nipah dimuara kali tersebhbt. 

BANDJARNEGARA 
MUTASI TJAMAT DAN KEPALA 

KOPERASI. f 
Didapat kabar bahwa Tjamat Pe 

djawaran, Karangkobar, :. :Kiswan 
dipindahkan kekantor Karesidenan 
Banjumas di. Purwokerto. Belum 
diketahui siapa jang akan 'mendja 
bat Tjamat di Pedjawaran. Semen 
tara itu Kepala Koperasi. Bandjar 
negara Surjadi telah dipindahkan 
ke Purwokerto. Sebagai penggan 
tinja ditetapkan Wasio “dari Pur- 
wokerto. 

KLATEN Ki 
MR KOREA H 

PANITYA PERSIAPAN: DPRD 
PERALIHAN DILANTIK. 

Bertempat diruangan sidang 
DPRD Kab. Klaten baru? ini telah 
dilantik oleh Bupati Mochtar “Pa 
nitya Persiapan DPRD Peralihan 
setempat. Panitya2 itu terdiri a.l. 
dari wk.2 PKI jang diwakili oleh 
sdr. ': Sajid Sumarto. Sdr: Masri 
dari PNI, sdr. Moch. Achmadi da 

  

Gerinda, sdr, Ali Suhudi dari NU 
dan dari PRN diwakili oleh'sdr. 
Sunardi Tondodidjojo. Pelantikan 
itu disaksikan djuga oleh wk.2 Dja 
watan, wk.2 Party/Organisasi, dan 
Sementara para pendjabat2 penting 
setempat. 

PEMALANG 
PERTEMPURAN DENGAN 

GEROMBOLAN. 
Sabtu malam j.l. Lk. djam 22.00 

didesa Sirahu 7 km sebelah selatan 
Pemalang telah terdjadi pertempu 
ran sengit antara tentara: dengan 
gerombolan. Karena lebih, dahulu 
telah dapat diketahui kemana ge 
rombolan hendak bergerak maka 
oleh pihak tentara jang kebetulan 
Sedang berpatroli terus diadakan 
pengadangan. Sewaktu gerombolan 
mulai memasuki desa Sirahu tsb 
sebelum mereka mengadakan aksi 
nja dengan tjepatnja terus diser- 
gap tentara hingga terdjadi per- 
tempuran sengit sampai beberapa 
djam lamanja. Dan gerombolan 
iterus melarikan diri dengan me- 
ninggalkan 2 orang mati. dan 2 
putjuk sendjata. - : 

KUDUS 
at 

PEMBAGIAN KURSI UNTUK 
DPRD. PERALIHAN. 

Tgl. 20 Agustus  195bxjl. ber 
tempat dipendapa Kabupaten Ku 
dus, oleh Bupati Kepala Daerah 
Kab. Kudus R.S, Hardjohantoro 
telah dilakukan pelantikan dan 
utjapan djandji dari anggauta2 
Panitya Pembentukan DPRD 
Peralihan Kab. Kudus, jaitu Kja- 
hi Ridwan Masjhoed (N.U.), 
Kusnio Andjar Asmara (PNI), 

    

S. Sidharto (PKI), Moegzjahid 
Moechtar  (Masjumi), . Warsam 
(Partai Buruh) dan Ang Bwan 
Kiem (Baperki). .,Kemudia, Pa 
nitya  menjetudjui. mengangkat 
Kjahi Ridwan Masjhoed, mendja 
di Wakil Ketua Panitya. 
Menurut ketentuan DPRD-Per 

alihan Kab. Kudus anggauta ber 
djumlah 20 orang jg terbagi atas 
8 dari N.U., PNI. 6, PKI 4, Ma 
sjumi dan Partai Buruh masing2 
1 kursi. Diharapkan sebelum 
tgl. 1 September ini DPRD-Per- 
alihan sudah dapat dilantik, 
  
  

Bun $ — HESUDENNARSAT OSER an ap Pelan 

Nenen naun 

ri Masjumi, sdr. Mangunredjo dari | 

                      

SOLO 
PEMBUKAAN KANTOR SEN- 
TRAL TELPON DI TAWANG- 

MANGU. 
Senin petang djam 17.00 di Ta- 

wangmangu, Surakarta, telah di- 
langsungkan peresmian pembuka. 
an Kantor Sentral Telpon untuk 
Tawangmangu, jang antara lain 
dihadiliri oleh beberapa instansi 
setempat. 

Sentral telpon di 'Tawangmangu 
tersebut telah dibangun dengan 
beaja Rp. 700.000,—, termasuk pem 
belian materialnja, dan bertempat 
disalah satu ruangan pada pesang 
grahan Pringgodani. 

Sentral telpon tersebut kini mem 
punjai 53 sambungan, tetapi apabi 
la perlu masih bisa diperluas sam 
pai 100 sambungan. Hubungan ag 
Solo dilakukan dengan 1 lijn jang 
langsung, dan '2 lijn lewat Karang 
anjar. 

Perlu ditambahkan keterangan, 
bahwa sebelumnja itu hubungan 
telpon di Tawangmangun diseleng 
gerakan oleh Kismoprodjo sebagai 
langganan pada PTT. 

MAGELANG 
mem 
KURSUS BI DJURUSAN ILMU 

PERNIAGAAN. 

Atas initiatip Lembaga Penam 
bah Pendidikan Umum A.D: di 
Magelang, baru2 ini dikota Ma 
gelang dibuka kursus B 1 djuru 
san ilmu perniagaan. Djumlah 
murid 80 orang tamatan SMA/ 
C ig tidak dapat meneruskan pe 
ladjarannja  keperguruan tinggi 
atau berhalang karena sudah be 
kerdja. “ Kursus itu diadakan 3 
kali seminggu. docen? dari Jogja 
antara lain Mr. Sudibio. : 

H3 | 
DUNIA OLAHRAGA SINGKAT. 
Atletik. Atlit Parry O'Brien 

mentjiptakan rekor dunia baru un 
tuk lempar peluru dengan lem- 
paran sedjauh 61 kaki 44 intji di 
Pasadena (California) dalam suatu 
perlombaan atletik bagi ,.bin- 
tang-bintang” baru digelanggang 
Muir High-school. Rekor jl. ialah 
60 Ka 10 intji atas namanja sen 
diri. 
Tjatur. Dalam perlombaan 

tjatur terbuka utk. merebut ke 
djuaraan seluruh Kebajoran - Dja 
karta telah keluar sebagai djuara 
pertama F. Mawikere, kedua Sri 
Bekti Subakir (12 'th.), 3. Surat- 
no. Perlombaan tsb. diadakan 
oleh Panitia Perajaan 17 Agus- 
tus. Sri Bekti adalah satu?nja pe- 
agikut. wanita. Setelah menjelesai 
kan partainja jang terachir, kare- 
na lelah, achirnja Sri rebah, hing 
ga perlu ditolong. 
Renang. Dalam latihan be- 

renang jang diadakan di Marsail- 
le baru2 ini, Jean Boiteux djago 
renang Perantjis berhasil ' mem- 
perbaiki rekor Eropa 400 m. ga 
ja bebas dgn mentjatat waktu 4 
menit 29 dt. jang berarti 1 dt. 
lebih tjepat. 

Tennis. Utk menjambut Ha- 
ri Ulang Tahun Kemerdekaan 
R.I. pegawai kantor Gubernur 
Djateng menjelenggarakan pertan 
dingan2 . tennis, bulufangkis, tja- 
tur jang hasil2nja sbb.: Tennis: 
Ladies single: 1 Sumarlien, 2: 
J. Kunardi: men's single: 1, San 
tosa, 2. Mr. Soetarmo: mixed 
doubles: 1. Imron Surosaputro/ 
Sumarlien, 2. Santosa/Etty  Ha- 
ryati: ladies double: 1. Sumar- 
lien/Lily, 2. Sumarni/Btty Harya- 
tis: men's double: 1. Suroto/Goei 
Thian 'Liep, 2. Nikyulaw/Imron 
Surosaputro. Pemenang  kehor- 
matan 1. F. D. Davied, 2, Su 
diarto Wiriokusumu. Bulutang: 
kis: 1. Soetarno, 2. Kartiajo, 3. 
Sidik? tjatur: 1, Marsaid, 2, Toer 
hadi, 3. Toekidjat. $ 
Regu Polo Air Indonesia hari 

Minggu jbl. di Djakarta dikalah- 
kan 17-23 oleh regu Singapura. 
Pertandingan tadi dimaksud utk 
mengadakan test terachir bagi re 
gu Indonesia utk. Olympiade 
Melbourne, Disamping pertandi- 
ngan tadi diadakan pula pertjo- 
baan2 memetjahkan rekor Indone 
sia 100 m. gaja bebas, 100 m. ga 
ja dada oleh Habib Nasution dan 
Carla Oen, tetapi tidak berhasil, 
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“£G-M'3 TREMENDOUS 
TECHNICOLOR 
ADVENTURE! 

      

      

Yume 
1 BROTHERS 
WERE YALIANT IX NN 2 

RosEerr 

1 TANIOR 
GRANGER 

BiYin 
Ni AN Moti-M PICTURB 

, ARA MAN 

“Semua 'keseraman « 
.|terkumpul mendjadi satu da 

film istimewa ini ! - 

        

    

  

  
Pemberontakan ! 

..o.c.oc.amem. 

"beradik saudara sekandung ! 

SOK MATAM PREVIERE !f 
X” 5.00 7.060 9.00 (17th) | 

dan kesergan 
Im 

| Angin tofan ! 
Harta terpendam... ...... - dan 
Ieadis2 jang paling menggiurkan 
hati 
Perkelahian antara manusia dan 

| binatang raksasa-lautan, dan per- 
kelahian mati2an antara kakak- 

   
          Dengan ini d pan tc 

(If nap sahabat, handai taulan jang tela 

A 

  

    

  

(usia 76 tahun) 

    "Pengusaha rokok tjap ”Tebu” dan ”Tjengkeh” 

O.P, 
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"I menjambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan kita ke XI 
Kn | 17 AGUsTus 1956 dengan amal dan harapan semoga ren- 

|l diana pembangunan ekonomi nasional berdasar kooperasi 
3 | dapat dilaksanakan, Ui 

    

Kooperasi Batik 

(BATIK TIMUR ASELI REPUBLIK INDONESIA) : SURAKARTA Dil, Ov. Slamet Rijadi No. 90 - Tilp, 270 
    

  
      

      asa. 

  

  

  

  

Djamu ' LANGSING sING-| 

  

         
  

OBAT ZALF INI KARENA RESEP JANG BAIK || 
MENDJADIKAN KAWAN BAIK UNTUK KULIT 
KEKUATAN OBAT INI DAPAT MEMASUKI LO- 
BANG? KULIT MAKA BERMANDJURANNYA SA- 
NGAT ISTIMEWA UNTUK MENJEMBUHKAN || 
BERBAGAI MATJAM PENYAKIT KULIT seperti || 

| BISUL? KURAP. LUKA? WASIR, PATEK.BENGKAK, | 
BINTIS? MERAH. DLL, MEMAKAI INI OBAT DAPAT | 
MENDJADI SEMBUH KEMBALI. MENGHIL ANGKAN BENG 
KAK. NANAH DAN RATJUN, DAN ME MBIKIN DAGING ai NS 
TUMBUH KEMBALI, KULITNJA MENDYADI BAIK | : 
SEPERTI ASALNJA 

1   

  

  

  

»Tjap Lampu”-Nj. Couw' 
Tetap terpudji. | : 

.— 

  

IN. V. Stoomvaart Maatschappij 
”"Nederland” mempermaklumkan 
kepada penerima muatan bahwa:     

kutu air dan lain? 
)) Lis mandi orang lelaki habis bia- 

     

   

    

     

         

          

   

  

kulit F7 

        

  

nak keljil ha: |       
      

  

nya Bedak Ng 

  

ini mendjamin dia 1 kesehalan kulit “5 

    

Tailor ,/Terbit" 
Kp. KARSANAH 183 

(Dil. Bodjong). - Semarang. 

Ibnu 
Bekas bas Savelkoul—Semarang. 
Djuga terima pakaian “pegawai.  SCHAPPN : 

   

    

  

    
    

    

     

   

   
     
     
     

   

       

    
    

       

   

     
   
     

   

  

     

    

     
     

     

    

    
   

      
   

      
      

   

masuk 1 
dengan muatan dari Eropa.   "NEDERLAND”. 

5AMPAI HARI SENIN INI 
“L. 27.000 LEMBAR 

"SURAT BAHAGIA 17 AGUSTUS” 

| TELAH TERBAGI! 
| SUDAHKAH DIANTARANJA MENDJADI MILIK 

3 | TUAN DAN NJONJA? 

  

        

     
   

Bea TOKO ,,BIENs« 
Te Pt BODIONG 25 SEMARANG. 

Ka ni kah -- aa ME MEME KAB KEREN 

KABAR GEMBIRA 
|. Mulai sekarang kita dapat menerima pesanan atas ZEILENDE : 

Mesin Sala yank ROYAL model DIANA (model C 
zonder tabulator)- 

- Types of characters: PICA & ELITE 
| Sangat practisch untuk keperluan: Rumah-Tangga & Perusahaan. 
Pe AA Yan — Harga Rp. 3.481.— 

— Pembajaran muka 50”, dengan mendapat potongan 10”5. Barang 
sai gat t ba t 5 Ta ? 

Solo: Dijk Slamet-Rijadi 236 — Telk no. 286. 
Semarangr Djl. Suari 18 — Telf. no. 445. 

ot : 3 “4 c S » & : FE . Aa . EA ANA AAA AKAN 

0000. Selamet Dateng 
TUAN?2 DAN NJONJAH2 SEKALIAN SAUDARA? SILAH- 

.KAN MAMPIR... 

“Di Warung Makan Sate Kambing 
Tn uan Gulo. : 

DJALAN PRINGGADING No. 50 — SEMARANG. 

  

    ya 

13 Rumah Dari Batu (Woonhuis) 
M0 JANG TJUBUPAN. TERIMA KOSONG. 
TAWARAN KEPADA No. 7/3289 IKLAN INI. 

  

er 

  

  

“"dkerpari 
Satu Radio Monteur 

ANGKATAN LAMA, BERIDJAZAH dan BERPENGALAMAN. 
'TERANGKAN RIWAJAT HIDUP DAN GADJIH JANG DL 
MINTA. DIBAWAH No. 7/3305 HARIAN INI. 
  

    PGRAND” “BESOK PREMIERE BESAR” TGRIS 
5.00 7.699.00 BERBARE NG - (13th) 5.00 7.00 9.00 Extra: SABAN SORE djam 3.90 di “GRAND” VistaVision 

BAN Gan Hah 4 : na « 2 

       

     
melarikan diri untuk melindungi per- 
tahunja telah berada dalam .sakunja ! 

jang bersama 500 wanita2 jang tjan- 
emahirannja melawak jang paling 

| 

.Saksikanlah bagaimana i 
mata jang tidak dengan se 
Saksikanlah Dean dan 
tik-tjantik mempersembahka 
Tutju dan paling djitu.... 

    

   

   

  

Tuan tak akan mampu berheni ta 1 
SEBUAH FILM HIBURAN JANG PALING TEPAT! 
  

m.8. , 4mstelbrug' 
pada tgl. 20 Augustus 1956 telah 

di pelabuhan Semarang 

N. V. STOOMYAART MAAT- 

  

  

AKA KEK KK KKM KAREENA AAA 
BLANDJALAH BERDUJUN? KE - k 

Toko HIEN Semarang 
BERARTI ADA KANS UNTUK DAPATKAN HADIAH : 

1 Poofs Chroomnikkel TOILET jang modern, artistiek dan halus. 

1 PooFs Chroomnikkel Zitjes jang Prima, dgn. bekleed Dupont's 
Imitatieleer. j 

| Etalage TOKO HIEN. 

OR 
INDUS TRIE 

' Bodjong 106 
SEMARANG 

   

  

   

   
DJAKARTA 

« 

  

  

f : SELALU DIPILIH UMUM 
PENG AN SAN tjap KATES, obat sakit kepala, masuk angin, influenza, badan panas, pegal linu (zenuwpijnen), rheumatisme, 
sakit gigi, sakit kuping, sakit perut pada waktu datang bulan (menstruatie). 
Sedia P.A.S. dalam rumah tangga, maupun dalam bepergian ber- arti kesehatan badan tetap terdjaga. 
BALSEM tjap KATES, menjembuhkan 
batuk, kepala pening, bernafas sesak, sakit pinggang, pegal linu. Amat berguna bagi penggemar olah-raga. 2 
URUS - URUS tjap KATES, dari sari buah?, berguna sekali untuk 
membikin bersih perut untuk mentjegah penjakit-penjakit jang tak 
di-inginkan. 
CGBAT MATA tjap KATES (MU-CHI LING), dibuat 3 matjam : MUCHILING PUTIH, bermanfaat untuk menjembuhkan penjakit 
mata mendjalar, mata gatal, mata bergetah, air mata merembes. 
MUCHILING KUNING, berguna sekali buat menjembuhkan mata 
berasa panas, mata berasa sakit, mata bergetah, air mata merem- 
bes, mata berasa berpasir, mata merah serta bengkak, mata berasa pedih. MUCHILING HITAM, paling mandjur akan menjembuh- 
kan mata trachoom, mata berasa kepanasan, mata merah berasa 
pedih, ngeri melihat tjahaja, mata kena terpukul, kulit mata me- 
rah dan sakit, kulit mata saki karena luka. 
OBAT - OBAT tsh. diatas dapat dibeli dimana-mana, 
PERUSAHAAN ANGGUR DAN OBAT REN AY & Co. 

DJAKARTA — SURABAJA. 

  "DJAGALAN” BESOK 
Sebuah Film dgn. 

| Bahasa Tionghoa »SEE YU KIE“ 
Tjeritaan Soon Ngo Kong (Siluman Monjet) jang paling digemari oleh segala Japisan ! Penuh keadjaiban dan penuh keheranan ! 
"ORION” BESOK PREMIERE BESAR 5.007.009.900 (17 th)   EXTRA: SABAN SORE DIAM 3.09 

. Kartu Bebas untuk ini film CinemaScope tak berlaku 
(Pesan tempat : 9.-— 12.- tidak terima 

Sedikit hari Berbareng dengan 
pesanan per telf.) 
”REX” , 

    
' 

LM TAREB.HIO BUNON RE MG - OA CAFE gu pom 

  

Ketika hudjan mulai turun. didaerah 
gadis : ,,Aku seorang jang berlumuran 
aku akan djadi sutji 3 NG AG La api 
Tjerita pertjintaan jang mengharukan antara seorang gadis Ame- rika jang telah bersuami dengan seorang dokter bangsa India ! Kisah jang mesra tapi bergelora jang mengatasi segala nafsu dan meruntuhkan segala dinding perbedaan bangsa! 

Ranchipur,  berkatalah si   
TE ARA ST AN ga au, 

Tanggal 17 — 22 AGUSTUS 
TECHNICOLOR 

ny CINBMASCOPB. 
»A MAN CALLED PETER” 

JEAN PETERS 
RICHARD TODD 

  

  Type Peri. sSSEMARANG” Idzin No. 3498/1UTA/L 71 

     
3 Sd Nm yA da na ii pn De an SR 25 

KANE, 
BISA DAPAT BELI DI TOKO2 DAN WARUNG DI 

Barang? tersebut kwaliteit terdjamin tinggi dan dapet di liat di . 

d3    TEA 
URUH INDONESIA. 

Institute The Hope 
Randusari Pos 1/305 belakang Worstfabr. "Fink” 

3g SEMARANG. 
MEMEGANG BUKU A: utk Udj. Bond Okt. '57. Kursus baru dimulai tg. 6 Sept, '56 djam 17.00. Hari beladjar Senin & Kamis djam tsb. Uang Kursus Rp. 40,— p.bl. Uang Pangkal Rp. 15,— (dibajar pada waktu mendaftarkan). 

(Dalam th. ini utk Udj. Okt. hanja dibuka 4 ploeg 4 25 peladjar. Nama Kursus serta keachlian dan pengalaman pengadjar memberi djaminan penuh akan mendapatkan succes. Selalu mentjapai top- prestatie AN Bea 1 
MEMEGANG BUKU B: melulu utk ex-peladjar Inst, The HOPE. Tari | ukan kemudian... 
PELADJARAN BAL SA (Belanda, Inggris): bhb kekurangan tempat belum nbuka- rombongan baru. MENGETIK : m sih dapat menerima tambahan pendaftaran uang pangkal Rp..10,— Sjarat:- 

  

  

  

    

   
   

dengan 
setidak-tidaknja tamat S.R. 

  

  
Rinso dengan Solium 
mengandung tenaga- 
pentjutji jang luar bi- 

3. sendok Rinso 
ditjampur dengan air 
sudah rjukup untuk 
menghasilkan busa? 
hidup saru ember 

. untuk tju- 
tjian jang bersih 
berseri ! 

penuh. 

tjutjian putih-bersih tanpa susah 

RM. 3-105- BD, 

pajah 
  OaAaN 2d KARENA AKAN LAUT 

   

   
   

                    

    
   

Sea 

andjerr cak 

  

INFLUENZA » SELESMA 
DEMAM - MASUK ANGIN 

. DAN SEBAGAINJA 

  

penjakit-penjakit seperti 

MALAM PREMIERE 5-7-9- U3 th) 

Uang Kursus : KI) I | 

    

PROF. $ 
Menerangkan segala hal? peng 
perusahaan, keselamatan dan 

Djam bitjara : 

HOTEL   
T Rp. 30,— 

Kundju 
“Ahli Nodjum Occultist 

SHOUKA 

BIASA » Rp. 15.— p.bl. 
Umum: R.CJ. SOEMARD)JO. 

Ng 

ngilah 
T Astroloog 

hidupan peruntungan, Pertjintaan. 
mengobati segala rupa penjakit speciaal untuk orang wanita jang ingin punja anak atau jang tidak ingin hamil, karena kesehatan. 

Siang 9— 1 
Consult Rp. 15,— 

Sore 4—7 
GRAND Telf. Smg. 1395 - KAMAR No. 12 - Plampitan Semarang, 

  

j PSIM. 

ASTHMA CURE ISTIMEWA 
Untuk sembuhkan penjakit Bengek, Batuk Kering atau Basah, Pendek Nafas (Benauwheid) Ke 
BARYLTIN. Minjak Rambut 

|rambut, dan berentikan rontoknj 
NO HAIR CREAM UNTUK 
(Harga Rp. 10,— 

DC HAIRDYE Tjelup rambut 

ATOM HAIRDYE 
Rp. 10,—, 5 Grams 

jang susah dihilangkan dengan 

Dapat beli ditiap Toko Obat 

SEXALIN UNTUK 
'KIJOTIOK Rp.-20.   

On 

  

   PKL   BANDUNG ' 
“DAPAT BELI D' 
LL 

Roy bogere 

No. 87 

tua   
s ELURUH INDONESIA. 

9 FOR HELPING 
| To Finp my 

se SS | Al Na 
Roy, terima kasih akan ban 

luarkan Riak, Rp. 15,— 
guna menumbuhkan pandjangkar. 
a rambut (djatuh). Harga Bp to 
MENGHILANGKAN RAMBUT 

untuk membikin hitam rambut di- (tanggung tidak Juntur. Harga Rp: 10p— 
Tjelup rambut putih djadi hitam 3 Grams 

C Rp. 15,—, 10 Grms Rp. 25,—. /CLEANSING CREAM membersihkan paras muka (make-up) 
sabun Rp. -10,— 

|SPROSSENCREME untuk sprossen tanda2 hitam atau bekas dje- |rawat dil. Harga Rp. 10,— , : 
NO-HAIR PUDER untuk menghilangkan rambut Rp. 5,— 

diseluruh Indonesia. 
| Pesanan Juar harus tambah 1575 ongkos kirim. 

WANITA DATANG BULAN TIDAK 

POTENSOL 'OBAT KUAT ISTIMEWA Rp. 30. 

“DC CREAM tanggung menghi- 
“langkan tanda2 hitam djerawat 
kukul dan panu. 

Beri tjahaja dan membikin tjan- 
tik paras mukanja, 
Perideos :Rp. IS 
CLEANSING CREAM untuk 
ketjantikan Rp. 10,— 
SPROSSEN CREAM untuk meng 
hilangkan - tanda-tanda di muka 
Rp. 10,— : 

Pintu Besi 10 Djakarta. 

Dapat beli di tiap toko obat di- 
muna-mana : 
Pesanan luar kota tambah 159. 

DC ”PHARMA LTD” 
DJAKARTA 

aa 2 Aa 2 Ia M2 Tt “Um. AA an 

    
   

   

  

FORGET it, 
RICKYI UM 
HAPPY THEYV'RE 
ALIVE AND 

   
   
   

'ROY, THANKS 

nmu dalam menemukan ajah 
dan ibu saja! Mba 
— Tidak usah, Ricky! Saja se- 
nang sekali mereka 
dan sehat! 

masih hidup 

THE SHERIFF SAID THEV'LL BE 
HOME AS SOON AS THEYRE 
STRONG ENOVEH TO LEAVE 
THE INDIAN Ke 
RESERVATION! aff 
ISN'T THAT 
WONDEREUL? IK 

(7 

   

. mereka segera akan 

  
  

KONINKLIJKE ROTTERDAM- 

SCHE LLOYD n.v. 

Para penerima barang2 diberi- 
tahukan bahwa pada hari ini 

ms. ,,Mataram” 
tiba dipelabuhan Semarang de- 
ngan angkutan dari Eropa. 

N.V. Internationale Crediet- en 

Handels-Vereeniging ”Rotter- 

dam” Scheepszaken 

  

INI MALAM D.M.B. 
"LUX” 5.00 7.00 9.09 (Seg. um.) 
EX Ini & Besok Sore djam 3.00 

  

and Francis 
are rocking the     Donald 

      

   

  

ALD OCONNOR 
DOTARTAN HYER 

RICHARD EROMAN Yg PG 
JIM BACKUS EK 

Saksikanlah keledai adjaib jang 
ulet memainkan peranannja ! 
Kegandjilan-binatang jang tak 
terduga karena kemahirannja bi- 
tjara ! 
Kisah jang penuh humor tentang 
kehidupan pemuda2 dan bina- 
tang jang djadi angkatan laut 

       
Pe ATA TAN DN 

SN LL AN AL TE AU 

MENJAMBUT HARI PROKLAMASI JANG KE XI 1945-1956 

N.V. Handel My ,,Karli's Coy“ 
IMPORT — EXPORT — INDUSTRIES 
Dji. Imam Bondjol 44 — Semarang. 

  

  
-—amm ia 

Dagas mela Koperasi2 Djawatan/A.P. berupa: Sabun, Keme- 
dja, Sepatu dil, barang2 untuk kebutuhan sehari-hari, dengan 
kondisi jang memuaskan, 

TA SL LL LL LL LL aa AN Tn aU 

    

  

Bantulah 
PENDIRIAN GEDUNG PENGADJIAN 

vsIslamijah" 
i desa GLANTENGAN, KUDUS, 

PANITYA 
Djalan Ngantenan 35 - Kudus, 

- ——yan 

  

     

| Kesempatan Bagus Untuk 
Mendapat : RK

RS
 

SCOOTER "VESPA", 3 
MESIN-DJAIT ”NECCHI”. 
BROMEIETS ”ALPINO”, 
ZITJES VERCHROOM. 
TOILET-TAFEL VERCHROOM 
RADIO ”BORIMEX”, | MESIN TULIS. 
FOTO-TOESTEL. | 

  

dan barang2 lainnja, 

Dengan GRATIS! 
I-—- BERBELANDJALAH SEKARANG DJUGA, DAN MINTALAH "SURAT BAHAGIA 17 AGUSTUS” wi 

TOKO ,,H 1K N”     mengarungi gelombang di Samo- 
dra luas! 

- 

      
   

  

    
   

    

     

    

    

N 
AN 

: PA 

   AN 
— Sheriff berkata bahwa 

pu 
lang kembali kesini sete- 
lah mereka tjukup kuat 
untuk meninggalkan tem 
pat kediaman suku Indian 
itu! Tidakkah tw menje 
nangka, sekali? 

SON, YOUR FOLKS' RANCH IS 
NOW DEBT-FREE SINCE TI “SS 
BOUGHT IT AT AUCTION! PM 
TURNIN' IT BACK TO 'EM--- 
La STOCK AN? 

— Nak, orang tuamu kini 
sudah lepas dari hutangan- 
hutangan sedari saja mem- 
beli peternakan itu dilela- 
ngan! Saja akan memberi- 
kan itu kepada orang tua 
mu, semuanja dengan tidak 
usah membajar kembali! 

lie/ 

  | 1 BODJONG 25 SEMARANG. 
£ 
A 

   
    

    

   
    

    

   
       ALL Z WANT IS TH RECKON 

PINTO FOR DON PATEHES" | iT's TIME 
STABLEMATE! T'LL RACE | FOR ME 
THEM TWO NATURAL- / TO MOVE 
BORN ENEMIES AT N, FOLKS! 
COUNTY Tu an 

     

          
    
      

  

     
— Apa jang saja butuhkan ada 
lah supaja Pinto dan Dom Pat- 
ches selalu bersama-sama! Saja 
akan mempertarungkan kedua se 
teru itu dalam  patjuan 
dan mendapat keuntungan! 

Kiranja int sulah waktunja 

nanti, 

bagi saja untuk pergi, teman-te 
man! Aiiii, terima kasih, Wil 

    Nek kang OR 
KAN KN sa 2 Aa Tuba
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sia, Habib Beurguiba, hari uu 
. "menjatakan kepada negara2 Ba- 

| kong nasionalisasi kongsi terusan 

            

lah mendenga 
dari penasehat 
Nasser, wing c 
bry. NN 

. Pada hari 

  

Hamidul 
menurut rent 

dakan pidato F 
lam pada itu, anggota2 
Indonesia lainnja m 
pembitjaraan2 pr : 
si Djepang, jang 
lum memihak siapa? 

achir minggu jang lalu 
Indonesia terus: 
bungan dgn deleg 
Afrika. Demikian Reut 
London (Antara). . 

Sementara itu dalam pida: 
dalam konperensi di London 

        

  

   

    

        

   

    

    

    

ngan soal Socn, Monte Lua lesi Mirdad '& men 

nja Luns men an peno- 
lakan Indonesia i 
lagi hutang2 kepada Belanda de- 

Canal Company oleh Nasser. Djakarta. 
tidak menjebut nama Thay 

Indonesia, Luns berkata: ,,Wakil tertu £ “dar Pebubeite Jatah 

menegaskan tentang adanja 

dari kolonel Nasser (nasionalisa- 
beberapa tindakan tertentu 

gasi saja merasa bahwa 
penjelesaian harus difjari sepan- 
djang garis2 jang - ditundjukkan 
oleh teman-sedjawat saja jang 
terhormat dari Amerika Serikat. 
Agaknja penting sekali untuk 
membentuk suatu badan 'interna- 
sional jang bertugas meng-eksploi: 
tasi terusan Suez dan jang 
hubungannja dengan PBB, dengan | 
demikian dapatlah didjamin bah- 
wa terusan itu akan dapat digu- | p 
nakan setjara effektif dan 
wasan oleh satu ra      

    

2 

      

    
dapat dihindarkan”. De 
kabarkan oleh UP dari London.f 

  

   
   

       

       

  

    

    
    

    

   

  

   

      

    
      

    

    
   

     

    

   
    

    

   

   

   
   

    
    

  

“Ikarena tidak mau memberikan ke djuga akibat2-nja. Badan 
“Iterangan? kepada Nefis, oleh Lie n:sional utk Terusan Suez 

Pgu Jkomprominja, jang dimaksudkan untuk menembus djalan buntu 

  

    

    
   

I c ASI DI DJAKARTA — 
ng |Sesuai dengan tradisi peringatan Hari Proklamasi ke-11 pun dilang 
ta Jsungkan dengan penuh dan meriah di ibu-kota upatjara? 

. Gise s Pegangsaan Tim 
tampak Presiden Soekarno lk Ba na 

    ut aubade murid2 sekolah landjutan 

  T -—— 
    "(Barat Berma 

:| sakan Keputusamnja? 
iresi|Pihak Mesir: Badan Internasional Sbg 

  

    Minggu” dikabar ma Sekali Tidak Mau!" 
$ KALANGAN jang patut dipertjaja di Mesir mengatakan hari 

| Minggu di Kairo, 
Suez itu mungkin dapat menghasilkan sebuah kompromi, dalam 
mana akan dibentuk sebuah badan internasional jang haknja ter- 
batas sampai memberi nasehat2, dan mempunjai hubungan dgn. 
PBB. Sumber2 resmi mengatakan bahwa pemerintah Mesir dgn. 

- seksama mengikuti pembitjaraan dibelakang lajar antara menteri - 
masang ca HA luar A3 John Foster Dulles disatu pihak dan menteri luar 

Dil. (sekaran a negeri epilov serta ketua del i | In ipihak Penad) untuk diperas Kekhaan laka m n kjna Puja, Menari. #ahak 
nja mengenai perintah2 jang di | 
bawanja dari da Ia dihadap-| Kata pembesar2 Mesir, pembi- 
kan kepada dua orang juris Be-|tjaraan2 ini mengandung harap- 
landa jang bernama Mr. R.J. Beerjan jang terbesar utk mentjapai 
dan Me Kiveron, keduanja audi- | kompromi. Tapi kalangan tadi 
teur militair ypada Krijgsraad di mengatakan bhw tekad Barat un 

“ Ketika itu Lie Hokjtuk menempatkan Terusan Suez 
bertindak sebagai” tukang 

pukulnja. Pemuda tersebut jang 
udah babak-belur itu kemudian 

pedjoang 

  

    

    

      

   
    

  

- 

djawab atas pekerdjaansehari2 
diterusan Sues harus tetap adi 
ditangan Mesir. , 

Barat bermaksud memak 
sakan keputusannja atas 

Mesir? 1 
Para diplomat negara2 Barat 

jang hadlir dalam  konperensi 
London hari Sabtu jl. giat ber- 
usaha supaja 22 negara jg hadlir 
dalam konperensi itu memberi 
sokongan kuat terhadap rentjana 
baru Dulles. Demikianlah kata 
»kalangan2 jang patut dipertjaja”, 
menurut wartawan k.b. Amerika 
Serikat ,,UP”, Kalau mereka 
tidak mendapat sokongan kuat, 
maka, kata sumber keterangan ' 

Dulles Adjukan Usul ai | 
FKG : Kg , mi Ttg Suez ar Na an 

2 tsb. dibawah ini: , ikan Menemukan” Ran a- 1. Mengachiri konperensi Lon- 5 Prinsip JangfAk 
ai : : 1” Timur Jg Bertentangan Lion tanpa pemungutan suara. 

gan Bar at Lag RA g 2. Mengadakan pemungutan sua 
MENTERI LUAR NEGERI Amerika Serikat John Foster |-a djuga, walaupun ada risiko 

Dulles malam Minggu ji. telah menjelesaikan susunan renfjana | »bhw URSS, India, Ceylon, In- 
im lonesia dan mungkin djuga ne- 

zara-negara Asia lainnja akan me 
ainggalkan sidang tanpa ikut da 

dibawah pengawasan  internasio- 
nal, sama sekali tidak dapat dite 
rima oleh Mesir, bagaimanapun| 

inter 
itu 

Demikian kekuasaannja harus chusus bersi 
fat menilik, sedangkan tanggung 

  
Hok 'Thay disiksa. 
“Berita Minggu." 

  

  

mengenai masalah Terusan Suez. Demikianlah diwartakan oleh 
k.b. AS. UP. Rentjana kompromi ini telah disampaikan kepada 

tu. Dulles Sabtu jl. lebih satu 
djam lamanja mengadakan pe- 
rundingan dengan menteri luar 
negeri Sovjet Shepilov, dan me 
nurut kalangan2 diplomasi. pe- 

  

Seruan Menjo- 
kongPerdjuangan 

  

    

1: batu Petang Bpk main rundingan ini merupakan perun   

    

   
     

   

      

dengan didampingi oleh| 4 

       

    

    

    

   
    

    

pmaksud Pak- 

Panasehat .,Boleh”—Kalau Berkuasa ,,Sa- | 
    

   
   bahwa konperensi London mengenai Terusan | 

        
   

Imembiajai pelaksanaan  Bendu- 

Ingat djelas menundjukkan bahwa 

'pidatonja tadi memaki-maki Pre- 

tes-pemogokan-umum jang 
dilakukan disegala negara Arab 
pada tgl. 16 Agustus jl. itu 
menundjukkan dengan djelas bah 
wa Mesir dapat sokongan dari 

Internasional 
. Djamal Abdul Nasser mengatakan bhw. 
n p sjarat?” menerima baik usul men- 

Foster Dulles supaja Terusan 
badan internasional. Nasser 
| Dulies tadi akan berarti 

rtimb 

jun Para 
An 

  

   
         
    

   

   

Be 
A.D . 

  

Seterusnja Nasser 
ahwa Teru 1 ggota 

   

   
   

   
    

Berhubung s mpai saat ini ma 
sih terus mengalir pemasukan 

mohonan2 dari para bekas 
anggauta tentara untuk menda- 

at djaminan sosial menurut PP 
No. 6/1950, oleh KSAD Djende 

kan ral Major A.H. Nasution telah 
oleh diputuskan untuk '— memberikan 
ukan waktu guna pendaftaran c.g. me 

ngadjukan permintaan djaminan 
sosial tersebut diatas kepada ig 

  
rasak 1 Mesir 
ulupun selalu bertanggung 

Fi 

Atas pertanjaan : puni 
mempertimbangkan usul tangan Bekas Tentara (SBT). 
bentuk sebuah dewan Surat keterangan ini dikeluar 

g terdiri dari wakil kan terachir dalam tahhun 1954 

  

   

negara2 maritim, ngan atau kemudian, berdasarkan In- 
berikan nasehat? me- Struksi Adjudan Djenderal No. 
djaan2 exploitasi Te- 52/Adjen/Instr/ 55-56 tanggal 

4-2-1956. sg 

Naa : Seperti diketahui PP No. 
“oleh pemerinteh Mts 6/1950 antara lain berbunji: tun 

jawab: Itu mungkin djangan diberikan selama 2/5 
dari lamanja dinas dalam keten- 

“taraan dan dinas sipil, dengan 
ketetapan diberikan sekurang?- 
nja selama 1 tahun dan seba- 

.njak2nja 5 tahunj  tundjangan 
tiap bulan ialah selama 6 bulan 
jang pertama 8096, selama 12 
bulan berikutnja 604 “dan bu- 
lan2 sesudah itu 4046 dari ga- 
dji pokok jang terachir (ps. 2 
ajat 1). : 

12 

   

      

   

vasser seterusnja mengatakan 
a-mempertjajai . an- 

1 ne Barat dan Mesir 
telah hilang. Ini adalah tanggung 
'djawab negara2 Barat sendiri. 
Tjara dengan mana pemerintah 
Amerika Serikat menarik kembali 
tawarannja kepada Mesir untuk 

  

ngan Tinggi Aswan, den Hd 
Bae diola" Ni Keputusan ini didasarkan atas 

pertimbangan bahwa  kelamba- 
tan permintaan tundjangan tsb. 
“diatas dari jang berkepentingan 

Amerika Serikat telah berpaling 
muka Tg Baraya menentang: 
pemerintah Mesir. Sikap A.S. ini Lenjah kare , iam kemudian diperkuat lagi AN naa SEN RA Tenngat Kentang oleh pi- he "pentiar dis k2 d 

dato P.M. Inggris Anthony Eden Ba aa at an 
dimuka tjorong radio BBC, me- dimas jelesaian keamanan 
ngenai masalah Terusan ng era MN PAN ob obiKaA seba- Seperti diketahui, Eden dalam gaimana mestinja. 

siden Nasser, menamakamnja ,,dik 
tator fasis, tidak bisa dipertjaja, 
perampok” dsb. 

, Bukan tjari kompromi. 
Nasser menjatakan lagi dalam 

interview ini, bahwa wing com- 
mander Aly Sabri (kepala biro 
politik kepresidenan Mesir, ta- 
ngan kanan Nasser) telah pergi 
ke London bertalian dengan kon 
perensi 22 negara, karena ia 
ingin mendapat keterangan? leng 
kap mengenai masalah ini dan 
karena ia dengan hadir di Lon- 
don dapat memelihara hubungan 

Demikian Penerangan Angka 
tan Darat. , 

  

Nehru Luka'Jeep- 
nja Terbalik 

PERDANA MENTERI Nehru 
'dari India malam Minggu telah 
menderita luka2 ringan karena 
mobil jeep jang ditumpanginja 
telah MN dekat Anjar, se 
dangkan beberapa penumpang 
Mean selamat. Perdjalanan Neh 4 delegasi dalam konperensi 22 negara di London untuk di- |'am pemungutan suara. Kalau“ ngan Geleg jang bersahabat ry ini dengan lekas djuga dapat Na sera . Bea 'ni terdjadi, maka akan diumum dengan Mesir. Aly Sabri di Lon diteruskan setelah  ketjelakaan NT ne it Menurut kalangan jang patut|kan bhw rentjana tadi sudah di-:9On bukan untuk merundingkan itu. Nehru sedang mengundjungi Gipertjaja, rentjana Dulles ini |-etudjui oleh negara? jang masih|/KOmpromi. , 0... Anjar dan tempat2 lainnja jang | melebur” pandangan2 Barat Ihadir. Demikianlah kata ,,sum- Harapkan supaja soal bulan jang lalu diserang gempa, dan Sovjet jang bertentangan salber jg patut dipertjaja” tadi. Suez dibawa ke PBB. dalam mana lebih dari 100 pen 

|tu-sama lainnja itu mendjadi salsyp). Nasser menjatakan bahwa pro- duduk telah tewas. Sewaktu jeep 
ig. terbalik itu ditegakkan pula, 

Nehru membantu djuga walau- 
pun luka2 ringan. 

  

— CONVAIR ATOM NB-36 H — 
jang untuk pertama kalinja boleh disiarkan ini tam- 

Dalam gambar 
pak pesawat terbang test tenaga 
sebuah pembom interkontinental 
lengkapi dengan sebuah reaktor 
penerbangan pertjobaan ini reaktd 
untuk menggerakkan pesawat 
setelah pesawat terbang 
orang dan dipakai untuk mendapat 

   
aktor jang ”panas” itu 

, terbang, Reaktor ini baru didjalankan 
tinggi diatas daerah jang 

& 

8 

atom Ceonvair NB-36H, jakni 
jang untuk pertama kalinja diper- 

atom jang “bekerdja”, Dalam 
tidak dipakai 

tak didiami 
kan keterangan2 mengenai akibat akibat dipakainja suatu reaktor di-udara, 

Radja Jordania Sambut 
Dga Gembira Renijana 
Federasi Negara? Arab 

MENURUT SURATKABAR? Dam 
radja Jordania Hussein — jang 

askus pada hari Minggu, 
dewasa ini sedang berkundjung ang ke Syria — dengan gembira menjambut rentjana pembentukan Federasi Negara2 

dan Mesir. 

Menurut pers Syria, 

Arab, jang 

sein dan Presiden Syria Shukri 
al Ouwwatly. Perundingan ini 
dihadiri pula oleh para pembe- 
sar Syria dan para kepala staf 
angkatan perang Jordani, dan 

Khruschev: 
Kekuatan Russia 'Be- 
sar : Tetapi 'Untuk 

Perdamaian 

NIKITA KHRUSHCHEV, se- 
kretaris 1 P.K.U.S., hari Djum'at 
mengatakan dalam suatu rapat 
raksasa dari 160.000 orang bu- 
ruh pertambangan batu bara 
Ukraina, bahwa ,,kedudukan in- 
ternasional Uni Sovjet adalah 

baik,” demikian menurut Reuter : 
jang mengutip siaran radio Mos- 2 

kow malam Minggu. : 

sKekuatan kita (negara2 sosia 

Iis, red.) adalah besar, tetapi ki 

ta bendak mempergunakan ke 

kuatan kita itu bukan untuk p a pe 

rang, melainkan untuk perdamai / 

an, untuk kesedjahteraan rakjat “ 
kita, untuk mempertinggi taraf 
kebudajaan rakjat dan taraf k 
hidupan rakjat kita”. 
menambahkan. 

   

»Kewadjiban kita sekarang, se j... 

perti jg dipikulkan kepundak ki “-“ 

ta oleh Kongres ke-20 partai ko 
munis Uni Sovjet, adalah men 
fjapai dan menjusul, dalam wak 
tu jg sedapat “mungkin setjepat2 
nja, negara2 kapitalis jg paling 
madju sekalipun dalam hasil jg 
ditjapai oleh tiap orang dari rak 
jat negeri2 kapitalis itu”, kata 

   

Khrushchev kemudian. (Reuter). 

  

1 
Ki 

di 
, 
“4 

mula2 dirantjangkan oleh Syria 

: K .masalah| Syria. Sementara itu belum ada 
ini telah dirundingkan dibelakang) sesuatu 
pintu tertutup antara Radja Hus| nai masa 

resmi menge 
1.m kundjungan Hus 

Sein itu t at prive. 
Bagaimana pangkalan? 
Inggris di Jordan? 

Suratkabar2 Syria” seterusnja 
mengatakan bahwa perundingan 
rahasia.Syria—Jordania tadi telah 
merundingkan pula masa depan 
perdjandjian Jordania— Inggris, jg 
membolehkan Inggris untuk me- 
nempatkan satuan? Angkatan uda- 
ra diwilajah Jordania. Kata surat 
kabar2 tadi, Jordania tidak akan 
membolehkan pangkalan2 jang di 
sewakan kepada Inggris itu didja 
dikan batu lontjatan bagi agresi 
Inggris terhadap Mesir. 

Serit: Amman me 
1 menteri Jor 

h menjetu- 

komunike 
lah ini:     4     

   

   

   

   n   

“4 

N okong 'se- 
1 tanpa sesuasu sja- 

ir, dalam mengha- 
an Suez..Se- 

djurubitjara pe 
1 mengumumkan 
n menteri telah 

1ar (kira-kira 
itk memperkuat ten 

ta rdania (AFP). 

  

MARIDI KELUAR DARI PRN. 
Dalam sebuah suratnja jang 

ditedjakan da ketua umum 
Partai R t Nasional Mr. Djo 
dy: Gondokusumo, sekretaris dien 
deral partai tsb., Maridi Danu- 1 

se 

       

  

  

  

   

   
   

  

20, telah menjataRan mele 
n djabatannja sebagai se- 

al dan mengun- 

gai anggota dari 

    
Galam suatu pertjakapan mene- | 4: 2 Nana A seluruh Dunia Arab i 5 Na Mnet nba an ata 12 disana |ingan dibelakang lajar jang sa Ia 1 Eu » a : i.tanggal 15/8 aan Ma 5 "engan Lv gan Bea ANT MK 2 and ngat penting. Dulles telah me- Aldjazair 2 apa Pem bahwa Rentjana u MNNES bec ana ai AA 

Se para Wi Resiaan Taat mengena pembalran gadi ka |7endatan, pembilatian pula S2! SERREMAMAT Benuma Kex (OOP, £ Perantja akan mango AN OKNU SANA Ben nan au maklu. rena mandat gadji sediak bukan | aan ia  Aaa Likar (NCSCTI gres Peladjar Pedjuang Seluruh | Mn Ma Na » # bahwa keadaan - kes hat dudukan Kepada umum ja (Msi belum diterima disana. Des |iua negeri Peran Ta ea Ta in eren Sakanjah 1 Komapromai 003 ta mean mat ditudjukan kepada umum jg nela kah A sonengar agama ai2 ae sar La Pineau, :kas an Pan Co 6 Delbahwa langkah sematjam ' itu “ a Na Pen . Pe na ta 
isi antara Sa ba Ra 3 era na | RELEra Ir DA malam n e | 'mebili jukai, 'orps : TN naa $ Es — IdaK I mengikuti djediak berisi 3 Sg lain: 2 Melarang ” Antara” di on. Paris Baba merit EN ae Berwada “ibed kar Demobilisan Su akan berarti »power  politics : Antar “Pendirian: Negara2 :Barat Dan,Ru- 'kebidjaksanaan pimpinan aa umum memakai pakaian berwar Dikatakan, bahwa i £ Peberapa | matera Selatan DPP p.p. (Dewasa ini Mesir sedang menanti ANYATA - partai : na hidjau jang menjerupai pakai 

an seragam militer jang berben- 
tuk apapun. Maklumat ini berla 
ku mulai sesudah tanggal 15 
Agustus 1956 untuk seluruh ke- 
residenan Besuki. 
  

kan Barat Supaja 
Tidak Gelisah 

Modal 'Asing/Di''Tu- - 

Tidak Akan: 
    

3 Tea 3 

PERDANA MENAERI Tuni- 
hari Sabtu 

rat, bahwa walaupun ia menjo- 

Suez oleh Mesir, ,tidaklah ada 
alasan bagi penanam2 modal 
asing di negara ig baru menda- 

AE bergelisah.' iterangkan o 
Bourguiba selandjutnja, bahwa 
kehidupan dari negara Tunis 
tergantung pula kepada din 

luar-neger: dan  mendjandjikan 
bahwa ena mateng remna akan) 

enasion. sikan perusahaan?) 
bartikelir (asing), demikian me- partikelir (asing), der 
nurut UP. 

Saja dengan sungguh mene 
kaan. bahwa tidaklah ada ala 
san bagi penanam modal asing 
untuk” mendjadi gelisah”, kata 
Bourguiba. Tetapi sebaliknja. ka 

daerah Maluku Utara-pun kini 
kehabisan uang 

setengah djuta 
gian anggaran b i 
telah dikirimkan kesana beberapa 

pakai. Kini praktis tak ada uang 
(pada kas daerah. ! 

“ika penjelenggaraan pembajaran 

tu al dan memasukkan pendjara 

: ertai ” 

soal tertentu. »TRIP” dan Corps ex Tentara 
: : Genie Peladjar menjerukan kepa 

Keterangan sumber A.S. (da organisasi? mahasiswa — dan 
mengenai usul baru Dulles (pemuda serta kepada rakjat ba- 

Sumber2 Amerika Serikat  di/wjak lainnja untuk ikut memban 
Has k santak bar Minadu tu gerakan? solidaritet terhadap 
London mengatakan I ri Minggu, 'perdjuangan kemerdekaan Aldja- 
Dana rentjana Dulles jg selesai |zair. ai 31 
isusunnja sesudah men Gerakan? menjokong  perdjua- 

h dialami, kebembitjaraan “dengan ketan de: (Ian Kemerdekaan, ALA Att Set imana a Ini, Keran : 2 2 3 Ne imulai tgl. 20-8- , sesuai Sebagaimana pern jalam gasi Sovjet Shepilov itu, dimak akan dimulai tg 

sudkan sebagai ,,usaha penem- 
agn resolusi Konperensi Mahasis 

bus” djalan buntu, bersifat ,,kom 

$ sedjumlah 
rupiah dari baha 

belandja daerah jg   waktu jang lalu, sudah habis 2 

wa A-A jang lalu mengenai Al- 
sadji pegawat2 di Maluku Utara djazair, jaitu untuk mendjadikan 

  

  
ternasional baru untuk m t Y , 

masa di : “aw Di Amerika 
SEORANG PELADJAR seko- 

lah menengah A.S. jang umurnja 
antara 12 dan 18 tahun rata2 

matjetnja pendjualan kopra clehj“951One 
saliat Pakaian padiak. masa depan Terusan Suez. . 
ibiterangkan bhw seluruh korps| »Sumber2 Barat jang patut di 

pegawai di Maluku Utara sedang|pertjaja” menerangkan bahwa ren 
jalam keadaan gelisah menghadaltjana ini didasarkan atas 5 prin- 

pi kesulitan gadji ini. ni Pa 0 Sal agan en gaimaffa utk mengatasinja, te | | aa . |sebanja aa na 2 kepada kebidjak | 1. Lepaskan Terusan Suez dari |dollar, dan dari djumlah ini rata2 g djaga. masalah2 politik. 4 dollar dan 3 sen dollar di ta- sanaan jang berwadjib di Ambon : 

mikian p i ntai bung, demikian menurut suatu pe 
Demikian pegawai2 tsb. (Antara mn Be 2 ata 

djalah "Scholastic Magazine di 
New York pada hari Minggu. 

'Peladjar2 sekolah menengah 
AS jang djumlahnja ialah 13 
djuta orang mempunjai pendapa 

tan seluruhnja dalam tahun jl. 
sebesar 7.000 djut, dollar. 3 da 
ri setiap 10 orang diantara me 
reka mempunjai pendapatan dgn 
membantu pekerdjaan disana-si- 
ni, 2246 dengan mempunjai pe 
kerdjaan tetap disamping mene- 
rima uang saku dari orang tua, 
dan 4576 hanja tergantung dari 
uang saku dari orang tua sadja. 

2. Berikan kepada Mesir seba- 
gian jang patut dari pendapatan2 
Terusan Suez, i 

3. Terusan Suez, sebagai suatu 
djalan pelajaran internasional, 
harus diselenggarakan setjara ef- 

MHfisien, terbuka 2 segala nega- 
. ra, baik dimasa damai maupun 

orang lainnja dalam minggu| ?. PA 
Sami ir2 ini, demikian dikabar |masa perang. 3 
tan di Ntar hari Saptu. 4. Pengganti kerugian jg patut, 

. j : bagi Suez Canal Company. 

Utusan Kongres 

  

POLISI PORTUGAL BERTIN- 
rs DAK SEWENANG2. 

“DI GOA. 
Polisi di Goa telah memukul 

hing: ti atas diri 2 orang da- 
r Pena ana anti pemerintahan Por      

  

   

    

mi bersedi. menerima penana-, 
1 modal itu dengan memur   

  

ngut atasnj : 
nan2, demikian katanja menam- 
bahkan. Mengenai masalah Suez, 
Bourguiba mengatakan, bahwa 
suatu kekalahan bagi Mesir dan 
presiden  Nasser akan memper 

  

kuat kekuasaan kolonialis2 di 
Afrika Utara. Karena itu Bour- 

| guiba menjok ndakan jg di Ong 

An eni Ai 

  

| PEGOV, DUTABESAR BARU 
A3 Nan OR IKAN, Lai 

tam Tartinpel Tah mong- 
  

I PERKARA jg diadju- 
ada Pengadilan Agama 

engenai tuduhan pe- 
ran ane talik nikah te- 

lah menimbulkan insiden antara 
para pembela kedua belah pihak 

ng sedang perkara itu, sehingga 
ta 

       

  

    

    

  

   

  

     
     

   
     

  

tang perkaramja itu dapat 
arkan, 

9 wanita jg menurut taksiran 
ia 55 tahun telah mengadu- 

ID Suaminja bernama Husein, 
jang kira-kira berumur 65 tahun, 

      

    

padjak2 dan djami dari PSII tjabang Pendopo (Su- 

sampa . 
tanggal 17 Agustus. 

'ami Dituntut Bajar Kerugian Rp 500-000 Krn 

a polisi harus bertindak. 

bahwa nji Sari se-| 

5, Menghormati hak-hak dau- 
lat Mesir atas Terusan Suez, 

Konsulat Panitia Kongres PSII 

Kalangan tsb. tadi seterusnja 
mengatakan bahwa dgn demikian 
maka rentiana ini mengakui di 
Inasionalisasikannja Suez Canal 
Company oleh Mesir, dan ber- 

Peringatan P.F.I. 
Pd Para Terpilih 

matera Selatan) mengabarkan, 
bhw seorang utusan tjabang ter- 

  

sebut, Ketjik Bahri, ke Kongres De Ponet Kerpan : 
2 isa PSII jang telah ber- |achirnja Suez Can mpany. EN 

Tangsung tanggal 29 “Djuli sja 3 para Hari Ini Hari Terachir 
'Agustus 1956 di Surabaja, telah   hilan, | ME N ilihan 

i 1 sampai ini be-| USKUP GEREDJA METHODIS | KETUA PANITIA  Pemi 
Jum Maron ge menit ta. Ie (SK CP TK ASIA Ka aa As 

Bean aa DP Djati ank Ta lini Anin "Kondubelkan surat2- Pendopo tanggal 26 Djuli dan te 9 : 
lah tiba di Surabaja serta mengij, Dr. Hobart CB z i 
kuti kongres pada waktunja, te-|Saptu telah dipilih sebagai uskup 
'tapi sewaktu pulangnja tanggal (bagi geredja Methodis (Kristen 
6 Agustus dari Surabaja menudju |Methodis) di Asia Tenggara, de- 
Djakarta, Ketjik Bahri tidak lagi |mikian diperoleh berita dari Reu 
diketahui oleh kawah2nja kema-|ter. Ia akan memegang djabatan- 

na ja pergi. Demikian menurut Inja itu utk selama 8 tahun. Dika 
surat Konsulat Panitia Kongres |takan bhw ia terpilih itu dalam 
PSII tjabang Pendopo jang di-|Konperensi geredja Methodis se- 
mpaikan kepada ,,Antara” ter-|luruh Asia Tenggara jang diada-| 

“Ikan di kota Singapura. 

& i nja, agar segera mendatangi PPI 
Aa aa an selambat2nja pada hari Senin 

tanggal 20 Agustus 1956. Apabila 
terpilih tidak datang pada waktu 
jang ditentukan itu, maka ia da- 
pat dianggap tidak menerima pe- 
netapannja sebagai terpilih. Hal 
ini adalah sesuai dgn isi pengu- 
muman PPI No. 27. Demikian di 
umumkan hari Saptu ini. oleh 
PPX. 

  

    
menjerang. Maka timbul pertjek- 
tjokan mulut. Datang Atang, ja- 
itu djuga' orang dari pihak Hu- 
sein, jang memukul Karta. Kare- 
na ada insiden itu maka polisi 
didatangkan sehingga baik Karta, 
maupun Sahuri dan Atang  ter- 
paksa dibawa ke-seksi polisi. 

Tak Beri Nafkah 
Pengadilan Agama sesudah 

mendengar keterangan2 para sak 
si mempersilahkan pendakwa dan 
terdakwa untuk keluar dulu 'guna 
mengadakan pemeriksaan atas ke 
terangan tsb. 

Tapi ketika semua telah ada 
diluar ruangan kantor Pengadilan 
Agama itu, maka tiba2  Sahuri Menurut kabar, dalam perkara 
memegang Karta sambil menge- itu nji Sari menuntut kerugian 
luarkan perkataan2 jang bersifat Rp, 500.000.— (Antara) 

kepada Pengadilan Agama Ban- 
dang. 

    

    

   

Menurut nji Sari, Husein itu 
sudah 23 tahun lamanja tidak 
Imemberikan nafkah, tidak mem- 
berikan pakaian dan perumahan 
Ikepada nji Sari. Ini dianggap pe- 
IHlanggaran sjarat2 ta'lik nikah. 

Nji Sari dibela oleh Karta dan 
Husein dibela oleh Sahuri, 

Karena timbulnja insiden itu, 
maka perkara dimuka Pengadilan 
Agama di-undarkan.   

nanti keputusan apa jang 
diambil oleh konperensi London, 
jatau apa jang akan 
oleh konperensi ini kalau Mesir 

aka Ka dari Makassar, kesu- Ej . hari t 12 t ebagai Ihal ian AA ai : 

Na beta djuga dapat di-|Promi antara usul2 Sovjet dan (hari sotidaritet terhadap perajua: Moss” TER No e si i Ba 1 Penenang au sama jngan kemerdekaan. Aldjazair. Misalnja Mesir dapat mengemu Pengumuman Ba 
TN Tenda in.” tjana ini sudah disetu- " Ans ebnak P Dikatakan bahwa keadaan jang| d1. Ken : : kakan bhw menurut Piagam » 
serupa ini menimpa djuga pega- Mn Be aa : Pendapatan Pe- PBB, negara? Barat tidak berhak dan 5 Musjawarat, 

wall pada wlajaka Onde ar. an meli me ra ag T sn bertjampur tangan dgn hak2 dau Sunda “” 
bro geri Tangga eta YP adakan sebuah perdjandjian in- ladjar 5 Menengah lat negara2 anggota PBB. Men " Aa 

akan 

diperbuat | 2 

disusun menolak keputusan2-nja. S " : 2 
Kemudian Nasser mengatakan kompromi” antara penpujan Ig bhw apabila konpertnsi London Sovjet. Menurut djurubitjara tadi, 

mengeni Terusan Suez itu menen hendaki pembentukan se 
tukan bhw keputusan2nja diadju- kuasaan internasional yang 5 
kan kepada PBB utk memper-' kekuasaannja al. meliputi penjew 
oleh pengukuhan, ,,maka banjak 

  
. rob blbrlblbrlwlwl wara 

ter). "3 TidakiSependirianjDgn 
DIDAERAH PRIANGAN 1.245 DIDAERAH PRIANGAN 1215 (Front Pemuda Sunda 
Berhubung dengan  perajaan 

ulang tahun ke-XI hari Proklama | : 
si, maka pada hari itu dalam das |. PIMPINAN Hari an Badan 
rah keresidenan Priangan ada |Musawarat Sunda”  mengeluar- 

taha- Ikan pengumuman jang terutama 
ditudjukan k epada para anggo- 

Na Gaun h dan i 
nan jang dikurangi hukumannja 
dan dibebaskan, diantaranja ada 
55 orang wanita. Diantara d: Itanja dan maksudnja “menegas- 
lah tab ada 261 orang hu san kan, bahwa organisasi Badan 

IMusawarat Sunda. menghendaki 
'kerdjasama jang erat antara suku 
Sunda dengan suku2 Indonesia 
lainnja guna kepentingan pem- 
bangunan dan kekuatan negara, 
disamping kerdjasama dengan 
'instansi2 Pemerintahan, semua 
partai dan organisasi2 lainnja, 
guna men Bapa susunan ketata- 
negaraan R.I. jang memuaskan 
bagi seluruh suku2 Indonesia. 

tan fukmnyanga Pengurangan wak 
Gantilah Pega- 

wai2 Asing 
Jg Masih Terdapat Di 

Kem. Kehakiman 
KETUA SERIKAT Sekerdja 

Kementerian Kehakiman  menja- 

semena Ao manga asa ja mendjauhkan diri dari segala 
yawai bangsa asing di Kemen. Perbuatan jang bertentangan de 

terian | bintan, teratama . ngan isi dan djiwa tudjuan tsb. 
gawai bangsa Belanda, karena Djuga didjelaskan, bahwa ,,Ba- 

pekerdjaan jang mereka lakukan, dan Musjawarat Sunda” tidak 
sebenarnja dapat dikerdjakan ada hubungannja dengan ,/Front 
oleh tenaga2 bangsa” Indonesia (Pemuda Sunda”. Pengumuman 
pada Kementerian itu, itu dikeluarkan, berhubung dgn 

pada hari proklamasi kemerdeka 
an tgl, 17 Agustus diberbagai 
tempat tersiar sebaran2 dari jg 

  Semua anggota ,,Badan Musja 
warat Sunda” diandjurkan supa- 

Harapan tsb. telah disampaikan 
kepada Menteri Kehakiman pada 

sia—Sikap Barat Tak Berobah 
SEORANG DJURUBITJARA resmi kementerian luar negeri 

mengatakan hari Minggu, bahwa rentjana baru jang telah 

oleh menteri luar negeri A.S. Dulles itu “bukanlah suatu 

buah dewan pimpinan bagi badan ke- 

I jang direntjanakan oleh negara2 Barat, jang 

ara2 Barat dan pendirian Uni 
rentjana baru Dulles ini meng- 

aan dan pemetjatan pegawai2. 

"| Kalangan2 pemerintah Inggris 
menandaskan bhw sikap 
jang semula masih tetap 

    

tidak 

berobah, jaitu tetap menghenda- 
ki ,internasionalisasi” Terusan 

Sue2. “ 
Diterangkan bhw rentjana baru 

Dulles itu didasarkan atas prin- 
sip2 jang dikemukakan oleh Dul- 
les dan disokong oleh Inggris 
dan Perantjis. Mereka mene 
kan bahwa rentjana baru Dulies 
ini bukan suatu kompromi dgn 
usul2 balasan jang  diadjukan 
oleh negara2 Asia dan Uni Sov- 
jet. j : 
Dewan pimpinan jang diusul- 

kan oleh Dulles sekarang itu 
akan dibentuk dalam rangka PBB 
dan Mesir pun ikut djadi anggo 
ta dewan ini. Dan kekuasaannja 

bukan terbatas sampai ,.menilik” 
sadja, 'seperti jang dikehendaki 
oleh URSS. 

Sementara itu diperoleh dari 
»sumber2 jang patut dipertjaja” 
di London, bhw menurut rentja 
na baru Dulles ini, akan diben 
tuk sebuah dewan internasional 
utk mengexploitasi dan memper- 

    

RRT HARAPKAN BANJAK AH- 
LI-AHLI NEGARA, AHLI-AHLI 
POLITIK DAN WARTAWAN2 
LUARNEGERI KUNDJU- 

NGI TIONGKOK. 
Presiden Mesir, Djamal Abdul 

Nasser, mungkin pada achir: ta- 
hun 1956 ini akan adakan kundju 
ngan negara ke RRT, demikian 
dikabarkan oleh Reuter.  Dikata- 
kan selandjutnja, bhw pemerin- 
tah RRT kini mengharapkan kun 
djungan banjak ahli2 negara, ah- 
li-ahli politik dan wartawan? da- 
ri luar-negerinja. 

Kefauver 
Tjalon 'Wk' Presiden 
AS Partai Demokrat 
SENATOR  KEFAUVER dari 

Tennesee pada hari Djum'at te- 
lah terpilih sebagai tjalon wakil 
presiden dari Partai Demokrat da 
Jam pemilihan presiden AS. Ke- 
vaufer bersama? dgn Adlai Ste- 
venson akan bersama? memperta- 
hankan pentjalonannja terhadap 
Partai Republik dalam pemilihan 
bulan Nopember, 

  
  

          

     

    

  

   
    
     

ran uang se-! 

' |merintah Federasi Malaya menge 

Sikap Gentle. 
man” .Kah Ini? 

Salah Salim Ditawari 
1000 /Pound Utk Me- 
nari Nari: Di Night- 

Club 
SALAH SATU suratkabar Lon 

Con mengabarkan hari Minggu, 
bahwa sebuah mightclub di ibu 
kota Inggris telah menawarkan 

| uang sebanjak £ 1.000 ($ 2.000) 
kepada major Mesir Salah Salim, 
jang dewasa ini sedang ada di 

London sebagai pemimpin redak 
si harian ”ash-Sha'ab”, asal sadja 

ja mau Ta... Menhari-nari 
di-nightclub itu. nur 

Tidak perlu dikatakan lagi ki- 

ranja, bahwa Salah Salim telah 
menolak ,,tawaran” tadi. ' 

Seperti diketahui. orang2 Ing 

sris suka menamakan Salah Sa 
lim ,the Dancing Major”, kare 
na waktu masih djadi menteri 

  

pembimbing nasional merangkap - 
menteri2 Mesir urusan masalah2 
Sudan ig pernah menari bersama 
sama, orang2 Sudan waktu ber- 
kundjung ke negeri ini. 

  

UNI SOVJET DAN RRT BER- 
SAMA-SAMA MEMBANGUN 

LEMBAH SUNGAI 
AMUR. : 

Uni Sovjet dan RRT hari Sap 
tu telah menandatangani sebuah 
perdjandjian utk pembangunan 
bersama lembah - sungai Amur, 
tapal batas buatan alam jg utama 
antara Tiongkok Timur Laut 
(Manchuria) dan Siberia, demiki- 
an disiarkan oleh radio Peking 
jang kemudian dikutip oleh Reu- 
ter. Menurut siaran radio itu, ke 
dua negara itu telah . mentjapai 
kata sepakat utk bersama menje- 
lidiki sumber2 alam dan potensi 
produksi daripada lembah tsb. 
serta sungai Amur itu sendiri ba 
gi pembangunan lembah itu. 

12 Orang Ditahan 
Karena Mau Ma- 
suk Gak (IrianBrt) 
PEMERINTAH Setempat di 

Weda, menurut berita dari sana, 
kabarnja telah menangkap se- 
djumlah 12 penduduk, ketika me 
reka sedang melandjutkan per 
djalanan dari pulau Gebe ke pu 
lau Gak. 1 

Pulau Gak sesudah Belanda 
memerintah di Irian Barat sedjak 
tahun 1950, adalah termasuk dae 
rah kekuasaannja, tapi 
pulau ini merupakan sumber peng 
hidupan bagi kebanjakan pendu- 
Guk Gebe, maka kepergian pen 

  

soal biasa. 

Dalam reaksinja ' mingguan 
Menara Merdeka” jang terbit 
di Ternate “mengatakan pelang- 

persalahkan pada rakjat Weda, 
karena rakjat tidak - mengerti 
perbatasan jang tegas.santara da 
erah territoir Irian Barat jang 

| dikuasai sementara oteh. Belan- 
ida dan daerah R.I. ! 

Sebagai alasan dikemukaran, 

    
| 

dupnja terdapat dipulgu Gak 
mau tidak mau harus pergi kesa 
na $ : $ 

|. Mingguan itu jang memuat be 
iTita pembantunja di Weda me- 
njesalkan, bahwa penerangan ter 
hadap soal jang begitr kurang 
sekali dan selandjutnja y menge- 
luarkan pendapat, apa "ig akan 
terdjadi kalau penangkapan tsb 
diadakan oleh. pihak Belanda? 

Gerilja Malaya 
Berkuraan) 

DALAM LAPORANNJA tas 
hanan jang diumumkdIn pada 
hari Senen di Kuala Lumpur pe 

mukakan bahwa pada 2chir tas. 
hun jl. kekuatan kaum gerilja 
di Malaya tidak melebilti 3 rib 
Grang, sedangkan dal tahun 
1951 ketika kegiatan kaum geril' 
ja mentjapai. punfjaknja mereka 
telah berkekuatan 1. Ki 8 riba 
orang. 

Selandjutnja dikemukakan da 
lam laporan itu bahwa, dalam 
negara bagian Penang dif Malaya 
Tengah, jang dulu mgrupakan 
salah satu daerah jg palfng men 
derita karena kegiatan kaum ge 
rilja, semua organisasi kaum 
gerilja dapat dimusnahkan pada 
achir tahun jl. terketjuali dala: 
distrik Temerlon dan Cameron: 
Perbaikan keadaan  seflemikian 
djuga terdapat dinegara 4 bagian 
Selangor, demikian lapordn su 

WARTAWAN U.P. DI KAIRO 
MENINGGAL DUNIA. 

J. Walter. Collins, pemimpin 
k.b. United Press (AS) utk Ti-   mur Tengah dan kepala fpersatu- 
an wartawan2 Barat di Ksiro ha- 
ri Saptu telah meningga dunia 
setelah menderita sakit Jang tak 
lama. Collins telah mentjapai 
usia 61 tahun. 

  

Akan? Dikundjungi!: O 

Diadakan    es   kembangkan Terusan Suez, demi 
kepentingan Mesir dan negara2 
pemakainja jang terpenting. 
Dewan ini akan bertanggung 

dijawab kepada PBB. Apakah de 
wan tadi akan bertanggung dja- 

wab kepada Madjlis Umum PBB 
faukah Dewan Keamanan, hal 
ini“adalah suatu soal jang kelak 
'iputuskan. Tapi bagaimanapun 
djuga, PBB akan mempunyai ke: 

kuasaan utk menindjau kembali   dinamakan ,,Front Pemuda Sun- 
da”, jang ditanda-tangani oleh 
Ketua Umumnja Adeng S. Ku- 

peringatan Hari Kemerdekaan jg 
ke-XI jang"diadakan oleh para 
pegawai Kementerian Kehakiman 
pada malam Minggu jang lalu(sumawidjaja dan  sekdjennja 
bertempat di Gedung  Kesenian|Adam D. Sjamsupradja tertang- 
Djakarta. gal ,Sundaklapa, 1 Agustus 

Menteri Kehakiman Mr. Mul- 
jatno sebelum itu mengandjurkan, 
supaja para pegawai Kementerian 
(Kehakiman mendirikan kooperasi 
guna memperbaiki keadaan mere- 
ka. Diharapkannja, supaja  koo- 
perasi itu nanti dapat menjedia- 
kan keperluan2 hidup sehari-hari 
dari para pegawai dengan harga 
jang murah. (Antara) 1 

1956,” jang  isinja mengandjur- 
kan orang membentji PNI, suku 
Djawa dan Bung Karno, " 

  SENATOR RECTO 
Minggu menjerukan rakjat Filipi- 15.000,— UNTUK MENGU- e Sa 
na supaja memilih antara tetap 

RP. 
RUS ORANG? BUTA. 

Direktur Djenderal Ke eni 
Sukardan Saptu pagi telah menje 
rahkan chegue sebesar Rp. 75.000,- 
kepada Residen Priangan Ipik 
Gandamana, selaku ketua Perkum 
pulan Untuk Memperbaiki Nasib 
Orang Buta, jang mengurus Lem 
baga Rumah Buta Bandung, 
Djumlah uang itu adalah hasil 
pendjualan pranko amal jang di- 
ikeluarkan PTT 

  
dan mendjadikan Filipina suatu 
negara merdeka ' dengan segala 
pembawaannja, seperti kesulitan2, 
bahaja2 dan pengorbanan2. Da- 
lam pidatonja tentang hubungan 
Amerika Serikat — Filipina, Rec- 
to mengatakan bahwa Filipina   

Hah sebuah panitya jang 

kegiatan2 dewan tsb tadi. 
Apabila majoritet dalam konpe 

rensi 22 negara di London | ini 

menjetudjui rentjana Dulles jang 

baru ini, maka akan terbentuk 
terdiri 

dari 6 atau 7 negara, jg akan 

mengandjurkan supaja perintjian 

rentjana ini dirundingkan dgn 

Presiden Mesir Djamal Abdul 
Nasser (Antara-UP). 

malam Itidak mempunjai politik luar ne-|Recto mengatakan, bahwa 
geri sendiri, suatu politik jang 
(hanja berdasarkan kepentingan 

en internasionalnja, 

| Selatidjutnja Recto mentjela pe 
merintah Magsaysay jang  ditu- 
duhnja bersikap seperti — budak 
terhadap kementerian Inar negeri 
Amerika Serikat dalam urusan2 
iluar negeri. Setjara menjindir 

K ngres Peladjar Sedunia 
Akan Diadakan Di Praha 

leh 6005 Pemuda 'Dari 
80 Negara, — Sedang Festival Pemuda Wikan 

Di Moskow 
SEBUAH PERNJATAAN jang ditanda-tangani oleh Jiri Pe- 

likan, presiden Gabungan Peladjar Sedunia (TUS), telah dikeluar- 

kan di Praha berkenaan dengan Konggres Peladiar Sedunia jang 
akan dibuka pada tanggal 26 Agustus 1956 jad. Pernjataan ita 
mengatakan, bhw enam ratus delegasi dari delapan puluh negara 
akan mengundjungi konggres tersebut untuk membitjarakan ma- 

saalah2 guna memadjukan kerdja sama antara organisasi2 maha- 
siswa dari semua negeri diseluruh dunia, 
Didalam konggres tsb. antara 

lain akan dibitjarakan pula peru 
bahan anggaran dasar IL.U.S., ke 
mungkinan penjelenggaraan kon- 
perensi kerdja-sama (Conference 
of Cooperation) antara organisasi 
organisasi mahasiswa — diseluruh 
dunia dilapangan kegiatan2 prak- 
tis, Badan Kesedjahteraan Maha 
siswa Internasional — (Internatio- 
nal Students Relief), dsb.-nja. 

Persiapan internasional 
Festival Pemuda dan Pc 
ladjar Sedunia ke-VI, 

Sementara itu sidang lengkap 
daripada Panitia Persiapan Inter- 
nasional Festival Pemuda dan 

Recto: Pilipina Harus Pilih Merdeka 
100'/, Atau Mendjadi Protektorat AS 

. djika 
Filipina merasa puas sebagai sua 

itu protektorat Amerika Serikat, 
djadi protektorat Amerika Serikat nasional Filipina dalam perhubu- maka Filipina harus mendapatkan 

hasil sebanjak-banjaknja dari ke- 
fadaan itu. Dalam hubungan ini 
'Recto menjebut Taiwan, “Korea 
Selatan dan Vieitam Selatan jg 
setiap tahunnja menerima bantuan 
militer dan ekonomi paling 
njak  djumlahnja dari 

!Serikat, (UP) 

bas 
Amerika 

  

Peladjar Sedunia jang ke-VI telah 
dimulai pada tgl. 14 Agustus jg 
telah lalu di Moskow. Sidang ter 
sebut diketuai oleh Govind Sa- 
hay, pemimpin daripada organisa 
si “Bharat Juvak Samaj” . dari 
India, 
“Sidang P.P.I. jang  berachir 

pada tgl. 16 Agustus itu dihadiri 
oleh 126 utusan dan' penindjau 
dari 59 negara. Diantara mereka 
terdapat wakil2 dari organisasi? 
pemuda dan mahasiswa, orang2 
terkemuka dalam masjarakat, se- 
niman2 dan pemain2 olah-raga. 

Hal-hal jang dibitjarakan ada- 
lah segala sesuatu jang berhubu- 
ngan dengan persiapan2 festival 
dan program festival. 

Sebuah komunike jang dikeluar 
kan oleh PPI. tsb. mengatakan: 

  

nja pemuda2 setjara luas dari 
negeri2 jang keadaannja lebih su 
kar dan untuk memungkinkan 
mereka, agar dapat mempertun 
djukkan tradisi nasional 4 mereka 
jang indah dan kebudajaan' me- 
reka jang kaja, maka kami men- 
dirikan suatu Dana Festivat In- 
ternasional, Kami menjerukan ke 
pada semua pemuda, 
organisasi dan lembaga? 
memberikan bantuan kpd 
tersebut, (Antara-Tass) 

untuk 

Dana   

karena ' 

duduk ini ke Gak merupakan | 

garan seperti itu tidak dapat'd- 

bahwa rakjat jang sumber2  hi- ' 

»Untuk mendjamin ikut serta 

      

   

        

   

    

     

  

    

    

  

    

    

    

   

   

  

   

    
   

   

        

   

    
   

   
   
    

    

        

   
   

     

   

    

    

   

   

     

   

     

    
   

    

    
         
    

   

  

     

  

   
    

                          

   

   

    

   

    

        

   

   

  

     

        

    

    

   

3 

P 

3 3 

Sg 

3 

& 

 


