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beban 3 

Dalam Lebungan ini kami akan 
menerima seviih delegasi dar: 
RRT pada achir bulan ini. Merel 
ka bersedia untuk memenuhi ke- 
butuhan kami akan barang apa| 
sadja jang tidak dapat kita da- 
tangkan dari luar negeri“. Waktu| 
ditanja apakah itu termasuk sen- 
Gjata2 dia “katakan: »Kami su- 
dah tjukup punjai sendjata. 
Kami memikirkan tentang ba- 
han makanan, djika mereka me-| 
ngadakan sangsi2. Kami akan 
berusaha sekuat tenaga untuk! 
mengatasi sangsi2 ekonomi itu“. 
Interview dengan Nasser ini di- 
muat dibagian muka dari ma- 
djalah Time tadi. (UP). 

Memang Ada Ra 
« sa . 

dioaktief Di 
. 3 

Djerman 
HARI SELASA pemerintah 

Djerman Barat telah mengeluar- | 
kan sebuah komunike ig ig menja- 
takan, bahwa pemerintah telah 
mengambil langkah2 untuk me- 
lindungi rakjatnja dari bahaja 
radio-aktif. Selandjatnja  komu- 
pike ita membantah pernjataan 
dari professor Karl Becher, ma- 
haguru di. Universitas Mainz. 
bahwa pemerintah Djerman Ba- 
rat telah memberikan  laporav 
kepada PBB, bahwa dibeberapa 
daerah Djerman Barat air mi- 

  

  

iparan dar : 
1 N aan siapapun. - 

Kredit 

oleh pemerintah di Djakarta. Me 

  

akan datang, 
UP di Den 

  

ah Akan Beli! 
Pesawat2 Baru 

. Exim-Bank 
, SEKRETARIS Djenderal Ke- 
menferian Perhubungan Indone- 
sia Muntalib jang sedang berada 
di Amerika Serikat, hari Selasa 
1. mengadakan poutbijaraan de 
ngan Presiden Bank Ekspor-Im- 
por A.S. Samuel Waugh tentang 
kemungkinan pemakaian uang 
sedjumlah 7,5 djuta dollar untuk 
membeli pesawat2 terbang bagi | 
Garuda Indonesian Airways. 
Menurut pedjabat? resmi seha 

bis pembitjaraan itu rupanja 
Bank Ekspor- Impor tidak lama 
lagi akan memberikan persetu- 
djuannja atas pemakaian uang 
untuk membiajai pembelian pesa 
wat terbang itu. 
Djumlah 7,5 djuta dollar ini 

merupakan saldo sisa dari kre- 
dit sebanjak 100 djuta dollar jg. 

diberikan oleh bank itu kepada 
indonesia dalam tahun 1950. 

ini untuk sebagian lain- 
nja telah dipergunakan oleh In- 
|donesia untuk projek2 pembangu 
nan seperti pabrik semen dan 
perbaikan2 djalan? kereta api. 

Sementara itu kalangan Indo- 
nesia meniatakan bahwa mereka 
tidak melihat sesuatu akibat jang 
merugikan bagi kesempatan men 
dapatkan kredit di Amerika Se 
rikat sesudah dihapuskannja hu- 
tang? Indonesia kepada Belanda 

reka katakan bahwa dari pertja 
kapan2 dengan para bankir New 
York dan pedjabat2 keuangan   rum mengandung debu radio- 

aa Dika ja, bahwa Ia- 
oran tentang ' ita belum di 
kubuka kevada PBB. 

  

Mendekati Ne: 
Dekati Nero Barat 

SEORANG DJURUBITJARA 
ngumumkan, bahwa pasukan Israel dana kekuatan 

Lagi Insiden - Ta 

  

" Tov Kaali . 

Washington njata bahwa “keper 
tjaiaan penuh pada tanggung dia 
wab keuangan Indonesia .. masih 
tetap ada. 

NEDERLAND 1 BERMAKSUD mema 
lan utang2 ST Het - Indonesia kepada 

emikian (kalangan2 i 

"| delegasi Belanda kesidang terusan 
“| portefolio Joseph M. Luns telah mempergunakan 
Puntak mendapatkan sokongan 

n Barat untuk maksud Nederiand 

|IDgn Gunakan" Krediet| 

djukan soal pemba 
Sidang Umum PBB jg 
dapat dipertjaja asa, 

menjatakan, bahwa pemimpin 
Suez di London Menteri tanpa 

kesempatan itu 
sebanjak-banjgknja Ka negara2 
itu. 

d mendapatkan sokongan 

nesia ini. Pendjabat2 resmi Be- 

jan2 di Mesir itu tellah membuat 
waktu masak untuk mengadakan) 
ualu Offensif jang" kuat terha- 
Jap pembatalan hutang2 oleh In- 
Jonesia itu. Demikian sumber2 
tsb. menjatakan selandjutnja. Ka 

membuka mata banjak bangsa? 
Barat terhadap bahaja jang di 
timbulkan oleh tindakan2 serupa 
iinegara2 lain jang baru merde- 
ka. Hasil2 pembitjaraan  Men- 
teri Luns di London sampai ki- 
ni memberikan (kesan bahwa 
Nederland achirnja dapat meng- 
harapkan sokongan2 jang lebih, 
positif dari kawan2 sekutunja di 
dalam Nato 
han dengan Indonesia. 

Diduga, bahwa soal jang ter- 
penting didalam pengaduan Be-. 

lisa soal tidak diakuinja ulang2 
Indonesia kepada Belanda.  Di- 
tundjukkan, bahwa didalam pe- 
rundingan KMB sebelum  peng- 
akuan kedaulatan Indonesia -oleh 
Belanda utang2 tsb. telah ditjan- 
tumkan didalam suatu “persetu- 
Gjuan jang disusun oleh UNCI 
(Komisi Tiga Negara) dan telah 
disetudjui dan ditandatangani| A 
oleh kedua pihak, jaitu Belanda 
dan Indonesia. 

Kalangan? jang mengetahut 
menundjukkan, bahwa Luns -ke 
tika di London telah mendekati 
pemimpin2 delegasi Amerika dan 
Australia, jang seperti diketahui 
dulu mendjadi anggota2 UNCI. 
Anggota jang ketiga ialah Belgia 
jang tidak hadir didalam  kon- 
perensi London sekarang ini.   

Ba Lebih 
Dari Poda 

Arab hari Selasa me- 
kira-kira 

satu peleton telah melampaui garis demarkasi sepandjang sete- 
ngah kilometer masuk kewilajah Jordania, didekat desa Umrihan 
didaerah Jenin dan selama tiga puluh 
Gari pendiaga keamanan nasicnal Jordania: Para pendiaga 
amanan tersebut membalas dengan tembakan dan melaporkan, 

  

menit menembaki orang2 
ke- 

bahwa dua orang Israel telah tertembak mati dan tiga orang 
pendjaga keamanan mendapat luka2 ringan. 

CTN Spj Di 
tus-kan jadi TNI: 
S Kata Si pa 
Pengiri 
loka Djan 
pok Per 

    

Pelompoh 

bepsi dan uta Park 
(Seksi Pertahanan) kemaren me-| 
nerangkan kepada ,,Antara” 

  

Supardi rentjana te yu 
bulkan kegelisahan Sintang 
CTN, terutama pula karena 1 pe- | 

ompi ita | nempatan k per 
2.4 kembali berdasar 2kan ditindjau, M 

kan keputusan ” Biro Dberamnang 
Anggota T 

Pon Ban per | 

  

  

   
    sistim penempatan 

   

  

   

SUPARDI ketua umum Per-| 
arlemen 

ten tes 
"Juntuk mengadakan sidang daru- 

rsebut menim | 

   

  

l- : “Oleh: djuru bitjara tadi dikata-f 
| kan, Ka orang2 Israel terse- 
but mundur kewilajah Israel dgn 

cms| membawa majat dari seorang pra 
gs! djurit, sedang jang lain ditinggal 

kan. 
ini kepada panitia gentjatan sen 

Jordania mengadukan hal 

M-| djata dan penindjau2 PBB kini 
mengadakan. pengusutan. 

' Sementara 'itu United Press me 
'ngabarkan dari Jerusalem, bhw. 
Israel hari Selasa telah mempro 

terhadap adanja undangan 

rat panitia - gentjatan sendjata 
IsraeI-Jordania untuk membitjara 
kan aduan, bahwa tank2 Israel 
telah mendekati perbatasan da- 
Jam djarak enam kilometer. 

Persetudjuan gentjatan sendjata 
mengatakan. bahwa tank2 dari 

dengan | tedua negeri tsb. harus  men- 
Hamhi perbatasan Israel-Jordania 

20 vada diarak sepuluh kilometer. 

Is- 

  

Kementerian luar negeri 

   

Irael katakan, bahwa pada waktv 
tang lampau panitia tsb.” telak 

| gagal dalam memenuhi  peng- 
aduan terhadap insiden,  dima- 

Ina orang2 Isreel dibunuh, dilu-   kelompok dari n 92 Ik. | 
orang. : 

Menurut Supardi, pihak CN 
menghendaki supaja transmi 
s ke Djaialoka itu teta p dil Ba 
kan kompi per Ea der san| 
pengertian, bahwa. Fei aa per- 
siapannja diatur emikian, 
hingga mereka tidak terlantar se 
perti ig pernah dialami dalan 
transmigrasi ke Kalimantan. Me 
ngenaj hal ini Supardi 
sud akan menemui Menteri 
tahanan a.i. din aa aa 

si akan mengadjak 
nan Parlemen untuk is 
ke Diajaloka pada waktu Ti 

   

   
me- reces, SN 
Guna ja . persoalan 

CTN pa umumnja.  Supardi| 
udukan berpendapat bahwa 

CTN harus didjelaskan . setjaralp, 
konkrit, artinia harus di . Sta-| Suez 
tus”"kan  mendiadi LN Pp: 
ada undang2 peradju 
ig kini rentiananja 
dan bersama2 dengan angi 
tentar, lainnja di-scre 
mereka masih m tukas 
rat2 atau tidak. Ia 
bahwa diumlah TI 
ada 25.000 orang. heru 
30 tahun.: en diika 

   

    

tinkupi 
tentara. 

BEKAS ane KET 4 
lemen, Mr. 
(Parkindo), Be pertanjaan 
tara” menerangkan, bahwa 
ka ia berada di Peking dlm peni 

   
  

    

     

    

         

A.M, an 
An 

kai dan diserang oleh pasukar 
Jordania. 

bar bea menteri naga 

rtalra Isr: ordecai Ben Tov, har 

an Ka : "Israel ha- 
rus mendjauhkan diri dari negeri 
negeri Barat aa, mempersatukan 

e| diri Ie ih erat lagi dengan negeri? 
|Asia”. Ben 'Tov lebih landjut me 

ka ae bahwa ,,ada kesan2 jang 
x “bahwa  negara2 besar 

- ampas: hati untuk mengor- 
m Israel sebagai umpan bagi 

enggan sal ' masaalah — Terusan 
uez untuk mengamankan sumber? 
na merek. di Timur Tengah”. 

'sebuab interview dengan 
| United Press Ben Tov 
kena berhubung 

- saban Pn 

   
   
      
   

    

     
   
    
     

   
    

   
   

  

     

   

  

makin ' me- 
ori kepada poli- 

egara 'asing tertentu atau 
T i beberapa negara. 

ra s makin lama. makin     

  

grasi diri dengan 
“Asia”, demikian Ben 

     

  

    

     

  

1 ana Bg dala tiga daerah, ja p' i 
diana, ke RRT bersama tapa itu untuk Tiongkok Utarp berpu 
Parlemen Mr. Sartono baru2 ini, | 1 
ia telah pen Ag P Domind kene 

ulkok Markus Cheng. 
kannja sebagai waen Tn 
wan Geredja di Tiongkok Utara 
ig berpusat di Peking.  Domine| 
Markus 

tahun, dan dim. 
ngan Mr. 
tahun, dan dalam per tiakapapi de : 
(RRT) sekarang ini, 

  

is
ii
 

pertjakapan de 

    

Ihahwa menurut. keterangan2 

Cheng tsb. berusia 82|C 

Tambunan itu. menjal mine tsb, 

pusat2 gereolah-olah: 

at di Peking, Tiongkok Timur 
rpusat di Shanghai das 

elatan berpusat di Nanking. 
T. ambunan men jatak an, 

j5 
Markus 

heng, uminat Keristen di RRT 
dewasa ini bebas beragama. Do 

membantah berita2 'ig 
(diluar. Tiongkok se4 
di RRT tidak ada ke 

5 

          

Mr. 

diberikan oleh Domine 

disiarkan 

   P3 soal Baba Peri 

|amana, bah 

Tiong 

Oleh karena itu di Den Haag 
beranggapan mungkin Nederland 
akan meminta supaja UNCI di- 

Pemerintah Belanda ingin seka 
jang| : 

positif dari Amerika Serikat di-f £ 
Ialam perselisihan dengan Indo 3 

landa merasa bahwa perkembang| 

langan pemerintah Belanda 
mengharapkan  mudah-mudahanl 
indakan Presiden 'Nasser itu 

didalam persolisi- I 

fanda itu ialah untuk mengana:! 

     

  

       

  

    

  

         

    

    

  
tersebut, bersama dengan , 
Giketahui, Dardiansjahku dan 1 

Di Djakarta, kedua utusan KR 
JT tsb. jang bertindak sebagai 
wakil dan atas nama Ibnu Ha- 
idjar dan seluruh kesatuan - KR 
JT, 
Angkatan Darat, guna membitja- 
rakan segala sesuatu dalam hu 
bungan dengan usaha2. pengem- 
balian mereka kepangkuan ' R.I. 
dan masjarakat. 

Komandan Militaire-bystand, 

Overste Hasan Basry, datang ke 
Djakarta pada tanggal 20/8 ber- 
sama dengan Major A. Wahat| 
Sjahrani, Komandan. Sektor ,.B“| 
TNI didaerah Hulu-Sungai Utaral 
dan Selatan Kalimantan Sela- 
tan, dan akan berdiam disini ham 
pir achir bulan Agustus ini. ' 

Di Djakarta Oversie - Hasan   

    

    

1 “memberjkan 
krna Dea Dewan Ke- 

wa pekerdjaannja te 
lah selesai. Akan tetapi walau 
pun demikian komisi tsb. tidak 
pernah dibubarkan . dan dapat 
bersidang kembali untuk. menje- 
lesaikan perselisihan antara Indo 
'nesia dan Nederland. 

Demikian UP dari Den Haag. 

Indonesia Tawar 
kan Beasiswa Pd 

Pilipina 
SENATOR Democao Alonto hari 

Selasa mengumumkan, bahwa pe 
merintah Indonesia telah menawar 
kan tiga beasiswa kebudajaan ke 

waran tersebut terdiri atas bea- 
siswa didalam 
Hukum Adat dan bahasa Indone- 
sia, kesenian dan musik. Demikian 
berita AFP dari Manila. 

Lie Hok Thay 
Dan De Ouelju 
Dim Pemeriksaan Tak 
Pernah Sebut2 Nama 
Wakil Pres. Hatta 
KEPALA Reserse Kriminil Ke 

polisian Djakarta Raya Pemban 
tu Komisaris Besar Saud dalam 
keterangannja kepada wartawan 

| ,Antara” Rebo siang kemarin 
menegaskan, bahwa dalam peme 
riksaan2 jang selama ini dilaku 
kan oleh Polisi atas diri Lie Hok 
Thay dan de Gueliv kedua 
orang itu sama sekali tidak per 
nah menjebut nama Wakil Pres. 
Moh. Hatta, Keterangan diatas 

aktivir kembali uniuk Ba 

pril didaerah Kali mantan 
tah 

(masuk segala sesuatu dalam hu 

pada orang2 Islam Pilipina. Demi- | 
|kian berita AFP dari Manila. Ta 

ilmu areheologi, | 

Basry: selaku Penguasa - Mihiter 
n atany:te- 

#mberikan Naa “Teng| 
kap kepada KSAD Djenderal Ma 
jor Nasution dan wakil PM Ii 
idham - Chalid ' perkembangan2 
terachir dalam rangka-usaha pe- 
mulihan kezmanan sesuai dgn. 
politik keamanan pemerintah di- 
daerah Kalimantan Selatan, ter 

  

bungan dengan masalah gerom- 
bolan KRJT serta usaha2 pe- 
ngembaliannja kedelam — masija- 
rakjat. Major A. Wahab  Sjah 
rani pada tanggal 23/8 ini akar 
berangkat ke Bandjarmasin guna 
mendjemput wakil KRIT- Dar- 
diansjahku dan ,,kepala stafnja". 
Tinabe guna selandjutnja  ber- 
sama? “dalang lagi ke Djakarta 
seperti diterangkan diatas. 

Ibnu Hadiar dalam wak 
tu singkat diharapkan 
keluar dari hutan, 

Mengenai Ibnu Hadjar sendiri, 
| Oversie Hasan Basry atas perta 
njaan selandjutnja menerangkan,. 
bahwa walaupun waktu dan tgl. 
pasti akan keluarnja Ibnu Hadjar 
dari hutan untuk memenuhi pang 
gilan Penguasa Militer sampai 
saat ini belum diketahui, tetapi 
dari pembitjaraan2 dan pertemu 
jan jang baru2 ini terdiadi antara 
dia dengan Ibnu Hadjar, dapat 
diharapkan, bahwa Ibnu Hadjar 
bersama dengan anak2 buahnja 
akan keluar dari hutan dalam 
waktu jang dekat ini. 

Diterangkan, bahwa dalam me 
ajatakan kesediaannia memenuhi 
panggilan Penguasa Militer, “Ib- 
“nu. Hadjar' sampai sebegitu djauh 
tidak memadjukan sesuatu  sja- 
"at. Djuga dalam rangka pengem 
balian kesatusn2 KRIT ini ke- 
dalam masjarakat, pada . umum- 
nja tidak didjumpai sesuatu ke- 
sulitan lagi. Demikian  Overste 
Hasan Basry, jang  menambah- 

      rapkan Akan | 

akan menghadap . pimpinan 

-nja menerangkan, 

itu, 3000: “dia 
sudah dikembalikan kedalam ma 
sjarakat dan dipulangkan kekam 

  

    

  

    

  

     

    

    

  

    

    

ss Selwyn Lloyd 
| ersebut, 

metjahannja, ialah 
alat2 perhubungan guna 
pertjepat . penjelesaian 

ini seluruhnja. 
Jang sudah dan belum 
“keluar dari hutan. 

Overste Hasan Basry selandjut 
bahwa sedjak 

'adanja bantuan militer didaerah 
Kalimantan Selatan serta usaha2 
pemulihan keamanan jang didja- 
lankannja, “dalam rangka politik 
keamanan pemerintah, sampai se 
karang telah ada |.k. 4000 anak , 
buah gerombolan KRJT, termasuk ' 
keluarganja, jg sudah keluar dari 
hutan2 atau memenuhi panggilan 
Penguasa Militer. Dari djumlah 

ntaranja dewasa ini 

mem- 
masalah 

pung. balamannja masing2 

hidup” 
ngan dengan -masjarakat.. Jang 
1000 orang lainnja sampai seka- 
rang masih berada dalam tempat 
penampungan. 

Anggota2 KRJT. jang hingga 
saat ini belum keluar hutan, se- 
luruhnja ditaksir masih berdjum- 
lah lebih dari 4000 orang bersa 
ma dengan keluargania, termasuk 
Lk. 1000 orang jang mendjadi 
nkernleger” KRJT dan berada 
langsung dibawah pimpinan Ibnu 
Hadjar. Anggota? kesatuan KRJT 
tersebut terpentjar ditiga daerah 
konsentrasi didaerah Kalimantan 
Selatan. 

Guna pemulihan keamanan 
disediakan biaia Rp. 74 

p djuta. 
Mendjawab pertanjaan, Over- 

ste Hasan Basry selandjutnja te- 
rangkan, bahwa guna usaha? pe 
mulihan keamanan didaerah Ka- 
limantan Selatan serta  usaha2 
pembangunan dalam rangka pe- 
mulihan keamanan, oleh pemerin 
tah telah disediakan biaia Rp. 74 
djuta, jang diberikan setiara ber 
angsur2. Biaja tsb. termasuk pula 
untuk keperluan instansi2 kepoli 
sian, pamongpradja d.l.., disam- 
ping guna instansi militer sendiri. 
Sambutan masjarakat terhadap 

usaha pengembalian anggota? ke 
satuan KRJT tersebut sangat baik: 
Penduduk jang tadinja terpaksa 
mengungsi kedaerah2 aman kare- 
na gangguan2- keamanan, dewasa 
ini semuanja sudah kembali ke- 
kampung halamannja masing2 hing 
ga diseluruh Kalimantan Selatan 
dewasa ini boleh dikatakan sudah 
tidak ada kaum pengungsi lagi. 
Pelaksanaan daripada usaha2 pem 
bangunan dalam rangka pemulih- 
an keamanan dewasa ini sedang 
giat didjalankan, misalnja pemba 
ngunan/perbaikan djalan2 -raya, 
djuga djalan2 jang tadinja berada 
atau termasuk dalam daerah jang 
diduduki gerombolan. Demikian 
Overste Hasan: Basry, jang me- 

.serta 

    diberikan oleh Pembantu Kom. 
Besar Saud dalam hubungan dgn 
tersiarnja berita2 dlm salah satu 
surat kabar di Djakarta'iang me 
njebut-njebut atan  menghubung- 
kan nama Wakil Pres. Hatta de 
ngan persoalan Lie Hok Thay. 

Hari Rebo kemarin pihak Pe 
nerangan Angkatan Darat djuga 
mengeluarkan pengumuman seki- 
tar diri dua orang Perwira Me- 
nengah CPM jg disebut nama2 
nja oleh sementara surat kabar 
sebagai Perwira2 jg. tersangkut 
dalam persoalan Lie Hok Thay. 
Pengumuman Penad itu pada po 
koknja menegaskan, bhw surat2 
keterangan sendjata dan  surat2 
keterangan pembantu istimewa 

Tiang diberikan kepada Lie Hok 
Thay dilakukan atas perintah fi 
hak atasan. Demikian Penad. 

(Antara). 
  

emerdekaan Agama 
merdekaan ' beragama. Kaum 
Keristen di RRT bebas mengatur| n 
diri sendiri (self-administration). 
mereka membiajai sendiri segala 
keperluannja (self-supporting) dan 
tidak dihalang-halangi dalam me 
njebarkan, keagamaan (self-pro- 
pagating)”. demikian keterangan 
Domine Markus Cheng kepada 
saja kata Mr. A.M. Tamburtan, 
Selandjutnja  Domine | Markus 
Cheng itu. djuga 
bahwa sewaktu-waktu kaum Ke- 
risten membutuhkan bantuan da 
Ft pihak pemerintah, maka ban 
tan itupun diberikannja oleh. pe 
merintah, (Antara). 

menljelaskan,! 

kan, bahwa satu2nia kesulitan jg, 
masih dihadapi hingga sekarang 
dan jang sedang diusahakan pe- 

KAWAT JANG DITERIM 

Panglima T.LL., Diurmberi alia 

liter, 

bilillah, sedangkan Hamidhan se 

Dalam kawat jp diterima ,,An 
tara” itu didjelaskan pula, bah 
wa tgl. 19 Agustus jg baru lalu, 
antara Hamidhin dengan Ko 
mandan Sektor B, Major A. Wa 
hab telah diadakan . suatu perte 
aa disekitar gunung Batu Bi- 
, daerah Barebai, Dalam perte 

Pa itu Hamidhan telah menge 
luarkan perasaan hatinja, ialah 
bahwa ia dan anak buahnja de- 
ngan sungguh hati akan mena- 
ati panggilan Penguasa Militer. 
Overste Hadji Hasan. Basry. ,.Sa 
ia din anak buah saja tidak me 
ngemukakan  sjarat. Djika diha 
djatkan pul, sjarat, maka sjarat 
itu ialah saja den anak buah sa 
ja berdjandji- akan berusaha Je 
bih keras guna pembangunan ne 
gara”. demikian antara lain utja 
pan Ha l dalam pertemuan 
itu, 

     
Lemhega Kebudajoen 
Kos 
van Kuas   

Djuga :,, Panglima (T.LI." 
'sKalimantan” Djamberi' 
Akan Melaporkan Diri 
ibukota kabupaten Kandangan Selasa malam, menjatakan bahwa 

pendiriannja akan mentaati panggilan Penguasa Militer. Sebagai 
mana pernah ,,Antara” kabarkan, maka setelah ada tanda2 Ibnu 

Hadjar, begitu djuga tangan kanan jang ulung dari Ibnu Hadjar, 
Tjinabi dan Dardiansiah akan mentaati panggilan Penguasa Mi- 

maka Djumberi alias Hamidhan memisahkan diri dari 
KRJT, lalu membentuk barisan baru dengan nama Pasukan Sa- 

dirinja sebagai Panglima T.LI. untuk Kalimantan, 

  

Indonesia 
Sinvipeseh Gor Sotschap 
den en Wetancckappan" 

nambahkan, bahwa atas dasar se- 
muanja itu, ia merasa optimistis, 
bahwa usaha2 dalam rangka pemu 
lihan keamanan @idaerah Kaliman 

A ,,Antara” dari, Kandangan, 

s Hamidhan telah  menjatakan 

: 
Keterangan — djurubitjara 
Penguasa Militer, 

ndiri telah ,memproklamirkan” 

Djurubitjara "Penguasa Militer, 
Major Burhanuddin, dalam ' kon 
perensi pers Rebo pagi membe- 
narkan berita ,,Antara” bahwa 
Djumberi alias Hamidhan Pangli 
ma TI Kalimantan akan me- 
baati panggilan Penguasa Mili- 
ter, Dan membenarkan pula bhw 
Tjinabe dan Dardiansjah, dalam 
kedua-duanja sebagai wakil Mut 
lak Ibnu Hadjar, akan ke Dja- 
karta. Kepergian Tjinabe dani 
Dardiansjah akan disertai pula 
oleh ec perwira dari Res. 
Inf. 21, demikian antara lain dju 
tubitjara Penguasa Militer, Ma-    

AN KONPERENSI LONDON 
ra! “tol. 16 il PM, Eden membuka konperensi London | 

px gutjapkan pidato- sambutannja, Eden mengundurkan 

J 
Ig “Diikat Ini Diha- 
(eluar Dari Hutan 

Sampai Sebegitu Dj auh"Ibnu 'Hadj ar Tidak Menga- 
djakan Sjarat2 Dalam BA ora mai Panggilan Jang 
Berwadjib — 4000 KKJ 1$JangBelum Keluar Dari 
Hutan — Untuk Pemulihan Keamanan Kalimantan 

Selatan Disediakan Rp. 74 Djuta 
PENGUASA MILITER di Kalimantan Selatan, Let. Kol. Hadji Hasan Basry jang dewasa 

ini sedang berada di Djakarta, dalam pertjakapan dengan ,,Antara” hari Rebo kemaren mene- 
rangkan, bahwa dalam tempo 3 'a 4 hari lagi, akan datang ke Djakarta, adik kepala kesatuan 
KRJT Ibnu Hadjar, agam vel jang dalam kesaiuan KRJT mendjadi wakil-kepala kesatuan 

ata staf merangkap diaksa agung KRJT”, 
inabe bersama dengan lain2 ang gota KRJT, 

panggilan Penguasa Militer di Kalimantan Selatan dan kini ber diam didaerah Kota Kandangan. 

kurangnja tan Selatan akan mendjadi selesai 

| rukun” berdampi-|- 

    

  

Pe kelandjutan Kanprreh 

Tjinabe. Sebagaimana 
telah memenuhi 

seluruhnja dalam waktu jang sing 
t ini. 

Ibnu Hadjar pernah djadi 
Komandan-bataljon. 

Mengenai diri Ibnu Hadjar selan 
djutnja diperoleh keterangan, bah 
wa dalam tahun 1949/1950, ia per- 
nah. mendjadi Komandan-bataljon 
TNI dengan pangkat Letnan II, 

  

Dim. kota Smg.: Rp. 12,70 4 Rp. 0,30 (Materai) & Rp. 13, 

Luar kota Smg.: Rp. 13,70 H Rp. 0,30 (Materai) w Rp. 14, 

  

dari statistik kekajaan penduduk 

Perperintjian tersebut 
sebagai berikut: 

I. Menurut pengumuman Eco- 
nomic Reconstruction of Devas- 
ted Areas Working Group for 
Asia and the Far East (Ecosoc 
UNO) tanggal 31 Djanuari 1947: 
E/CN./sub YC.Z./W II, maka 
'kerugian materieel jang dialami 
Indonesia (belum terhitung kera- 
gian2 orang2 Indonesia dan pen 
deritaan2nja) adalah antara lain 
sebagai berikut: 

a. dilapangan pertanian US $ 
837.000.000 

b. dilapangan peternakan US $ 
100.000.090 

c. dilapangan kehutanan US $ 
85.000.000 

d. dilapangan perikanan laut 
US $ 25.000.000 

e. dilapangan perikanan darat 
US $ 5.000.000 

1.052.000.000 
II. Perkiraan kekajaan rakjat 

Indonesia jang dirugikan  (lang- 
sung) 1.948.000.000 

Ul. Pai S Perhubungan 
1.000.000.000 

IV. Pengorbanan djiwa akibat 
romusha dan kematian lain2 

7.000.000.000 

Diumlah kira2 US $ 11.000. 000. 
000 (Sebelas miljard dollar Ame 
rika). 

Dari hasil keuangan diatas. 
bila dibajar dengan mata uang 
rupiah (kurs US $ — Rp.11.40), 
maka tjukuplah untuk menambah 
pembeajaan pembangunan Indone 
sia. Demikian menurut berita da 
ri MUVI Pusat jg disampaikan 
pada ,,Antara”. 

adalah 

  dan ditempatkan didaerah Kaliman 
tan Barat dengan kedudukan di 
Pontianak. Dalam kedudukannja 
itu, bataljon Ibnu Hadjarlah jang 
waktu itu menggantikan pasukan2 
KNIL di Kalimantan Barat. Dia 
masuk hutan dalam tahun 1950. 
Pada djaman gerilja Ibnu Hadjar 
berdjuang bersama dan berdampi 
ngan dengan Overste Hasan Basry 
didaerah Hulu Sungai, bahkan ke 
tika itu langsung berada dibawah 
Komando" Overste Hasan Basry. 

“ az SA dak ea Ae anna ia imbangan 
KEPADA PARLEMEN 

jang daapat oleh daerah, serta 

lah sebagai berikut : 

PASAL 2. 
() Pendapatan pokok dari dae 

rah adalah sebagai berikut : a. pa 
djak daerah, b. retribusi daerah: 
dan Cc. pendapatan negara, jang di 
serahkan kepada daerah. 

(2) Dalam hal2 tertentu kepada 
daerah dapat diberikan gandjaran, 
subsidi dan sumbangan. 

PASAL 3 
(d1) Padjak negara jang ada, ter 

sebut dibawah ini, dinjatakan se 
bagai padjak-daerah : 

a. padjak verponding ('Ordonnan 
Si verponding 1928”), 

b. padjak verponding Indonesia 
('Ordonnansi verponding Indo- 
nesia'”): 

GC. padjak rumah tangga ("'Ordon 
nansi padjak rumah tangga 
1908”): 

da. padjak kendaraan kermotor 
("Ordonnansi padjak kendara- 
an bermotor 1934”): 

e. padjak djalan ('Ordonnansi 
padjak djalan 1942”): 

f. padjak potong ('Ordonnansi 
padjak potong 1936”): 

g. padjak kopra ('Undang2 Indo 
nesia Timur No. 16 tahun 
1949): 

h. padjak pembangunan (Undang 
Undang padjak pembangunan 

  

Pemulihan Kea. 
manan Di Sula 

. 

wesi Selatan 
Memerlukan Tindjau- 
an Soslologis - Peycho- 

logis 
KETUA UMUM Partai Kedau 

latan Rakjat di Makassar Henk 
Kondonuwu, menjampaikan pen- 
dapatnja tentang soal pemulihan 
keamanan di Sulawesi Selatan de 
ngan menerangkan, bahwa sikap 
pemerintah uniuk memberi per- 
hatian chussus kepada daerah2 
katjau di Sulawesi Selatan dapat 
Gihargakan.. Henk Rondonuwu 
izenjatakan harapannja,. supaja 
Galam usaha2 memuiihkan kea- 
manzn di Sulawesi Selatan ini, 
pemerintah umumnja dan pimpi- 
nan Angkatan Darat chususnja 
memberi perhatian sepenuhnja 
kepada tenaga2 militer didaerah, 
terutama jang berasal dari Sula 
wesi Selatan. 

Dalam hubungan ini dikemuka 
kan oleh Henk Rondonuwu bebe 
rapa nama perwira dari daerah 
tersebut seperti Andi Mattalatta, 
Andi Jusuf, Andi Rivai, Saleh 
Lahade, Sjamsuddin dll. Diterang 
kannja, bahwa bukanlah maksud 
nja untuk mentjampuri soal2 mi 
liter, akan tetapi ia melihat per 
soalan ini dari sudut sosiologis 
dan psychologis: " kedua elemen 
ini dianggapnja sangat penting 
dalam usaha memulihkan  ke- 
amanan di Sulawesi Selatan. Me 
nurut Henk Rondonuwu, dalam 
rentjana pemulihan keamanan itu 
hendaknja dipentingkan pula ker 
djasama jang erat “ berdasarkan 
pengertian jg baik antara segala 
pihak, baik militer maupun sipil 
dan masjarakat didaerah Sulawe 
si Selatan. Tanpa persatuan dan 
pengertian, baik tersebut usaha2 
pemulihan keamanan akan tidak 
mungkin memberi hasil jg baik.   3urhanuddin, 

    

“panggilan 
"ab 

  

Sebabtnja ia selama ini belum 
mau keluar hutan guna mentaati 

kembali kemasjarakat, 
ialah karena dahulu ia tidak 

pertjaja akan mendapat djaminan 
perlakuan jang sewadjarnja, se- 
Gangkan dengan Penguasa Militer 
Overste” Hasan Basry sekarang, 
Ibnu Hadjar jakin akan mendapat 
djaminan jang demikian. 

Rentjana Undang Per- 
Keuangan 

Telah Disampaikan Kepada Parlemen 
telah disampaikan RUU 

perimbangan keuangan (antara pusat dan daerah otonom). RUU 

itu terutama mengatur ketentuan2 mengenai sumber2 keuangan 

tentang 

bagian2 daripada sumber jang 

wiGapatnja dari pusat. Pasal2 jang mengatur ketentuan2 itu ada- 

I, undang2 Republik Indonesia 
No. 14 tahun 1947”). 

(2) Kepada tingkatan daerah ma 
na padjak tersebut dalam ajat () 
diserahkan dan saat penjerahan 
padjak itu kepada berbagai dae- 
rah, diatur lebih landjut dalam 
Peraturan Pemerintah. 

(3) Selama penjerahan padjak di 
sebut dalam ajat (1) kepaaa aaerah 
belum terlaksana, dimulai dengan 
tahun dinas 1957 kepada daerah jg 
bersangkutan diserahkan 90245 dari 
penerimaan ea itu. 

PASAL 4. 
(1) Kepada daerah diserahkan 

minimum 17574 dan maksimum 90X 
dari penerimaan padjak tersebut 
dibawah ini : h 

a. padjak peralihan ('Ordonnansi 
padjak peralihan 1944”): ! 

b. padjak upah ('Ordonnansi pa 
ajak upah 1934): 

c. padjak materai 
materai 1921”). 

(2) Menurut persentasi jang di- 
tetapkan tiap2 tahun dengan Per- 
aturan Pemerintah, kepada daerah 
diserahkan sebagian dari peneri- 
maan : 3 

a. padjak kekajaan ('Ordonnansi 
padjak kekajaan Tg 

b. padjak perseroan ''Ordonnan 
si padjak perseroan 1995" S3 

(3) Pelaksanaan ketentuan dlm 
ajat (1) dan (2) diatur lebih landjut 
dalam Peraturan Pemerintah. 

PASAL 5. 
(4) Kepada daerah diserahkan 

sebagian dari penerimaan bea-ma 
suk, bea-keluar dan tjukai. 

(2) Lain dari pada itu kepada da 
erah jang menghasilkan diberikan 
bagian tambahan dari penerimaan 
bea-keluar dan tjukai atas jang di 
hasilkan didaerah itu. 

(3 Bagian dari penerimaan bea- 
masuk, bea-keluar dan tjukai, jz 
Giserahkan kepada daerah dan ba 
gian tambahan dari penerimaan 
bea-keluar dan tjukai kepada dae 
rah jang menghasilkan ditetapkan 
tiap2 tahun dalam Peraturan Peme 
rintah. 

(4) Pelaksanaan ketentuan dalam 
ajat (1) dan (2) diatur lebih lan- 

"Peraturan bea 

11 Miljard Dollar 
| Saran MUVI Na Djumlah Jang| 

Harus Dituntutkan K €pada Djepang - 
Sebagai Pampasan 

BERKENAAN DENGAN E. Wajima utusan Djepang dalam 
perundingan penjelesaian pampasan dengan Republik Indonesia, | 
pihak Madjelis Usaha Veteran Indonesia (M.U.V.L.) Pusat , 

njampaikan saran angka kepada pemerintah R.I. agar “mendiadif 

perdjuangannja. Angka tsb. berdasarkan nengumpulan perkiraan | 

1 

me- 

   

   

  

Indonesia tahun 19395 perkiraan | $ '   
kerugian harta-benda berupa mas, intan, berlian dll. serta korbanj 
djiwa berwudjud remusha, serta- angka2 lain. P 

Rombongan 
Akrobatik R.R.T, 

Indonesia 
TIDAK kurang dari 40.000 

penduduk Djakarta jg telah ber- 
kesempatan menjaksikan pertun- 
djukan2 seni akrobatik  Tiong- 
kok, sedjak rombongan akrobat2 
tersebut ' menghidangkan  per- 
mainannja berturut-turut jang di 
mulai di Istana Negara sampai 
di Gedung Olah Raga Selasa 
malam sebagai pertundjukan ter- 
achir, sebelum memulai perdja- 
ianan keliling ke daerah2. 

Disesuaikan dengan kesempa 
ten kapal ig ada, rombonggan se 
niman2 akrobatik Tiongkok itu 
akan memulai perdjalanan keli 
lingnja tgl. 24 Agustus,  mula2 
ke Makassar dan kemudian, me 

nurut rentjana, ke Btli, Djawa 
Timur, Djawa Tengah. Djawa 
Barat, Medan dan Palembang. 
Perdjalanan keliling ini akan me 
makan waktu kl. dua bulan dan 
kembalinja ke Tiongkok rombo 
ngan akan berangkat dari Dja 
karta. Disamping mengadakan 
pertundjukan2 memperkenalkan 
seni akrobatiknja kepada rakjat 
Indonesia, rombongan djuga men 
dapat kesempata, menindjau ber 
bagai objek kebudajaan Indone 
sia untuk mengenal kebudajaan 
Indonesia. 

Kurangnja Pega 
wai2 Jg Terlatih 
Halangan Untuk Mena 
'sionalisasi Minjak 

Birma 
KEKURANGAN akan pega- 

vai2 jang terlatih merupakan 
talangan bagi pemerintah Birmay 
ntuk menasionalisasi kongsi 
ainjak jang dimiliki oleh peme- 
'nfah dan partikelir, demikian 
ikatakan oleh bekas perdana 
menteri Birma, U Nu pada hari 
'elasa. Djumlah ganti kerug'an 
ntuk itu adalah soal kefjil, kata 
U Nu. 

,15.000.000- steriing dengan 
yudah- didapat -dari -ekspor. teh 
an beras“. U Nu mengatakan 

kepada beberapa orang bu- 
uh pertjetakan. Dia menambah- 
kannja, bahwa kekurangan  pe- 
zawai2 tersebut djuga terdapat 
sada projek2 lainnja di Birma. 
'ongsi minjak Birma kini 1i- 

diakan bersama-sama oleh pe 
merintah Birma dan pengusaha? 

i H 

    

   

  

'iniak partikelir dengan keten- 
uan, b-hwa pemerintah - dapat 

1 ceper saham2 dari . peng- 
»ha2 partikelir dgn. membajar 
nti kerugian. (UP). 

. 

MatiKrnRebutan 
. . 

Tali Lajang2 
DUA ORANG PEMUDA asal 

dari Kumango, hari Minggu jang 
lalu telah mempergunakan sen- 
djata tadiam dalam perkelahian 

dikota Padang, hingga Dulah te 
ah mati ditikam oleh Rasjidin 
'emannja sendiri, Menurut kete- 
-angan, sebab perkelahian #tu ia 
'ah karena soal tali lajang2. Pa 
'ut didjelaskan, bhw permainan 
lajang2 dewasa ini sangat dige- 
mari pemuda2, dan sebagai per- 
aturan iang tidak tertulis. tiap2 
laiang2 jg putus talinja, lajang? 

nja harus dikembalikan oleh ja. 
menemuinja dan talinja boleh di 

Tg. 24 Mulai Keliling| 

   
   

    
   
   

   
     
   

   

    

    

     

    

    

    

    

     

  

     
   

    

     

  

   

     
    

    

    

    

  

    

    
   

15.000 Ha Sa 
Ladang Rak 

Mendjadi Raw: 
Penduduk Di | Daer 
Seputar | Rawa? Beni 
Dam -Gesikan?'Perlu 

Segera Ditolong 
KALANGAN DINAS 

airan Daerah Kediri dalam 
tjakapan dengan ,,Antara” te 
mengemukakan pentingnja pet 
rintah pusat segera memberikar 
pertolongan kepada penduduk d' 
sekitar Rawa Bening dan Rawa. 
Gesikan. di Tulungagung Selatan 
dimana sawah dan ladang mer 

kurang 15.000 ha. praktis tela 
mendjadi rawa dan tak dapat 
pergunakan utk usaha pertaniar 
sama-sekali. Sebelum perang, se 
wah dan ladang ditempat itu s 
muanja merupakan tanah p 
nian jang baik dan banjak ment 
hasilkan matjam2 palawidja da 
padi 2 

Malapetaka itu diterangka 
adalh sebagai akibat dari m 
luapnja Rawa Bening dan Raw 
Gesikan. Sebelum perang, kedu 
rawa itu luasnja hanja 5.000 h: 
dan disekitzrnja terdapat tida 
kurang dari 15.000 sawah-ladar 
ig baik “dan menghasilkan m 
tiam2 palawidja dan padi jg me 
djadi dasar pokok bagi pengh 
dupar rakjat “disana. Tetapi m-— 
letusnia gunung Kelud jg mx 
muntahkan “pasir 'demikisn & 
njaknja -jg membikin dangkaln: 
kali Brantas, telah menjebabka. 
kali itu mudah mengalami bs 
djir besar dan meluap kesawal 
ladang .rakjat sampai diara' 
diauh dengan menimbulkan ker 
gjan tidak ketjil. 3 

Akibat lain dari meletusnja Fe 
nung Kelud dan meluapnja ke 
Brantas ialah. Rawa Bening da 
Rawa Gesikan mendiadi bertas 
5eh luas dan sampai “sekarar 
tel-h 20.000 ha luasnja jaitu 1 
liputi sawah ladang jg ada &i 

kitarnja. Karena itu sawah-' 
dang sedjumlah kurang leb"" 
15.000 ha disekitar rawa? tt 
prsktis telah diadi rawa dan £' 
ma-sekali tak dapat didjadike 21 
tanah pertanian. (Antara). 

Fraksi Persatuar 
KEPADA sidang Pariemer 

bari Rebo diberitahukan, bahw 
Moh. Padang dan Silas Papar 
(perwakilan Irian Barat) telah 
membentuk fraksi dalam Parle- 
men dengan nama , Fraksi Per- 
satuan.” Selain itu sidang me- 
njetudjui djuga — dimasukkannjs 
Silas Papare kedalam formasi 
riissi parlementer jang akan me. 
nindjau ke RRT, jang sebagaimo 
na diketahui akan berangkat pa 

hia tgl. 8 September jang akan 

. 

  

  ambil. 

PERTI Akan 
dudukannja 
Tidak Puas Dengan? 

binet Sekarang — 
Dari Liga 

dikabarkan, bahwa pada tgl. 1 

nonja di Bukittinggi,     djut dalam Peraturan Pemerintah. 
PASAL 6 

(“) Kepada daerah 
kan gandjaran. 

(2) Gandjaran dimaksud dalam 
ajat (1) diberikan untuk usaha- 
usaha tertentu dan sampai djum- 
Iah, jang ditetapkan dan diatur da 
lam putusan pemerintah. 

PASAL-7. 
(1) Untuk keperluan luar. biasa 

kepada. daerah, atas permintaan- 
nja, dapat diberikan subsidi. 

(2) Pemberian subsidi dimaksud 
dalam ajat (4) dapat diiatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

PASAL 8. & 
(1) Dengan tidak mengurangi ke 

tentuan dimaksud dalam pasal 7, 
kepada daerah, jang ternjata tidak 
mampu membiajai urusan ruma 

rikan sumbangan. 
(2) Pemberian sumbangan dimak 

sud dalam ajat (1) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

. t 

dapat diberi 

h- | Disamping itu 
tangganja jang biasa, dapat dibe| sa kedudukan Perti dalam Liga 

Perti dalam kabinet sekarang. 

Perti berpendapat, baliwa sesu 
dah kabinet “koalisi sekarang 'ini 
berdjalan sekian lama, oleh pim 
pinan Perti dirasakan tidak ada- 

keseimbangan diantara par ara 

tai2 pemerintah. Terbukti dizn- 
taafija kelidak adilan dalam 
Sen pang UNnI pediabat diluar 

Ke 

da- 

rombongan Presiden 
soal2 minoritet 

negeri, 
luar negeri, 

|'am Par "lemen dan hak2 jang lain. 
akan ditindjau dju 

Muslimin Indonesia, sebab dalam 
| aer a sekarang, ternjata 

Muslimin Indonesia tida 

DALAM STATEMENT jang disampaikan kepada ,,Antara” 

Partai Tertinggi Partai Islam Perti akan mengadakan rapat ple- 
jang akan dihadliri oleh segenap anggota 

Dewan Partai, pimpinan perwakilan dan komisariat dari seluruh 

Indonesia. Dalam rapat pleno tsb., selain soal2 organisasi partai, 
djuga akan ditindiau setjara mendalam kedudukan Partai Islam 

Batang. 

Tindjau Ke- 
Dim Kabinet 
Beberapa Beleid Ka- 
PERTI Akon Keluar 
Muslimin 

  

   

  

   
   

   
   
   

   
   
   

    
    

    

          

     

     

    

   

s/d 5 September 1956, Dewan 

ada geraknja sedikit djua, mung- 
kin tidak dianggap perlu. lagi 
oleh sebagian anggotanja jang te 
lah berhasil dalam. pemilihan 
umum jang baru lalu. Kemung 
kinan Perti akan menarik diri 
dari Liga ' Muslimin Indonesia, - 
untuk mendatarkan djalan dalam 
mentjari kesatuan ummat Islam 
jang lebih luas dari itu. 
Demikian isi selengkapnja sta 

tement Perti jang ditanda-tanga- 
ni oleh ketuanja, H. Siradjuddin 
Abas, dan sekretaris Amir Was 

hid. Seperti diketahui Perti mem 
punjai 4 orang wakil dalarn Par 

klemen. 

  
  

KEDUTAANBESAR MESIR 
di Washington dalam pernjata- 
annja hari Selasa menerangkan 
bahwa pembesar2 jang mengurus 
terusan Suecz telah memutuskan 
untuk ,meneruskan adanja pero 
bahan2 jang segera diperlukan 
guna memberikan pelajanan jang 
lebih baik dan lebih memuaskan 
lagi dibandingkan dengan pelaja 
nari dewasa ini”. Djurubitjara ke 

dutaan besar tsb. menjatakan se   Demikian Henk Rondonuwu. telah dikeluarkan pernjataan tsb. 

Mesir Adakan Perobahan' Di Suez 
GunaLebih Melantjarkan Pelajaran 

jang baru sadja diterima dari 
Kairo bahwa ,,usaha2 teknis pem 
besar2 Mesir jang mengurus te- 
rusan Suez tsb. telah disempurna 
kan dan kini dapat melajani efi- 
siensinja terusan dan perobahan2 
penting untuk memperdalam dan 
melebarkan dasar terusan tsb. 
untuk mentjukupi kebutuhan2 pe 
lajaran dikemudian hari, teruta- 
ma pelajaran ,,tanker2 super”. 

Ketika ditanja maka oleh “dju 
rubitjara itu didjawab bahwa ia 

    
     

     

    

  

   

tak mempunjai dalam garis2 ke 
tjilnja perobahan2 apa sadja jg. 
dilakukan oleh pembesar2 pengu 
rus terusan itu. Dan mendjawah 
pertanjaan dari mana uangnja di 
peroleh utk itu, olehnja diingat- 
kan bhw. pemerintah Mesir per 
nah menjatakan seminggu jang 
lalu bahwa ongkos2 untuk meng 
adakan  perobahan2  diterusan 
Suez itu dibajar dari perghasi- 
lan2 pelajaran melalui terusan 
tersebut, 

s3 ud dut 2



   
"bensen ini kami mengu 
“kepada Handai Taulan da 
'aruh perhatian. datang 
likiran, memberikan ka " bangan lain-lainnja pad: 
tua kami: 

1 di Solo pada tgl. 

     

   

  

    

   

   

   
   pada tg. 15 Agustus 1956 

S
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| NV. dikeluarkan atas ' 
'arga Negara Indonesia. 

2 B3 - “Ds ia 

n, kami dapat njatakan 
ipat penghambatan apa 
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Paberik Kapok MURJO" 
TAJU (PATI. 

    

  

lah lahir denga selamat pada te. 10 Agustus 1956, di Sragen, 
Sak kami jang 

: Harrie- Loesijanto 
Bida Ng. 'Brorosoedirdjo, dengan ini, kami 

   

    
terima kasih. 
(20 TBATI, 20 Agustus, 1956. 

Agoeng Soetanto 
SEKELUARGA. 

       
   

     

rie, hosa, tengge- 

tudis2, gatal2, 
Rt : 

     

   

  

PA oa 
im Rp. 16— untuk 1 botol 

ng Tjeng”, Rp. 10,— untuk 1 botol "Ban 
. aa utk. 1 blek "Balsem Ban Leng”. 

0... (ONGKOS KIRIM BEBAS. 
Aturan pakai Hi ada tertulis dipinggir gambar botol. pakai ada tertulis ipin 

    

     

   

   

  

     

  

    

     

  

   

   

   
    

    
   
   

    

    

     
     
          

   

  

   

   
   
   

  

      

  

   
    

kapan, selesai di-udji. 
imulai sekarang disertai 

  

1 vION, Semarang 

D0 DIMULAT djam 

——.
 

"
L
S
 

L
L
 

  

2 Sepakbola Besar | 

  

    

husus terdiri dari orang2 hu 

   jataan 

  

  

    
   

  

    

pat 
oleh orang2 hukuman 

itu dengan alat2 modern, karena 
kalau alat2 itu dirobah, maka akan 
menghilangkan ,,sifat ke-Timuran" 
Dapat dikabarkan, bahwa sewak 

tu diadakan penutupan ngres 

  

angsung di Semarang baru? 
ni, diantara pertundjakarg jang 

dihidangkan dalam malam penutu 
pan itu diperlihatkan pula permai 
nan seruling Surya Kentjana” 
dari pendjara Mlaten, jang tidak 
hanja mendapat sambutan hangat 
dari presiden, tetapi djuga dari 
para anggauta korps diplomatik jz 
menghadliri malam penutupan tsb. 

M.T BITONGA MENINGGAL 
UNIA. 

- Dengan tidak tersangKa-sangka, 
hari Selasa jg baru lalu tlh mening 
gal dunia di R. S. Elizabeth alm. 
M. T. Ritonga jang dalam dunia 
pergerakan dikalangan perburuhan 
namanja tak asing lagi di Sema- 
rang dan mendjabat pula ketua 
nana Ka dana rana 
engan meninggalnja alm. M,. T. 

Ritonga itu Tihak” PERBUBPSI 
telah kehilangan tenaga jang ber 
harga. Semoga arwah beliau men 
Bgn tempat jang baik dialam 

ka. 

    

  

   
     

    

   

  

3, PERKARA SUSAMTO DITUNDA. 

(Perkara terdakwa Susamto se- 
| orang pegawai Djwt. Perindustrian 
.Pjawa Tengah jang sedianja di- 
landjutkan pemeriksaannja oleh 
Pengadilan Negeri Semg. tgl. 21 
Agustus j.l. terpaksa tidak djadi 
dilangsungkan dan ditunda sampai 
igl. 6 September j.a.d. Sebabnja 
karena pembela. terdakwa. jakni 
Mr. Abdulmadjid pada tgl. 21 Agus 
|. itu tidak hadlir dalam sidang 
'pemeriksaan tersebut. Seperti. di 
'ketahui, terdakwa dipersalahkan 
' sebagai pegawai negeri telah" me- 
minta. dan pn uang suap 
ningga berkali2 dari beberapa pe 
ngusaha batik jang mendapatkan 

tersebut. 

  

  

     

     

  

   
   
    
    

  

   

  

   

    

    
     

     
    

   
   

  

    

    

   

   
    

  

    

   
   

  

   
   

    

    

     

   
T siaran Tass dalam 

debuut di Sovjet Uni, kes. nasional 
PSSI telah menderita kekalahan 
1—3 dari kes. ”Neftyanik” jang di 
adakan tgl. 19-8 jl. di Si n 
Azerbaijan Baku. Dalan pertandi 
ngan itu di menit ke 10 kes. nasio 
nal PSSI berhasil jetak goa) 

  

  

  

     
   

  

ena sebe 
lawan Der 

hasil membesarkan kemenan 
dengan 2 goal lagi, hingga | 
kan terac “mendjadi 1—3 
fihak tuan rumah, Sebelum dea an 
dingan dimulai terlebih Tatu 1 
diadakan upatjara. 

wat jang diter 
dari pimpinan rombongan 

dingan? mendapat perubahan sbb. : 
Tgi, 23-& main di Tibliz lawan kes. 
Dynamo, tgl. 26 main di Stalinov 

ng lawannja belum diketahui 
gl. 29 main di Karhkov, tgl. 2-9 
main di Leningrad jang lawannja 
elam diketahui tgl. 5-9 main d 
foskow lawan kes, Torpedo, tgi. 

20-9 main di Berlin lawan kes. 
Ewald beres, tgl. 23-9 main di 
Leipzig jang lawannja belum di- 
tetapkan. : 3 

Pada tgl. 25 Agustus 1956 dan 
Seterusnja dilapangan Union Semg 
akan dimulai dilangsungkan pertan 
dingan bulutangkis kompetisi PB 
SI tjb- Semarang jang akan diiku 

mana terdapat regu dari pemkum 
pulan .: di Kudus dan Bodja. Per 
tandingan kompetisi itu adalah utk 
pertama kali ini diadakan oleh PB 
SI tjb. Semarang, ' Perkumpulan2 
bulutangkis jang sudah mendaftar 
kan perkumpulannja kepada seker 
tariat PBSI akan merebut -kedjua 
raan2 utk kelas I, II, III, sedang 
kan bagian puteri hanja utk. klas 
I. Demikian keterangan fihak PBSI 
tjabang Semarang. 

TJIREBON 
KONGKURS ORKES MELAJU 

Selama 2 malam berturut-turut 
Ibaru2 ini bertempat di Balai Pra 
djurit Tjangkol Tjirebon telah di 
langsungkan kongkurs Orkes Me 
laju daerah Tjirebon. Kongkurs 
ini di-ikuti oleh 7 buah orkes 
peserta “dan 14 orang biduan 
prija dan wanita. Oleh djuri jg 
terdiri dari Sambajon, on 
(Bandung) dan O. M. Basalamah 
(Djakarta) telah ditetapkan seba- 

|gai djuara pertama dan kedua 
|orkes2 Melaju Sriwidjaja dan Den 
| dang Taruna. : na 5 

Adapun dari 14 biduan jg turut 
telah keluar sebagai 

djuara biduanita terbaik. Sofiah 
sedang biduan prija  Bahruadin. 
Dapat dikabarkan bahwa -kong- 
kurs orkes2 Melaju ini baru per- 
tama kali diadakan di Tjirebon.' 
Seperti diketahui hasil pendapa- 
'tan dari kongkrus ini diperuntuk- 

berlomba   
ikan bagi biaja pengiriman Bin- (Sitar. 19,20 Gelanggang Peladjar. 
| tang2 Radio Tjirebon dalam pe- 
milihan  Bintang-Radio- seluruh 

n dari pendjara mera ag 

  

PNI, ke-8 seluruh Indonesia jang | 

pembagian cambrics dari instansif 

Selandjatnja' memurat surat kal 
mag rotan na oleh sekretariaat | 

PSSI tersebut atjara pertan 

di Beksan. 

KOMPETISI PBSI TJAB. SEMG. 

ti Lk, oleh 24 perkumpulan, antara 

Martin. 07,40 Suara pagi. 
'ILagu2 dari Padang Pasir, 13.10 

Poniman | 
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   Regu puteri 

dapat dimengerti, karena perma 
nan bulutangkis di RRT hanja 
baru berkembang. Jang menarik 
perhatian pemain? dari PBSI 
adalah lapangan bulutangkis jang 
idibangun rap: tertutup dan dapat 
menempati Ik. 7v00 penonton. 
'Salah satu hal jang mendjadi han- 
#dicap pemain? Indonesia adalah 
(keadaan hawa udara jang pada 

         

    

      

   

pada keadaan hawa udara di 
Indonesia. 

| Mengenai keadaan di RRT se 
| ja singkat jang menarik per- 

   takan adalah soal pembangu 
|nan. Dimana-mana mereka ber- 
ada, senantiasa mereka mendjum 

|pai pembangunan gedung2 jang 
| bertingkat-tingkat jang dikerdja- 
'kan dengan giatnja. — Ditempat 
tempat mana mereka kundjungi, 
sambutan2 dari masjarakat sa- 
ngat meriah dan hangat. Menge 
nai perminan tennis jane pernah 

“Cntinfa (regu Pelti pun ke R. 
:R.T). Lie Po Djian berpendapat, 
“bahwa tingkat permainan mere. 

di jang 1 
# peeladjari 'kesulitan2 disekitar persoalan kepegawaian didalam 

Chou En Lai. | lingkungan Kementerian Penerangan. 
I tampak - tegas , ) 

keunggulannja. Hal demikian itu | 1 

dalam kantor Pusat Kementerian 
Penerangan sendiri, di Djawatan2 

'Djawatan2 lain jg masuk dalam 

berlaku dan | 
Iwaktu itu terasa lebih panas dari ang at terpelihara dimasa2 

Inerangan 

Batian pemain2 bplutamgkin Ad eni 1956. 

| Pada tgl. 25 April '56 atas in 

.kan dari tugasnja di- Pertjetakan 

       

  

     
   

   
    
Ment. 

angkata 

sj. St. 

     

g antara lain berbunji sbb.: 

Setelah tjukup bahan2 dipela- 
jari, Menteri Penerangan segera 
membikin rentjana menjelesaikan 
persoalan kepegawaian baik di- 

Penerangan didaerah maupun di 

ingkungan Kementerian Penera- 
igan dengan dasar mengembali- 
kan". norma2 kepegawaian jang 

« azas kekeluargaan 

jang lalu sebelum terdjadi per- 
istiwa2 belakangan ini. Tindakan 
Ipenjelesaian itu oleh Menteri Pe 

didjelaskan dimuka 
Seksi G Parlemen pada tgl. 21 

struksi Menteri Penerangan, Se 
kretaris Djenderal Harjoto me- 
manggil Direktur Djenderal Per 
stjetakan Negara Piet de Oueljoe 
“Untuk membitjarakan soal Lie 
Hok Thay berdasarkan “laporan 
jang diterima dari berbagai pi- 
hak. Dimaksudkan pada waktu 
itu Lie Hok Thay akan dibebas 

karena sikapnja jang ti-   ka ada sama dengan pemain? 
|tennis Indonesia. Demikianlah 
'kesan2 Lie Po Djian dan Goei 
Ing Nio kepada wartawan tuan. 

Kalau Nasib 

  

Gama | Sedang Sial 
| sp ort NeoveMenslong at Es SRI AA PA ha muh 

| BERITA interlokal jang dite- rima oleh surat-kabar ”Trompet 
|Masji akat” dari B: - wangi me 

ngabarkan, bahwa hari Djum'at 
tgl. 17 Agustus jang baru lalu 
sebuah jeep milik paberik beras 
'Gambiran jang dikendarai oleh | 
dua orang polisi, karena penge- | 
mudinja gugup, telah melanggar 

anak didjalan antara 
Genteng. 

Karena pengendara jeep itu Ia 
ri, maka seorang polisi lain da 
ri Glenmore hendak menolong 

  
ika seri. Dalam 2 IeR 1 

fihak tuan rumah ber- anak2 jang terlanggar itu. Teta 
La pi malang sekali, ketika hendak 
keata menolong anak itu, polisi 

'Fditusuk oleh keluarga anak2 ig. 
tsb. 

    
dilanggar jeep itu sampai mati. 

— RADIO 
SIARAN RADIO R.I. 

SEMARANG, 24 Agusing 1956 : 
Djam 06.25 S. Albar. 06.30 Penga 

  

djian. 06.45 Swing and Sway with 
Sammy Kaye. 07.30. Orkes Hawaii- 
an. Teruna. 13.15  Santiswaran. 
14.10 Puspawarna Indonesia. 14.30 
Piano Tunggal. 117.00. Peladjaran 

18.15 Woro Mawarsari. 
18,30 Sendja Djenaka. 19,30 Ruang 
an Wanita. 20.30 Krontjong Merdu. 
21.00 Podjok Studio. 21.15 Orkes 
Purba. 21.30 Dari Lautan Teduh. 

ng 'Rajuan Malam. 23.00 Penu 
p. ! , 

SURAKARTA, 24 Agustus 1956 : 

. Diam 06.15 Pengadjian. 06,30 
Lagu2 Melaju. 07.20 Malaya Gem 
bira. 07.30 Lagu2 Krontjong asli. 
07.45 Aneka warna pagi. 12.03 In- 
donesia Populer. 13.15 Roberto 
Inglez. 13.40 Hidangan Trio Sam 
Saimun. 14.10 O. K. Pandawa. 17.00 
Dunia anak2. 17,40 Varia Djawa | VI 
/Tengah.. 17,50 Ruangan pemuda pe 
mudi. 18,15 Kridoraga. 18,30 Sen 

,gja mendatang. 19,30 Sadjak dgn 
pembahasnja. 20,30 Irama Hawaii. 
121,15 Ketoprak oleh Karawitan Stu 
|di6. 22,15 Ketoprak (landjutan). 
124.00 Penutup. ! 

JOGJAKARTA, 24 Agustus 1956 : 
Djam 06.10 Pembatjaan Al @ur' 

jan. 06,35 Gesekan Biola. 06,45 Ba 
hana Malaya. 07,20 Suara Dean 

12.00 

Dean, Para gambar tampak dari kiri 
ua PBSI 

an Lie Hok Thay 
ang nja Dulu Sudah Ditolak” Oleh 

. KUP Tetapi Achirnja Diteruskan Oleh 
i Makmur 

HARI SELASA Menteri Penerangan telah mengeluarkan 
pendjelasannja mengenai mutasi2 di Kementerian Penerangan, 

sekarang, Pimpinan Kementerian Penerangan segera mem- 

DI SEMARANG — 
| tjab. Semarang dan ke- 
tiba kembali di, Setasiun 

s PBSI tjab. Semarang jang 

   

  

         

    

    

tjab. Semarang, Ong Hong 
ajahnja Goci Khee Gwan. 

alaman 1. 
    

  

    
   

: "Suara Merdeka”) 

en. Hendak 

      

  
Dengan terbentuknja Kabinet 

Instellingsbesluit Pertjetakan Ne- 
gara, sehingga pergeseran terha- 
dap pegawai2 disana tidak dila- 
kukan terhadap personalia, tetapi 
terhadap bentuk organisasi. Djuga 
di lain-lain Djawatan dalam ling 
kungan Kementerian Penerangan 
penindjauan itu sedang disiapkan, 
akan tetapi pada waktu itu tim- 
bul tentangan hebat terhadap 
'beleid Kementerian Penerangan. 

Mereka jang melakukan reaksi 
terhadap Beleid pimpinan Kemen- 
terian Penerangan sekarang men- 
dasarkan alasan, bahwa tindakan 
bekas Menteri Penerangan Sj. Su 
tan Makmur adalah dibenarkan 
oleh Kabinet jang lalu, dus tin-| 
dakannja adalah sjah. 

Malahan ada reaksi dari salah 
satu surat kabar jang mengatakan 
bahwa kesulitan di Pertjetakan 

Serekat2 Buruh sadja jang telah 
di-infiltreer oleh kaum Komunis 
dan didalam surat kabar itu di 
muat berita, bahwa pengangka- 
tan Lie Hok Thay sebagai Wakil 
Direktur Djenderal - Pertjetakan   Negorg $ 

dak dapat diterima oleh pega- 
wai pegawai dan buruh di Petje 
takan Negara, mulai tgl. 1 Mei 
56. Kegelisahan di  Pertjetakan 
Vegara nampak dikalangan pe- 
gawai dan buruh oleh Menteri 
Penerangan dapat disaksikan sen 
diri sewaktu mengundjungi Per- 
“letakan Negara pada tanggak 10 
April '56. 2 , 

Setelah selesai menemui Sekre 
taris Djenderal, Piet de Oueljoe 
menghadap Menteri Penerangan 
dan oleh Menteri Penerangan di 
tegaskan lagi kepadanja soal mu 
tasi terhadap Lie Hok Thay dim 
rangka penyelesaian soal kepega 
waian di Kementerian Penerangan 
seluruhnja. : 

Instruksi Menteri Penerangan 
kepada Piet de Oueljoe adalah 
sbb.: 1 

Lie, 

  

a. melaksanakan mutasi 
Hok Thay: - 

b. merehabilitasi pegawai2 jang' 
di-schors oleh Menteri Penera- 
ngan Sj. Sutan Makmur, jang ke 
semuanja itu memegang pimpinan 
Serikat Buruh Pertjetakan Nega 
ra, 

c. mengadakan pertemuan dgn 
ketiga Serikat Buruh di Pertjeta 
kan Negara untuk memberi tahu 
kan instruksi Menteri Penerangan 
tersebut dalam sub a dan b di- 
atas. 
"Kedudukan Lie Hok Thay di 
Pertjetakan Negara adalah: 

a. semula sebagai leverancier, 
b. oleh Direktur Djendral Per 

fjetakan Negara Piet de Oueljoe 
diangkat sebagai pegawai harian 
dan kemudian pegawai bulanan, 

c. oleh Direktur Djendral Per 
tjetakan Negara diusulkan  pe- 
ngangkatannja sebagai pegawai 
jasa dengan pangkat VI/b, teta- 

pi ditolak oleh K.ULP. 

tan itu oleh bekas Menteri Pene- 
rangan Sj. Sutan Makmur diadju' 
kan kepada Dewan Urusan Pega: 
wai (D.ULP.) dan D:ULP. 
menetapkan Lie Hok Thay seba- 
gai pegawai dengan pangkat 

pe 

Penindiauan kembali terhadap 
beleid bekas Menteri Penerangan 
Si. Sutan Makmur, chususnja di 
Pertjetakan Negara, dilakukan 

kemudia ul pe Ika- | 
Na bel Makan Pa (Penerangan. (Antara) 

ini | 

Negara sudah di-legalisir oleh 
Menteri Penerangan sekarang, 
padahal kesemuanja itu adalah 
tidak benar. Menteri Penerangan 
belum pernah memberi keputusan 
apapun mengingat niat Menteri 
Penerangan akan membebaskan 
Lie Hok Thay dari Pertjetakan 
Negara, tetapi dikala itu umum 
sedang tertudju perhatiannja ke 
pada beleid Menteri Penerangan 
sekarang mengenai 'penjelesaian 
kesulitan2 dalam soal kepegawai- 
an, jang mendapat reaksi hebat 
dari golongan tertentu, sehingga 
perhatian terhadap persoalan Lie 

Hok Thay tidak pernah ada sama 
sekali. 

Dasar jang ditempuh oleh Men 
teri Penerangan. dalam hal ini 
adalah menurut tjara2 jg berlaku 
alam Negara Hukum. Pada tgl. 

14-8-1956 ketiga Serikat Buruh 
Pertjetakan Negara menemui Men 
teri Penerangan untuk membitja- 
Irakan soal Lie Hok Thay dan 
Piet de Oueljoe. Kemudian ter 
tjapailah pengertian dgn Menteri 
Penerangan jang mengambil tin- 
dakan: a. memberhentikan untuk 
sementara waktu kedua orang 
tsb.: b. mengerdjakan kembali 
pegawai2 jang di-nonaktifkan ber 
talian dengan kedudukannja dlm 

tah kepada Parlemen 

11954 dan 1955, serta memutus- 
Ikan untuk menjampaikan setjara 

luangan Jusuf Wibisono 
|pertjakapan singkat dengan ,,An- 

London mengenai masalah Suez. 

Negara itu hanja disebabkan oleh | 

SETELAH SELESAI sidan 

teri Penerangan Sudibjo menerangkan kepada pers, bahwa Pe. 
meriniah bermaksud untuk setjara ber-angsur2 menjampai- 

"Ikan bagian2 dari Rantjangan Anggaran Belandja Negara 
" Itahun ini kepada Parlemen, sebelum Parlemen memulai reces- 
“ Inja, sehingga para anggauta Parlemen dapat mempelidjarinja 

! | selania tidak ada sidang2 Parlemen. 2 

Dalam hubungan ini dapat dil 
kabarkan, bahwa menurut pengu 
muman resmi jang dikeluarkan 
setelah sidang kabinet Selasa ma- 
lam, Dewan Menteri telah  me- 
njelesaikan keterangan Pemerin- 

mengenai 
Anggaran Tambahan tahun 1953 
dan Anggaran? Belandja Negara 

ber-angsur2 kepada D.P.R. bagi- 
an-bagian dari Anggaran Belan- 
dja Negara tahun 1956. 

Dapat ditambahkan, bahwa me 
purut keterangan Menteri Ke- 

dalam 

tara,” dapat diharapkan, seluruh 
Rantjangan Anggaran  Belandja 
tahun 1956 jang deficitnja 1.8 
miljard dan jang akan disampai- 
kan kepada Parlemen setjara ber- 
angsur2 itu akan dapat disampai- 
kan semua pada pertengahan 
Oktober jad. 

-Konperensi London. 
Selain itu, sidang kabinet Se- 

lasa malam djuga mendengar 
laporan P.M. merangkap Menteri 
Luar Negeri a.i. tentang djalan- 
nja konperensi internasional di 

Dewan Menteri berpendapat, 
bahwa sampai pada dewasa ini 
delegasi Indonesia telah bertin- 
dak sesuai dengan instruksi jang 
diberikan oleh Pemerintah kepa- 
danja. 

  

   

  

     

   

   

   
    

g kabinet Selasa malam, Men- 

Badan Penase- 
hat Perkawinan 

Akan Adakan Konpe- 
rensinja Di Bandung 
MULAI tanggal 18 sampai dgu 

31 Agustus jang akan datang, di 
Bandung akan dilangsungkan 
Konperensi Badan Penasehat Ver 
kawinan dan Penjelesaian Per- 
ijeraian (BP4) se-Djawa Barat. 

Konperensi tersebut 5 
hadiiri oleh para utusan dari se 
taruh daerah di Djawa Barat, wa 
(12 instansi resmi serta para pe 
nindjaa dari organisasi2 dan per 

seorangan. 1 
Maksud tudjuan  konperensi 

akan di-| £ 
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SI GRUNDEL. 
(mengingat. adanja hudjan 
salah meongso di Semarang) 

s.... emangnja hudjan se- 
karang ini djuga sudah ke 
tularan mau tjoba "tehnik 
baru”, tidak. ikuti tjara 
kodrat alam lagi?!?.....     

    

MATAHARI-BULAN 

Sutan Mangkuto dari Masjumi   tsb. ialah untuk menjempurna- 
kan dan menjeragamkan organi- 
sasi BP4 se-Djawa Barat: men- 
tjari sistim dan methode tjara 
memberi nasehat jang terbaik se 
suaj denga, suasasna dan keada 
an zaman,  memperdjuangkan 
status dan nasib BP4 serta sub 
sidi dari pemerintah, memberi- 
kan pengertian lebih mendalam 
dan meluas tentang fungsi nase 
hat perkawinan untuk kebaha- 
giaan rumah tangga dalam rang 
xa pembangunan negara dan bang 
sa Indonesia, serta memperdju- 
angkan segera adanja UU Per- 
kawinan jg. sempurna bagi bang 
sa Indonesia, 3 

Jang akan memberikan prasa 
ran2nja dalam konperensi itu an 
tara lain Njonja Pardjaman me 
ngeni bentuk dan susunan orga   Menteri Penerangan atas perta- 

njaan menjatakan, bahwa Menteri 
ILuar Negeri Ruslan Abdulgani jg 
Ikini mengetuai delegasi Indonesia 
ke konperensi London, 
rentjana jang sampai sekarang 
tidak berubah, akan langsung 
menggabungkan diri dengan rom 

menurut 

Ibongan Presiden di Eropa Timur, 
Imungkin di Jugoslavia. 

Ditanja apakah Menteri Luar 
INegeri tidak perlu pulang dulu 
untuk memberikan laporan kepa- 
da Pemerintah, Sudibjo menjata- 
kan, bahwa laporan itu dapat di 
berikan oleh anggauta2 delegasi 
lainnja. 

Keputusan lain2nia. 
Selain daripada itu Kabinet te 

lah menjelesaikan beberapa soai 
routine. Antara lain diterima 
baik suatu rantjangan Keputusan 
Presiden jang menentukan bah- 
wa giliran pertama untuk men- 
diabat Ketua Gabungan Kepala 
Kepala Staf dihitung mulaj ha- 
Ti sidang pertama dari badan 
tsb. diketuai oleh KSAD (mulai 
tgl. 26 Desember 1955 s/d 26 
Desember 1956, setahun. Red). 

Achirnja kabinet menjetudjui 
pula pengangkatan setjara post: 
hume 12 orang Ansgsota Kepo: 
Isian Negara jang telah gugur 
dalam dan karena mendialankan 
tugas diabatannia pada waktu 
menghadapi cereombolan bersen 

Irata .serta pensanokatan Prof. 
Mr. Dr C. de Heer sebassi on 
"nbesar dalam - mata-peladiaran 
ekonomi-perusahaan pada Fakul 
tas Ekonomi Universitas Godiah 
Mada di Jogiakarta. (Antara) 

  

Nj. Herawati : 
Indonesia Akan 'Mela- 
kukan Apa Sadja Utk 

Tjegah Perang 

INDONESIA akan melakukan 
apa sadja jang dapat diperbuatnja 
untuk mentjegah muntjulnja pe- 
rang baru, sedang akibat dari pe 
rang dunia jang lalu masih dira 
sakan Indonesia sampai waktu ini.     |serikat2 buruh di Pertjetakan Ne- 

|gara. Tindakan itu adalah kelan- 
djutan atas tindakan Kementerian 

| Penerangan pada bulan Mei jang 
lalu sebagaimana di-instruksikan 

Ikepada Piet de Oueljoe pada 
waktu itu. Tindakan schorsing 
terhadap Lie Hok Thay dan Piet 
de @ueljoe telah dilakukan  se- 
verti jang sudah diumumkan dlm 
bengumuman. 

Demikian pendjelasan Menteri 

  

PENDJELASAN. 

Berita kita tgl. 16 Agustus jl. 
'pada halaman 3 kolom 6 terda- 
(pat kesalahan kepalaan (kopstuk). 
Kata2 jang berbunji: Saran2 

IS.B.K.A. dibitjarakan dst.-nja, se 
'harusnja dibatja: Saran P.B.K.A. 
dibitjarakan dst.-nja. Dengan ini 
maka kesalahan tsb. kami betul-   nila oleh karena ada penetapan2! 

iang bertentangan dan Undang? 

  (Ruangan Wanita. 14,10 O.K. Tja DIDAERAH distrik Bandjar   haja Muda. 17,00 Taman Peladjar. 
17,45 KBddy dengan pianonja. 18,15 

| Ruangan Djawatan Perburuhan, 
18,30 Peladjaran Njanji. 19,40 Ra 
juan Malam. 20,14 Santiswaran. 
21,15 Obrolan pak Besut. 21.30 San 
tiswaran (landjutan). 22.10 Bunga 
Rampai, 23,00 Penutup. 

'PJAKARTA, 24 Agustus 1956 : 
Djam 06,10 Pengadjian. 07,10 Se. 

ini Sunda Studio Djakarta. 13,30 
Dari Film Malaya. 14,10 Suara 
Siti Nurochma. 17,30 Pilihan Pen 
dengar. 18,30 

TJIREBON, 24 Agustus 1956 : 
Djam 06.10 Pengadjian. 06.40 Ira 

ma Padang Pasir. 07.10 Lagu2 Ta 
panuli. 07.40 Hanafi dan A. Rach 
man. 13,10 Sesando Timor dll. 13,40 
Lagu2 dari pulau Dewata. 14,10 
Gamelan Djawa. 17,00 Sandiwara 
kanak2. 17,30 Siaran A.P. 18,15 Ira 
ma Bali. 18,30 Njanjian diiringi   
20,30 Irama “Tenang Indonesia, 
21,15 Orkes Krontjong Bajangkara.   

Indonesia di Djakarta dalam bin Na Orkes Monalisa, 22,45 Peng- 
September jad. 

Kata 

    

ntar keperaduan. 23,00 Penutup. 

Tanggal 25 -8 - 1956 

(kabupaten Tjiamis) telah terdja 
di lagi bandjir akibat lebatnja hu ' 
djan turun, sehingga  menimbul-' 
kan kerugian lebih dari Rp. 597. 
000,— dan sekarang pun airnja 
masih belum turun. Kerusakan? 
akibat bandjir itu meliputi baik sa 
'wah2 jang masih akan dipanen 
dalam 3 hari jad., sawah2 jang 
padinja sudah bunting, 
jang ditanami padi muda, Sa aa 
daratan jang ditanami palawidja. 

Daerah Bandjar 
Ikan. 

dari kali Tjitanduj itu sehingga 
kerugian ditaksir sedjumlah Rp. : 
79.500, —. : 
Dalam daerah desa Tjis- 

Tjiseel dan Tjitanduj begitu me 
luapnja hingga 342 hektar sawah 
jang telah ditanami padi muda, 
dan 77 ha tanah jang ditanami 
ketela dan palawidja lainnja te- 
rendam. Kerugian dalam desa 

sawah2j Tjisaar ini meliputi Lk. Rp. 10. 

Selandjutnja dalam desa Pasir 
Bandjir itu disebabkan karena me reungit (ketjamatan Pamaritjan) 
luapnja kali Tjitanduj dan kali|16,5 ha sawah jang hendak dipa 
Tjiseel. 
diterima dari Tjiamis. 
Menurut berita dari 

Demikian berita jang|nen dan 18 ha tanaman lainnja 
menderita kerusakan dan seka- 

Bandjar, (rang masih tergenang air, sehing 
air jg menggenangi desa Patarum. ga menimbulkan kerugian sedjum 
an di beberapa tempat mentjapai 
1 meter tingginja dan hingga kini 
belum surut. Luasnja sawah jg 
padinja dalam 3 hari ad. ini 
akan dipanen djuga terserang air 

Tanggal 26 

Tah Rp. 43.050,—. . 
Laporan dari desa Bantardawa 

dan desa Padaringan menjatakan, 
.bahwa dikedua daerah desa itu 
30 ha sawah jang akan dipanen, 

-8.1956 

  

Dilanggar Bandjir 

Demikian diterangkan oleh Nj. 
iMerawati Diah dalam tjeramahnja 
itentang suasana Indonesia sedjak 
kemerdekaannja, jang diutjapkan 
didepan perwira? tjadangan Ang 
katan Laut Amerika Serikat di 
Boston minggu jang lalu. 
Njonja Herawati adalah pemim 

pin redaksi harian berbahasa Ing 
geris "Indonesian Observer” jang 
dewasa ini mengikuti seminar 
Harvard University di Amerika 
Serikat, demikian dikabarkan oleh 
Merdeka” hari Selasa. 
Selandjutnja Nj. Diah menerang 

kan bahwa tudjuan utama dari po 
litik luar negeri Indonesia adalah 
menjokong perdamaian dan anti 
kolonialisme. Tentang perdjuangan 
bersendjata diterangkan, bahwa 
Indonesia mengalami pertempuran 
jang banjak meminta korban djiwa 
dan harta djustru disaat bagian 
lain dari dunia memasuki alam 
damai. 

Nj. Herawati Diah berpendapat, 
bahwa keadaan jang menjedihkan 
itu dapat dihindarkan, sekiranja 
pada waktu itu kemerdekaan Indo 
nesia diakui. (Antara). 

46 ha sawah jang padinja sedang 
bunting, 685 ha sawah jang baru 
ditanami padi muda, 10 ha tana 
man palawidja dan 110 meter 
gili2 rusak dilanda air bah. Kerw 
gian ditaksir sedjumlah Rp: 464. 
500,— dan djuga disini air ban 
djir itu belum surut. 

Dapat ditambahkan, bahwa 
djumlah seluruh kerugian jang su 
dah terhitung itu jakni Rp. 597 
125,— tidak mengurung betapa 
besarnja tenaga dan banjaknja 
waktu jang telah  ditumpahkai 
oleh para petani untuk mc 
djakan sawah dan tanah tersebur 

Sepandjang kabar itu bel 
ada korban djiwa, oleh karena d 
daerah tersebut bandjir demikian 
selalu terdjadi kalau hudjan turun 
agak lebat dan djuga karen 
baikan irigasi masih belum didja 
lankan djuga karena tiada uang, 

5 (Antara), 

nisasi BP4, Arhatha mengenai 
perkawinan dan pembangunan 
umat. dan lain?2nja lagi. 

Resepsi pembukaan - dimulai 
diam 20.00 bertempat di lobby 
Hotel ,,Orient” Djalan  Asia- 
Afrika (Antara) 

DJAZIL DJUARA TJATUR 
17 AGUST. K.B.S. 

Pertandingan gong tjatur seba 
gai rangkaian atjara peringatan 
17 Agustus KB. Semarang jl. di- 
ikuti oleh 56 peserta dan dilang 
sungkan beberapa hari berturut- 
turut. Dari sedjumlah peserta itu 
ada 22 orang jang berhasil ma 
suk kedalam pertandingan finale. 
dan achirnja jang keluar sebagai 

bagai berikut: Diuara ke I: Dia 
zil: diuara ke IT dan II jakni 

smening-pemsnano bada pertan- 
dingan gong tjatur itu adalah se 

Abdulkadir dan Tjoa Ging Hwie, 
Pemenang ke IV dar ke V: P' 
R. Helmrich dan Peni Mintarto. 

bilang: Bung Karno dan Bung 
Hatta adalah sebagai Matahari 
dan Bulan Indonesia. 

Sir-pong teken akoor. Tjuman 
mau kepingin tahu, siapa ia itu 
buto-terong-nja jg kadang kadang 
bikin gerhana ?? 

BINTANG2 
Mangkuto teruskan Iyrieknja 

dan katakan bhw pemimpin2 In- 
donesia itu bagaikan bintang2 
gemerlapan di-langit. 

Sahabat Sirspong ig djail terus 
komentari: Huh, kajak bintang2 ! 
Tempatnja sadja djauh tinggi. 
Pantas kagak bisa didekati rakjat 
dhelatat 2. 

THE RAINS OF SEMARANG 

Kaluk "Orion” Semarang seka 
rang lagi puter film "The Rains 
of Ranchipur”s kota Semarang 
sendiri kemaren ngalami "The 
Rains of Semarang” jg keliwat 
liwat hebat, | /(Satu hari suntuk 
dari pagi sampik sore, dari barat 
sampai timur, utara dan selatan 
hudjan terus menerus. Seluruh 
kota kebes, hawa dingin, bikin 

orang ngantuk, 
Komentar seorang sahabat Sir- 

pong: Hudian alamat baik. Habis 
Suro, banjak pengantin baru, hu- 
dian terus, tur dingin: aaaahhh, 
alamat banjak hasil, banjak 
redjeki. : 

Biarlah hudjan terus 
sekali lagi! 

menerus   
  

       
KEBUMEN 
laa 

PEMBANGUNAN - TAMBAK 
DIAJAH KEBUMEN. : 

Dalam usaha memperbanjak 
ikan, dengan biaja Rp: 32.000,— 
jang diperoleh dari pihak atasan, 
maka Dinas ' Perikanan daerah 
Kedu kini sedang mulai dikerdja 
kan pembikinan tambak luas 1 ha 
didaerah ketjamatan 'Ajah, kabu 
paten Kebumen. Fri Ta 
Menurut rentjana itu, pembiki- 

nan tambak tersebut.akan mema- 
kan waktu selama 3-bulan dan se 
telah selesai akan  ditebari bibit 
ikan bandeng. : 
Sementara itu dikabarkan, bah- 

wa usaha penduduk  pembikinan 
tambak di Ajah, letaknja 1 km 
dari pantai Selatan kini masih te 
rus dikerdjakan. Seluas 3 ha sudah 
selesai dikerdjakan oleh rakjat se 
tjara gotong rojong. Dari Dinas 
Perikanan daerah Kedu telah mem 
berikan tidak kurang dari 40.000 
ekor bibit tawes. Djika usaha ini 
berhasil.tambak itu akan diperluas 
sampai 250 ha akan merupakan tam 
bak jg terbesar di Djawa Tengah 
bagian selatan. 

PEMBUKAAN - PEMUSATAN 
KANDANG BABI DAN R.S.U. 
Oleh Pemerintah Daerah Kab. 

Kebumen baru2 ini telah diresmi- 
kan pembukaan pemusatan kan- 
dang babi dan rumah sakit umum 
di Gombong, jang dihadiri oleh wa 
kil2 instansi pemerintahan dan be 
berapa bekas anggauta D.P.R.D. 
setempat. Pembuatan pemusatan 
kandang babi jang luasnja 2,5 ha 27.000 

.telah memakan biaja Rp. 94.150,— 
Adapun harga sewaan tanah tiap2 
m? Rp. 1,20 setahun, 

KUTOARDJO 
RAPAT ANGGOTA PPT, 
5 ini dgn. bertempat di 

ng bioscoop Sriwarna Kuto- 

jo telah dillangsurngkan rapat 
anggauta Persatuan Pensiunan Ten 
Lara Tjabang Kutoardjo jang di 
pimpin oleh sdr. Runtuwarauow. 
Adapun atjara jang terpenting di 
antaranja jalah: oleh2 dari kon- 
perensi PPTI seluruh Indonesia jg. 

ruZ     

  

   

   

   

diselenggarakan di Salatiga, orga 
nis kematian dalam  kekeluar 
gaan PPTI dan koperasi bagi se- 
mua anggauta PPTI.. Selandjutnja 

oleh ketua telah dibatjakan riwa 
jat organisasi PPTI dalam perkem 
vangan2nja sampai dewasa ini. 

PURWODADI 
an en RAR 

MATJAN MATI TERTEMBAK 
DALAM RUMAH. 

Dari Purwodadi/Grohogan dika- 
barkan bahwa beberapa orang ang 

telah berhasil menembak mati se 
ekor matjan tutul jang pandjang 
nja l.k. 2,60 dan tinggi 60 cm. Pe 
nembakan ini terdjadi' dalam ru- 
mah Pak Karno didesa Ngegong, 
ketjamatan Kradenan (Purwodadi). 
Pada malam itu Pak Karno ba 

ru keluar rumah. Seekor matjan 
tutul masuk dan terkam seekor 
anak kambing jang ada didalam 
sebuah kamar. mBok' Karno jang 
mendengar dan belakangan menge 
tahui bahwa jang ada didalam ka 
mar itu seekor matjan jang sedang 
terkam mangsanja segera keluar 
dan berteriak2 minta tolong sehing 
ga mengakibatkan banjak orang 
datang dan achirnja malahan mem 
bunuh ,,tetamu'' jang tidak disang 
ka itu, dari atas rumah, p   

Harga Tempat 
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TEGAL 
PENITYA. PEMBENTUKAN D.P. 
R.D. PERALIHAN TERBENTUK. 

Sesuai dengan bunji 
Gubernur Djawa Tengah, maka 
baru2 ini telah diumumkan oleh 
Bupati, bahwa Panitya Pembentu 
kan DPRD Peralihan Kabupaten 
Tegal telah terbentuk dengan su 
sunan keanggotaannja terdiri dari 
pada: PNI, NU, Masjumi, PKI, dan 
PSI, sedang tjalon dari Partai Bu 
ruh belum dapat diangkat karena 
kedua orang tjalon jang diadjukan 
berasal dari Kota. 2 
Dalam hubungan ini oleh Secreta 

ris I Tjab. Partai Buruh Tegal di 
terangkan, bahwa bagi Partai Bu 
ruh didalam mengadjukan tjalon2 
nja adalah jang dipentingkan ca- 
pable dan acceptablenja orang jg 
ditjalonkan sesuai dengan Peratu 
ran Menteri Dalam Negeri No. 4 
tahun 1956 jang berarti bukan se- 
mata2 didasarkan pada kepenting 
an ideologie Partai, tetapi jang ter 
penting adalah untuk kepentingan 
Negara dan Masjarakat. 

GEROMBOLAN DI PANGKAH. 
Dari kantor kawedanan Pangkah 

didapat kabar, bahwa belum lama 
berselang sedjumlah 30 orang ang 
gauta gerombolan DI/TII bersen 
djata lengkap telah memasuki kota 
kawedanan Pangkah 4 km dari 
Commando Oparatie Post Gerakan 
Banteng “Slawi dan melakukan 
penggarongan terhadap 16 buah 
rumah penduduk dan merampok 
harta benda rakjat sebanjak Rp. 

Korban manusia tidak ada hanja 
sewaktu terdjadi tembak menem- 
bak antara gerombolan dan TNI 

|jang mengedjarnja telah djatuh 
mati tertembak dua ekor kuda pen 
duduk. - 

WONOSOBO 
aa RA ANWAR 

Rp. 260.000 UTK BIOSKOOP. 
”DIENG” 

Dewasa ini oleh fihak N.V, Per 
febi sedang diusahakan penjele- 
saian pembangunan kembali ge- dung bioskoop "'Diing”" dikota 
Wonosobo dengan rentjana beaja 

Rp. 260.000. — Dengan demikian 
gedung itu dapat memuat penon- 
ton sampai 500 orang dan mem- 
punjai perlengkapan agak tjukup. 
Pelaksanaan pembangunan itu 
adalah menurut keputusan DPD. 
guna menambh keindahan kota 
Kan menambah sumber penghasi- 
an. 

  
| WATUMALANG, GONDANG SE- | BAGAI DESA TERBAIK. 
|. Desa Gondang, Watumalang te- 

| Jah berhasil keluar sebagai desa Ha Pa dalam Kah. Wono- 
| an menggondol hadi 
Rp. 2.500 dari KDN Lana 
njusul desa Trimuljo, Wadaslin- 

|tang, Sindupaten, Kertek, Mung- gauta polisi pada hari Selasa j.I. (kung dan Kalikadjang. 

KLATEN 
tatto 

PERLOMBAAN TERNAK. 
Perlombaan ternak di Ketjama 

tan kota Klaten telah selesai dan 
hasilnja Sbb." jang keluar seba- 
ga1 pemenang  ke-I lembu pak 
Kertodikromo di Kradjan, Djom- 
boran. Kerbau sar. Sontowirjono 
keluar sebagai pemenang perta- 
ma, kambing sar. Mitrosuwarno 
djuara pertama dan domba sdr. 
Martotinojo djuga mendjadi djua 
ra pertama. 
Pengikut semuanja ada 48 ekor 

ternak jang terdiri dari 15 lembu, 
13 kerbau, 11 kambing dan 9 domba, disamping itu juga di adakan lomba lembu pematjek, 

, - Pendjualan dimuka: 
Hi Set : 1 TRIBUNE BESAR Li. Peer Rp 15,— d) 
| per 13 Wana 5 . Pp 5 TRIBUNE KETIIL ........... Na ve ». Mp Li. cf. KP MG Pai ajo 
u Pp. JemanJa ” ersi ! ersi Tn Je (EN BERDIRI aan aan Ode hawa 99 Sy 2. AMERICAN SALON, Pekodjan 

3 Anggauta PSIS, Polisi, Angk. Perang, dengan pakaian se- 3. JUWELIER "”T1O”, Bodi 
F (SEMARANG) (BANDUNG) | (BANDUNG) (DJAWA-TENGAH) | ragam, 14 harga untuk Tribune Ketjil. Ton 

1 sepi 4 SabbMlakka bian PNG Bkeihabila Jwlibsdak sita i 1 biak 2 ada 4 i , , Kl 
  

        

telegram"



   

  

| erdja, se 
   

atas Wwafatnja istri saja: 

M. ADJ. 

   
serkaranja : 

IL. Untuk tranche 1 
h bang H.M.W:     

kami akan lever s 
(Champion) compleet. 

dari importir. 

      

   
2 mma N 

   Hana Manna AAN | | 

ian or Tgk an Dar 

An arang Na 

Shion ba jang Plan elbaa kawan? 
faham dan sekampung atas bantuan bai La 

upun materieel dan sampai ke pemakamannja 

3 pada hari "Minggu tgl. 19-8-56 djam 14.00. 
“Semoga Tuhan membalas atas budi sdr.? PA 

M. Soemantri dengan 
Seteran Mirota 157 2 

Lai Pemberian tahu ontuk 1 umum 
Batak nasi adpertensi dari 

,)|COY Semarang dalam surat kabar 
18 Agustus 1956 bersama ini kami hendak mendjela: 

oleh B.D.P. ditetapkan bahwa speda kom- 
Super Comfort (Champion) 

ngan II, karena demikian T.P.I. dari 5095 didjadikan 10076. 
Hal tersebut kami sudah beritahukan kepada N. 6 
akan tetapi hingga hari ini N.V. Columbia tidak suka mem- 
bajar tambahan tersebut. Tidak dibajarnja tambahan tersebut 
mengakibatkan ditahannja " 
kombang H.M.W. tersebut oleh Djawatan bea dan tjukai. 

id 3 Tranche IT: perdjandjian antara kami dan N.V. Columbia 
epeda2 kombang H.M.W. Super Comfort 

Atas desakan N.V. Columbia kami telah serahkan Hapus 
kombang dalam verpakking origineel 

ur) | 'Apskah jang N.V. Columbia ada berdjandji kepada pemesan-pe- 
mesannja ada diluar kami ampunja tanggungan. : 

N.V. Kalimex 
SEMARANG. 

    

  

MOERTINAH - 

Jang berduka-tjita : # 

  

   

  

N.V. COLUMBIA MOTOR 
"Suara Merdeka” tertanggal 

skan duduk 

    

termasuk golo- 

olumbia, 

sebagian dari onderdil2 sepeda 

seperti kami terima 

  

  

  "ROXY Ki 9. Tara th) ) 
. Rong Lagi lor aa 

£ 

  

   

TINGGAL INI DAN B BESOK 

NN DRA — Te o.. (3 th.) 
Ab 

MEGap: Sea Ta Goa 
Ramlee - Mariam 

"ABU “HASAN PENCHURI” | 

banjak terima kasih. 
Di Rumah Sakit Tentara,, 
(asem) Semarang. 

    

CELL LL AL LAN Ah 
Telah lahir dengan selamat pada tgl. 18-8-1956 djam 05.40 pagi 

OCEI HAN LIONG, 
Anak jang pertama dari Oei Thiam An-Foe. 

Atas perawatannja Let. Kol. Dr. Soewondo, Bidan, 
Gan para pembantoenja, dengan djalan ini kami 

Djl. H.O.S. Tjokroaminoto (Karang- 

DLL AL ALLAH AM AL AL EA 

at IU 

Sri Mangestoe, 
menghaturkan 

  

     
   

Kp. Plampitan No.92 Semarang 
TAMA 

BISA DAPAT BELI Maa TEMPAT. 

        
     

     
    
    
    

    

       

     

  

   
    
     

     
    
    
     
    

       

     
      

  

     
      

        

          

          

          

      

     

    
         
    

    

Sl SER AT BPEN K3 Ip APA 

Ae Sana i Ta "3 : 1 

          

      "DJAGALAN” 5.5 5-75 - (13 th.) 
  

  

   SCXXAHAKSAK REKAN KE REKK KK KAKAK KRKKA 
       

. Film Djep. Naa Na ana Sa Sa Sa ma pe “SEE you KIE?" SEN TS 

dian ———— 

  

   
   

   

    

    

    

  

   
   
    
   

   

“Ready Stock 
DAPAT DI-LEVER. DARI PERSEDIAAN SANGAT 
TERBATAS : 

model NEW LOOK 
Dengan Speedometer : 

Persnelling sempurna, kekuatannja heibat : 

NA. GSURACO" 
Tjabang Semarang: Djl. Gadjah Mada (Seteran) 5 

Tilpon : 2400 Djohar. 

  

A MODERN GOCELSE FORMULE 
RATUNJA SEGALA OBAT KUAT, 

ALLAHOO RADIUM TONIC PIL 
Bxtra Strong. — Tanggung sem- 

. Pinggang, 
(Brain), Lemah-badan. Ini pil menam- 

buat orang 
Alasan penjakit: Badan lekas tjapai, 
makan tak hantjur, sering marah2, 
Kepala pusing, Entjok, Linu2, muka 
putjat, Kaki-tangan dingin sering semut- 
seimutan, Mata kurang terang, penjakit 
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Mentjari 

  

1 Tenaga 
3 Tikitik 
3 An    

    
    

   

      

  

(1 Enpioye Tatausaha 

: BRIK GULA. 

1 Tenaga jang akan diserahi mengawasi 

. TUAN KEDUDUKAN DISAMAKAN 
— BANTU AHLI PEMBUKUAN. 

      

   
    
      

  

    
    

    

aga 

- tetapi telah me 
| dapat bekerdja dalam lapangan penanaman. 

5 Lamaran dengan keterangan jang djelas dialamatkan pada: 

. ADMINISTRATUR PABRIK GULA TJEPIRING, 
KN Kotakpos 101, Semarang. 

Ta ag 

' PABRIK GULA TJEPIRING 

' DENGAN SEGERA UNTUK SELEKASNJA DIKERDJAKAN : || 

PIMPINAN PENANAMAN atau OPZICHTER KEPALA. Tr 

JANG KEDUDUKANNJA AKAN DITENTUKAN KE- 
MUDIAN DAN JANG LEBIH DIUTAMAKAN JANG 
TELAH MEMPUNJAI PENGALAMAN DALAM PA- 

MENGENAI BEAJA PENANAMAN, SEDANG KETEN- 
DENGAN PEM- 

Untuk djabatan jang terachir ini diutamakan tenaga jang telah 
| Jama bekerdja dalam penanaman tebu dan berkedudukan tinggi, 

mendapat pensiun afau karena kesehatannja tidak 

aah PSA IABA SL SLLKAL ALA LAS SS SA SAS AS AP 

       

   
   

   
   

  

GGU: Steriim Finpann z 2 » 
Vera Ralston "TIMBERJACK 
  

    

  

A Bhagwan — Babu Rao 
“Derita jang meresap Tari?an 
menggiurkan. Nat Film India terbesar. 

(Color by 

Trucolor) |: 

"INDRA" PROXY DITUNGGU: "ROYAL" 

SHOOLE BHATKE” 
     

     

   
   

  

Film Djepang 5 » — Bahasa Kuo Yu SEE YOU KIE 
Siluman monjet bikin Kalfata SIA NEANA Ui Mena ha a 

O
N
E
 

AS 
ALA

N 

#DJAGALAN” INI MALAM PRE PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (13th) 

sebuah 
tierita See Yo You jang paling “dig igemari dan paling mengagumkan ! 
  

  

   
    

          

70 RION” INI MAL, 
.. Extra: SABAN SORE 

LAGI SEBUAH FILM Lana JANG TERHEBAT ! SE
N 

AN
A 

“aa 

: Barat Li Matan af emotion... “P 
aa al bamors ofi race and time! 

      
   

   

| In) Nico REI 
with EUGENIE LEONTOVICH 

  

   
    FRANK ROSS » 

  

   

  

     
MERLE WILER 

( PREMIERE BESAR 5.7.9. i7Tth3 | | 
djam 3.090  (Kartu-bebas tak berlaku) 
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JEAN "NEGULESCO 

pikiran (senewen), sakit pinggang, djan- 

Buat itu kita bikin ALLAHOO Pri anggung IUM TONIC PK, T 
100 pCt. berhasil. nd 
Harga DER Ola N On nap kan Pen ag Sai eoian KA MK MA 

$ : sSPOWDER ADJAIB” 
Eczeem, kadas, kudis adalah 
penjakit kulit jang berbahaja 
dan dapat merusak seluruh 
badan kita, Pakailah selalu 
»Powder Adjaib”. Obat ini 
luar biasa mandjurnja.' Da- 
lam tempo jang 
nja segala matjam penjakit 
Eczeem, Kadas, Kudis jang 
'berbahaja dapat disapu bersih 
sampai seakar-akarnja. Sega- 
la matjam Eczeem, Kadas, 
Panu, Kudis dll. jg telah lama 
tidak bisa sembuh dengan 

' matjam2 obat jang lain. Insja 
“Allah dgn Powder Adjaib 

. akan "baik kembali seperti 
Ta Powder Adjaib adalah satu2-nja obat Eczeem, Kadas, Kudis 

SADIK JOHRIE 
LA Liat la   

  

jang terbaik. Tidak ada bandingannja diseluruh dunia. Tanggung : 
jgaransi 100 pCt. Harga 1 botol Rp. 25.— Bisa kirim seluruh 

ane ee Ne 

segala Semir Rambut Hitam 
DIAMOND HAIRDYE. 

Harga per botol besar Rp. 15.— 
Harga per botol ketjil Rp. 10.— 

Semir ini adalah pendapatan baru isti- 
mewa, ini semir jalah tidak panas. Dan 
tanggung tidak luntur. Garansi 100 pCt. 
Tidak ada Desakagan Senjata Dunia. 

  

  

AS Aap 
N Yaitaye 

sgmeer 
£ rambut S 
ba hitam 3 

setimewa | 
| ATAS SEGALA 

KEISTIMEWAAN 

KR KETAN Hamuf: aolurad Ly 

We MOHAMED SADIK DOK 
KEPRABON-KULON.15/D-S0L0. 

         
SEMIR RAMBUT HITAM 

Marga perpak Rp. 7,50 
SEKALI MU- 
DA AWET 

. MUDA. 
ALLA ZOR : 
PIL KERAS. 

  

Tiar Kiran v0n Ela LATIN 

| mewa untuk 
orang laki2 
jang kurang 
tenaga. Ba- 
dan lemah. 

Lemah sjah- 
wat  (impo- 

al tentie, Sexue- 
le Zwakte), 

Dari itu kita sedia Obat (Sexual Weakness, Lost Man- 
Bone, Bnergy). Penjakit JIRIAN 

| hood, Nervousness, Build Blood,bahaja, seperti Api dalam Se- 
adalah penjakit jang sangat berrusaknja achlak (moreel) diwak- 
kam. Penjakit ini timbul karena  - 

| tu mudanja. ALLA ZOR PIL KERAS 
Harga per doos Rp. 30.— 

| MANUFACTURED BY: WORLD KNOWN 
| : PROF. M.S. COLLER 

SOLE AGENTS: MOHAMED SADIK JOHRI 
Dil. Teuku Umar 15/D (Keprabon Kulon) — Solo. 

Bisa kirim seluruh Indonesia, tambah aga 109. Kirim uang 
lebih dulu. 

Semua Agen” harga sama. 
Depot Obat AA, Gang Pinggir 9, Semarang: Toko Obat ' .,Singa- 
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N $     Harga per doos Rp. 20,— aa 

  

  

   

   

  

    

   

       
     

      

   

pn ea ena jatuh tita pada isteriku? Engkau bukan- 
4 aa jang pes ama, dan djuga bukan jang terachir!” 

udjar si- 
Ketika ai mi 

0 taun nun Aa PA     
   

urun “didkerah Ranchipur, berkatalah si ga- 
seorang jang berlumuran dosa ! DA gan 

ET EA SEPENU tan le 4 ka wa 
jerita | Kg 1g mengharukan antara seorang Hadis Ame- 

“aka ta t bersuami dengan seorang Dokter bangsa India.! 
. Menurut Sahibulhikajat, surga bangsa Hindu didiami oleh 330 

ng | dewa-dewi dan key sada dunia ditakdirkan kijamat dengan turun- 
2 -.. hudjan jang mungkin membasuh segala dosa. ..... ic... 

maka turunlah hudjan jang paling dahjsat di Ranchipur ! 
Kan Be DGN "REX” 3.00 -5.00 -7.00-9.00 

     

  

  

)   pore” dan Toko Obat »Shanghai”, Pasar Djohar Semarang, Uni- 
versal Stores, Bodjong 6 B, Semarang, Toko Obat ,, TOK AN”, 
Djl. Raja 114 Magelang: K. A. Mohamed Yasin, 'Djl. Kepati- 
ban 23, Pekalongany Pooran Sporting Coy, Djl. Pontjol 40, Se- 
marangs Toko Jilani, Djl. Nusantara 112, Makasars Salon de 
Beaute ,,Ladis”, Dji. Srambatan 20, Solos Toko Minang, Padang- 
andjang, Sumatra-Tengahy Toko Obat ELGECO, dijl. Slamet 

kijadi 73ec, Solo Muh. Bin Abdullah Rumah Makan Asia India, 
Karanggetas, Tjirebons Toko Noor, Djl, Raja 78 Madiun, B. PIAR, 

Pasar Tundjungan Stand no. 81-82 Surabajas Toko New India, 
Samarinda: Rumah Makan Pakistan, Perak 5456, Surabain. 
Toko MURNI, Slamet Rijadi 54 — Muh, Amin, Tjokronegaran 93, 
Solo. 

CEK KEKE CEEKAKK KEK KK KEK EK KEKE     
  

HEALTH IS BEAUTY 

buhkan segala penjakit seperti: Buah 
Djantung, Urat-sjaraf otak 

bah Garah, sumsum dan manik, baik 
jang bekerdja dikantor. 

“JExtra: SABAN SORE Li 3.00 

Pil kuat isti- 

  

“Vespa Nay Trip 
Undangan 

Untuk 1 Pemilik2 Scooter ”VESPA” 
Ke : Tempat pemandian "PIKATAN” (Temanggung) 
Tanggal : 2 September 1956, hari Minggu. 
Berangk ati dari Dil. Ta Maks: ah 176, Smg. 
Djam : 6.30 pagi 
Pem. trip: GAN LIOE BIE ' 

# MAKANAN DAN MINUMAN SEDERHANA DISEDIA- 
KAN, 

- MOTOR ENGELS DAN. -BENGELS DJUGA WELKOM : 
# MONTEUR DAN KENDARAAN SERVICE IKUT SERTA. 

VESPAS, ikutlah dengan trip persaudaraan ini! Adjaklah 
kawan2 Sdr, lebih banjak lebih meriah ! 
Pendaftaran nama ditunggu selambat-lambatnja tg. 28 Agustus 

NEp Una Co" 
Dil. Colak Mada (Seteran) 5, SEMARANG 

£ Tilpon: 2400 Djohar 
  

      
   

  

   

     
   

    

    
KURT KASZNAR 

Semua keseraman dan foseyan terkumpul Sbadiodikan sebuah film avontuur jang paling menarik dan 1 dahsjat! 

”GRAND” INI MALAM PREMIERE BESAR "G RIS” 5.007.009.00 "  BERB RBARENG (33 th) 5.00 7.60 9.00 
di "GRAND” VistaVision 

  

  

  

  
Dia bukan pentjuri............ tapi karena sikapnja jang men- 
GUNAKAN GEMA au orang2 heboh mendakwamnja............ 
dan tak lepas dari intaian detektif.............. Tit 
Film Dean dan Jerry Jang terbesar... terbaru dan ter- 
lutju dengan suaranja jang merdu dalam lagu2 jang sangat po- 
pulair ! 
Saksikanlah Dean dan Jerry bagaimana ia melarikan diri untuk 
melindungi permata jang tidak dengan setahu-nja telah berada 
dalam sakunja.......... dan saksikanlah bersama 509 wanita2 
jang tjantik2 mempersembahkan kemahirannja melawak jang pa- 
ling lutju dan djitu....... KE At ala 
Tuan tak akan mampu TT ketawa Na ka melihatnja ! 
  

  

       

INI MALAM.” 
PREMIERE ! . Pa : Rx 

» Roxy” | amin |. : pen $ thrill- 
IA swepi “romantic: 

5.00 -7. 09 - 9. 00 adventure! From 
3 the best-selling 

(u. 17 th). ayal Benih 
Ames Willis: 

Pemberontakan, , Tema 21 
Angin tofan, ROBERT 
harta terpendam : 3 
dan gadis jang TAYLOR 
menggiurkan ! STEWART.- Rx 

' Perkelahian seru GRANGER 
antara manusia ANN 
dan binatang tu 
raksasa dan duel: sBLITH 

ar agar 4 Be don 
kakak-beradi 
saudara kan- ME Wa Da 
dung !    

kenikmatan pula, 

Kngpstawa 

Semangat bekerdja dan rasa Aa ... Tentu 

akan terhalang djika kulit terganggu. Terutama 

didaerah panas: semua, tua - muda, 

harus ber-djaga? terhadap se- 

gala matjam infeksi. Setiap 

hari memakai sabun wangi 

Bris, berarti pemeliharaan 

kulit jang sebaik - baiknja 

dan harumnja jang halus 

mewangi memberi suatu 

Sabun wangi istimewa untuk negeri panas. 

  

    

  
  

  

  
                                    

   
xk ACTAMER -— 

bithionol, bahan ba- 
ru pemberantas ku- 

man-kuman.       

   

        

3 78 

&R. B-ian—B 
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    .. 0202/KMI-56 

SA “Saja merasa tubuhku 
sehat oleh karena 

saja minum 

    

  

      

    
susu jang terbaik 
DITAMBAH DENGAN VITAMIN D 
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RIN bikin segar, kentjang besar 
montok Rp. 20.— EXTRA KE- 
RAS Rp. 75,— RENA datang 
bulan tidak beres Rp. 58,— 
CRISTANOL PILL. bikin kurus, 
ketjilkan perut besar Rp. SN sn 
Porto Rp. 3,— ASTHMAPILL.: 
Sakit napas Mengi, menggo lekas 
baek Rp. 20.— VOCANOL- 
PILL.: Batuk darah, sesek, ke- 
ting, TO. “batuk. “darah 
Rp. 20,—. Tangg. lekas baek. 
THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 Semarang 
SOLO: Tjojudan 70 A. 

  

Kaum Wanita 
Untuk JAPONNEN, STRAP- 
LESS, BUSTEHOUDERS, COR 
SETTEN, BADCOSTUUMS de- 
ngan pasvorm jang bagus! 
Datangiah di : 

Maison ,, WILLY” 
Randusari 21 — Semarang. 

TANGGUNG MEMUASKAN. 

hantulah 

P. MI.   

      

| THAT'S PASSED HERE 

Roy Kogers 

No. 1 
  

    

  

  

Di Mineral City 
— Itu adalah bulldozer 
an ini, Cactus! 

: Saja tidak tahu, nona   Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No. 3498/111/ A/171 

/ MAPS THE FOURTM BULLPOZER Ni 

KI WONPER WHERE THEVIRE HEADED! 

  

“jane keempat ig. 
Saja heran gmana mereka itu menudju! 

Buah Dada lembek?? BUSTE-, ” 

    

Tanggal 17 — 22 AGUSTUS 

TECHNICOLOR 
CINEMASCOPE 

»A MAN CALLED PETER” 
JEAN PETERS 

RICHARD TODD 
sor 
Ta SA ap AL ea UAN PN UN Per Pan $ 

O 

Pe 
mn
a 
A
N
 

    
1 
t 

| 
| 

    

    

TODAY, CACTUS! 

      

  

    

  

Ditanggung Mempuaskan Perlajanannja! 
Didjamin Keberesannja! 

SELAMA KAMPANJE REKLAME TOKO KAMI BER- 

DJALAN, SELAMA ITU DJUGA BERDJALAN 

TERATUR DAN BERES! 

DJANGAN RAGU2, DJANGAN CHAWATIR!: 

MINTALAH “SURAT BAHAGIA 17 AGUSTUS” SE- 

KARANG DJUGA. SILAHKAN ! 

Toko , HIEN” 
BODJONG 25 

SEMARANG.   
  

IF TH' FOOD'S AS GOOP TO EAT “N 
AS YOU ARE TO HOOK AT, SISTER, 

I'LL BE BATIN' 
HERE REGULAR!        

  

      
  

Sementara itu 
buah cafe 
Fureka berhenti sebuah jeep 
jang dinaiki oleh dua orang 

lewat disini pada 

  

— Kalau makanan disini seenak dimuka 
jang 

se- 
bernama dan semanis seperti nona, saja 

akan makan disini terus! 

asing jang belum pernah per 1 
gi ke Mineral City 
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-se2 pertumbuhan? modern im- 
-rialisme dan menundjukkan mo- 

  

     
    

       

  

   

Terusan Suez|' 

  

   

“ari Djumat. Sesuatu pert £ 
-gan terhadap pindjaman Bank 

mperbaiki 

TE
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Pokoknja re: 
ang keras 
ladap perdjoang 
jazair dan -se 
aisan 0 

iSia Afrika 
tentang    

    

pat 
dak dapat 

ntjati pintu utk menja 
solusi, tapi resolusi itu 
»vtelah itu demonstran 

    

Ruslan IT     

   

dengan itu ia bermaksud mem- 
batasi kemerdekaan pers. 

pendapatnja setjara be 

bas, boleh bahkan perlu melan 

itu bersifat membangun dan 
ilakukan dengan  tudjuan-tudju- 

an jang baik. Demikian ketera 
n Djaksa Agung jang menam 

hkan bahwa terhadap  penghi- 
haan dan insinuasi2 jang senga 
a dilantjarkan chususnja terha 

Kepala dan Wakil ' Kepala 

      
   
    

     
  

  

    

  

» rumah kediaman 

3ih. Kemudian en 
tdju ke Istana seterusnja meng-h 
iciri malam peringatan ,,Hari 20) » SANP2S 
gustus” sebagai Hari Solidaritet Arti? B 
Idjazair. (Antara). Te naa 
Seterusnja dalam" sambutannia Per 
ng diberika, pada malam peri- . 
gatan ,,Hari Solidariteit Aldja 
17” Presiden Sukarno menun 
ukkan sifat internasional dari 
1perialisme modern “dan menje 
rkan supaia dalam menghada- 

D1! imperialisme modern itu -dja 
zan berdiri sendiri-sendiri. Pre 
den mengemukakan adanja 3 
1enomenon sesudah perang du 

    

    
        

melakukan move2 

     

  

    

    

  at mengeluarkan pernjataan 
ig akan berlangsung 6 hari. 

a berachir ialah dalam abad 
om dimana pengetahuan alam|pers di London menjiarkan lagi 

,dju satu pihak mempergunakan|kabar2 bahwa Konperensi akan 
mngetahuan itu untuk menghanf cicsai hari Senen jbl. atau Sela- 
urkan ummat manusia, sedangl:a “gl. 21-8-1956. Mengingat 
hak. lainnja hendak mempergu Imasih djauhnja perbedaan paham 
akar atom itu untuk kesedjah antara pendirian jang tertjantum 
raan ummat manusia. kemu- dalam rentjana pernjataan bersa jan adanja- 2 ideplogi jang ber Ima jang diedarkan oleh Ameri- 
adapan satu. sama lai dan jang | ka Serikat disatu pihak dan' pen 
'erupakan 2 blok iang masing-Idirian2 jang kira? dapat diteri- tasing dipimpin oleh Amerika Ima oleh Mesir dipihak — lainnja | Prikat dan Sovjet Uni dan phe Itimbullah pertanjaan: dapatkah »menon ke-3 ialah kebangkitan Konperensi selesai demikian tje an makin menghebatnja perdiolpat? Berita2 pers hari Senen ibl. 
1gan kemerdekaan di Asia-Afri' Mens: Beban eneng JA 7 

legasi Amerika Serikat sudah pe 

idjukannja Rentjana (Dulles— 

.. WARTAWAN K.B. "ANTARA" Mashoed mewartakan dari 
London, bahwa hari Senen jbl. dengan diadjukannja renfjana' per 
jajataan Amerika Serikat ini mengenai masalah Terusan Suez 
kepada delegasi2 negara2 lainnja, maka 3-Besar Barat mulailah 

' untuk memaksa Konperensi London supaja 
selesai setjepat mungkin. Sebagai diketahui tanggal 16 jl. 3-Besar 

    
.. 

3 4 .,Paksakan" 
   

  

   

      

Lon- 
gkin, 

Tapi 

Konperensi London ini paling 

1 jak beberapa hari jl. ini “Is-garis besarnja kira2 sama de- 
i Lon agan apa jang ditutjapkan dalam | 

pidato Dulles tanggal 16 Agus- 
tus jl. gg 5 

1. Mengadakan sebuah Dewan 
Internasional jang terbentuk dim 
sebuah perdjandjian dalam ma- 
na duduk Mesir dan negara2 jg 
akan ditentukan kemudian. De- 
wan ini bertugas memelihara dan 
Imeng-exploitasi Terusan Suez. 2 
Kebebasan pelajaran melalui Te: 
rusan Suez. 3. Mesir menerima 
bagian jg patut dari pendapatan 
Terusan Suez. 4. Pengganti keru- 
gidn “jg: patut bagi- para “peme-   5. T, 

|Selandjutnja setelah mengupas 

kat selambat2nja hari Kamis 'ig. 
akan datang. Orang anggap ini 
sebagai perang urat sjaraf. 

ne imperialisme jang bersifat 
ternasional. Presiden — menjeru- - in agar dalam , menghadapinia| Demikian pula kabar2 jang di ta harus bersama-sama pulafsiarkan pers, radio televisi jang 3 PA Pa Inengatakan bhw angkatan udara 

“perkuat. 

      

: Diperoleh keterangan! 
Tahw Inggris dan Perantjis ber-' 
-endapat, bw makin lama Kon 

perensi djalan makin sengit pu | 
debat jang menurut pendapat 

3arat dapat memberikan kesem 

    

  

tk Modernisir 

'Bank "Dunia Sedia 
Bantu. 

« 

| smehkan pendapat umum inter 

na pernjataan bersama jang di- 
usun Menteri Luar Negeri Ame 
ika Serikat Dulles itu dalam ga 
  

- MY 
demikian |” ea . 22 2 

verimta-| Soal Kopra Be- 
. Ium Beres 
DALAM rapatnja Bs aa 

   

    

lunia untuk memj Ii terus 
in Suez guna menambah kapa 
tetnja harus menunggu penje-| 
saian krisis Suez sekarang. | 
|Bank harus pertama2 menda 
atkan djaminan2: 1. waktu ig 
jak bagi pengembalian uang jg|rek 
ipindjamkan. 2. djaminan pin 
jaman dari pemerintah atau pe 
ierintah2 -'jang bersangkutan. 

  

14    
   

  

       
         

  

     
   

  
lah didjandjian oleh Menteri. D: 
lam rapat itu pula telah "an 

. ikut sertanja badan2 lainnja fkeputusan dengan suara bulat, 
kaga pindjaman sedjak Bank Jbahwa bila kurang perhatian dari 
dak mungki j ak pemerintah (Menteri daa Kano Bok Ini, "5 

        
    

    

      

   

    

   

    

ermintaan Mesir b 
nan perkembangan terusan 
lengan Bank Internasional dik,” 
Vashington musim rontok jl. dan F“ 
li Kairo dalam permulaan tahun 
ni. PP 

: . 

  

     

                

   

  

TIONGHOA 

PAS. . 

    

4  SAUDAGAR 

    . 

   

      

   

urusan 
idikalang 

0 orang ge 
.Penum- 

disur nun 
, | rta uang ig di 

taksir semuanja. Rp: 200.000 di 
:rampas oleh gerombolan tsb. 
“4 Orang Honphoa “saudagar 

: $ dibawa 1 

  

       

  

jtudents Leadership Project ( 
indangan U.S. National Students |: 
Lssociation (USNSA). Project t 
sebut diadakan 
tan mahasiswa? . 

ni diikuti o 
va dari Asia, A 
ta Latin. 
Sesudah itu, 

     
   

  

   

  

    

  

sa tempat di pesawat terbangf,, 
untuk pulang ke Amerika Seri-(s'     

     

    

“Inggris di Cyprus terus menerusip 

nasional dinegara Barat. Rentja- ' 

(Dengan 17 

klajahnja 

ng saham Suez Canal Compa- 
1». 5. Bentuklah sebuah Panitia 
ig berkuasa untuk mengadakan 

“larbitrase guna menjelesaikan per 
Iselisihan — apabila timbul - 
mengenai soal ,ipenggantian ke 
rugian jang adi?” dan ,-djumblah 
uang jang patut” masing-masing 
agi pemegang-pemegang saham 

Suez Canal Compay dan Mesir: 
6. Dewar tadi wadjib memberi- 
ken “laporan- pada waktu-waktu 
tertentu kepada PBB: 

Disatu fihak, pendirian jg kira 
kira dapat diterima baik oleh 

: Ne as aan Mesir dengan Terusan Suez me- satan kepada Uni Sovjet dan me aan aan Mesir, selu- penanggung djawab harian ”In- 
Na “an gonunte i donesia Raya” dilakukan dalam ruhnja didjalankan dan dipimpin 

oleh orang2 Mesir. Dipihak lain- 
nja disamping anggapan, bahwa 
nasionalisasi Suez Canal Compa- 
ny sebagai suatu fait accompli, 
akan dibentuk sebuah Dewan 
Internasional dengan banjak ang- 
gauta diantaranja Mesir. Harapan 
di London ialah supaja sesudah 
dilakukan penanda-tanganan ren- 
tjana pernjataan bersama Dulles 
itu dibentuk sebuah Panitia Ke- 

€- dil jang akan mengadakan "perun 
dingan dengan Mesir. Orang 'me-' 
nganggap dengan demikian ,,di-' 
selamatkanlah muka Inggris dan 

Da (Perantjis” jang menolak diadakan 
inja konperensi internasional jang 
lebih luas dengan Mesir. 

Jang mendjadi pertanjaan ter- 
utama dikalangan para delegasi2 
negara2 Asia, ialah apakah su- 
sunan rentjana pernjataan bersa- 
ma jang dibuat Dulles itu bukan 
suatu move belaka untuk meng-: 

hindari pembitjaraan . mengenai: 
soal prosedure pemungutan suara. 

Seperti “diketahui dalam sidang 
pembukaan Konperensi London. 

Titu sudah segera timbul pertenta 
ngan mengenai tjara pemungutan 
suara jang didasarkan atas majo 
riteit. Sebaliknja misalnja India 

ja-| menghendaki supaja dasar majo 
riteit itv hanja dipakai - untuk 

tsoal2 prosedur sadja. tapi tidak 
demikian halnja mengenai soal? 
penting. (Antara). ) 

Labir 17A gustus 
jari 

| PADA tgl. 17 Agustus jl. di 
ketjamatan Tengaran (Salatiga) 
telah terdapat kelahiran 4 baji (2 
perempuan dan 2 laki-laki) jang 
oleh panitya setempat diberi ha- 
diah hiburan. MA 3 

Diantara empat baji tersebut 
terdapat seorang “dengar  djari 
17, ja'ni pada kedua ' tangannja 
genap 10 akan tetapi' dibahagian 
kaki kanan hanja 4 4 23 dan pa 
da kakikiri terdapat 3 djari. Na 
ma ja. Biloman Rei da, .nama 

m, “petani 'didukuh NS aa     yada School of . 
Iniversity of 
zeapolis. 

   
       

  

   

  

   

Babatan : ZinaKk Oli 
ri nama Toeri Soesilo. Pada saat 
berita ini dibikin ibu dan anak 
dalam keidaan baik. 

kldak dapat dibenarkan dan pihak 

,Isegan untuk mengambil ti 

# |ansti 

£|nan terhadap diri Menteri Luar 

Pers 
.. iang merupakan tjermi, dari ma 
“sjarakat sudah tentu dapat mel 

— njatakan 

kan kritik asal sadja semua 

  

n Dimin- 
RT 

Negara dengan tudjuan jang t 

|| Kedjaksaan Agung tidak: se 
indakan sebagaimana mest 

Mengenai apa jang dinamakan 
"Peristiwa 13 Agustus” — dalam 
hubungan dengan usaha penaha-| 

   

  

   

        

    

   
   

  

    

  

    ANDANGAN 
Negeri Ruslan Abdulgani, serta (sajah 'djalanan “dalam kota proses pemeriksaan terhadap diri leanhinyina nila 
Lie Hok Thay, Djaksa  Agung|,e di 

atas pertanjaan belum bersedia 
memberikan keterangan,  dengan| 
alasan karena semua itu pada 
dewasa ini masih berada dalam: 
tingkat pemeriksaan. Mendjawab | 
ertanjaan mengenai diri Menteri 

Ludr Negeri Ruslan  Abdulga 
'diterangkannja, bahwa sekembali- 3 
aja dari luar negeri kelak Men-| #8 
teri Luar Negeri Ruslan Abdu- IMAG &£ lat 
gani diharapkan akan memberikan & ep 'ILebih 
|keterangan2 setjukupnja kepada Ma 
pihak jang berwadjib. " 

Djaksa Agung dalam hubungan 
ini menjatakan - pengharapannja, | 
agar sesuatu hal menjangkut diri 
seseorang pedjabat negara jang 
sama sekali belum dapat dipasti- 
|kan benar atau salahnja hendak- 
uja djangan dihebohkan, apalagi 
iang mempunjai hubungan dengan | 
pendjabat jang dibebani mendja- : 2 
lankan tugas negara:jang penting,| Seorang pedjabat jang memim- 
sebab hal jang demikian imi da- (pin kampanje pemberantasan ter- 
pat mempengaruhi atau menekan/hadap satu dari keburukan-kebu- 
djiwa pendjabat jg bersangkutan |rukan masjarakat ini, menjatakan 
serta mempunjai konsekwensi pula (bahwa mereka memerlukan waktu 
terhadap prestige negara. Ini|jama untuk mendapat apa jang di 
sama sekali bukan berarti saja Imaksudnjas tapi djika ,,pedang” 
akan membela atau melindungi |dan ,,perisai” dapat memberikan 
seseorang pendjabat. Segala  se-fhasil jang dikehendaki, pelatjuran 
suatu harus dilakukan ” menurut lini mungkin dapat dikekang, djika 
prosedure hukum dan ditentukan (tidak akan dapat dilenjapkan sa 
berdasarkan hasil2 pemeriksaan|ma sekali. 
dan sudah tentu saja akan me-| »Pedang” tersebut adalah meru 
ngambil tindakan2 sebagaimana (pakan dua peraturan jang akan 
mestinja. terhadap seseorang, jang | memimpin ,,perang” melawan me 
berdasarkan bukti2 jang ada ter-Ireka jang bekerdja sebagai pen- 
njata bersalah. Demikian Djaksa tjari tjalon latjur, baktau, tukang 
Agung Suprapto. betja dan sopir taksi jang kerdja 

"Harian  Rakjot” dan (nia. mengembang-biakkan pelattju 
“Indon: Raya” (didengar | (ee Ie ran panti- 

. penampungan dan rehabilitasi, 
Djaksa Agung. " 0 Tu diadiar k 

Sementara itu penanggung dja Papan e an Bea aL Ye 
wab "Harian Rakjat” Moana 2 ea Oenp can, pekerdjaan Knibaha Kane 1 lain2 jang berguna untuk meno- 

| sean Selama jong mereka memulai penghidup- 
Ik. dua setengah djam diminta R “bara Mina “Aearakat 
keterangannja oleh  Kedjaksaan 2 Koni dak apa sa Sela tut 

la Mhinogu Ji Paluga pihak, Kes (perempuan? itu “dam membawa: 
djaksaan Agung minta keterangan Pan An NN kini pe K 1 Jan | djabat jang tidak mau namanja 
dari penanggung djawab Harian, disebutkan. Kami hanja harus 

    

      

  

   

    

   

   
    

      

sedang di 

  

  

  
     

  

   

  

  pelatjuran dikota itu 
"perisai". Pedjabat2nja berharap 
mereka dapat memotong “anasir2 

“Indonesia Raya” Djakarta | membudjuk-budjuk mereka supa 
Muchtar Lubis. Menurutjia menaruh kepertjajaan kepada 

    

kami, dan dengan bantuan me- 
reka dapatlah dibasmi nanti ,,ana 
sir2 perantaraan” itu? 

Perempuan2 latjur di Singapu 
ra. sebagian  besarnja "wanita Ti 
onghoa. Diantara mereka. sedikit: 
bangsa Melaju, India, Indo-Ero 
pa dan , wanita Eropa -totok. 

keterangan jang diperoleh warta- 
wan "Antara” pendengaran  ke- 
terangan2 dari penanggung dja- 
wab "Harian Rakjat” ita dilaku 
kan dalam hubungan dgn dimuat 
disiarkannja berita tulisan dalam 

harian.tsb. mengenai diri Wakil 
Presiden Hatta dalam penerbitan 
nja baru2 ini dalam - hubungan 
peristiwa Lie Hok Thay, sedang 
pendengaran keterangan? “dari 

  nja sampai sekarang belum dike 
tahui. Disamping mereka je me 
latjurkan diri ada pula nana 

wanita penari, pelajan cafe 
dan bar,. dan ',gudis-gadis peng 
gemar” jang mencrima panggi an. n. 

Djika saja sebutkan sesuatu 
jangka, tentu saja akan salah,” ka 
ta pedjabat itu,” sebab “itu saja 
tidak hendak menjebutkan sesua. 
tu angka untuk disiarkan? 
Pendapatan seorang perempuan 

latjur di Singapura berbeda-beda 

hubungan dengan berita tulisan 
jang dimuat oleh harian tsb: se- 
kitar “Peristiwa 13 Agustus '56”. 
Baik terhadap diri Naibaho, mau 
pun Mochtar Lubis menurut ke- 
terangan2 pendengaran ketera- 
ngan2 itu masih akan dilandjut- 
kan diwaktu2 jad. (Antara). 

Wanita? A.S Makin Ge. 
mar Mempertjantik Diri 
Menghabiskan Sebagian? 'Besar' Waktunja 

Dalam Salon2 Ketjantikan 
5 WANITA AMERIKA SERIKAT, dari berbagai tingkatan 
penghasilan dan dari semua umur, makin banjak jang mengelyar- 
kan uang dan menghabiskan waktunja didalam salon-salon ke- 
fjantikan. Inilah kesimpulan dari penjelidikan tahun kesembilan 
terhadap djumlah wanita jang mengundjungi salon ketjantikan. 
Penjelidikan ini dilakukan dibawah pimpinan The John H. Break | 
Company. Hasil penjelidikan ini memundjukkan bahwa kini se- 
makin banjak wanita jang mempertjantik dirinja dengan bantuan 
stukang-tukang”, bukan mempertjantik sendiri seperti dimasa jl. 

  
- Selama 3 bulan pertama dari wanita bersuami jang mempu- 
tahun 1948 ada 35945 darisemuanjai pekerdjaan diluar, bertam- 
wanita jang pergi kesalon ke- Ihah banjak wanita jang sanggup 
tjantikan, tapi dalam tiga bulan pergi kesalon ketjantikan. Wani 
pertama dari 1956 angka ini Melta-wanita jang bekerdja ini lebih 
ningkat mendjadi 620. . Djadi lpanjak mengeluarkan “ uangnja 
hampir dua kali, Presiden mas- funtuk mempertjantik dirinja da- 
kapai itu, Edward J. Breck, melrinada wanita jang haaja mengu 
ngatakan bahwa makin besar |rys rumah-tangga atau menga- 

    

   

  

   

    

    
    

   
    

h banjak bersarang tengkulak? pelatjuran jang kini | 
antas.dengan giatnja oleh pembesar? setempat." 

pura Membrantas 
afjuran,Dengan ,Pe- 

g" Dan ,Perisai” 
ur Jgs:Sebulannja Berpengasi- 

ih 1000 Dollar — Gadis2 Muda 
Didjual Sampai 2000 Dollar 

| N Kesedjahteraan Sosial dari Pemerintah Si- 
: sedang bekerdja keras memberantas 

itu dengan mempergunakan “pedang” dan 

latjur, baktau atau pemilik rumah Iafjur, tukang betja dan sopir 
Si — sehingga mereka tidak berdaja lagi, dan dengan “perisai” 

memberi perlindungan kepada perempuan2 latjur, menuntun me- 
reka supaja dapat memulai hidup baru jang bersih. 

Djumlah mereka jang sebenar-is 

Iseluruh ordonansi ini dapat didja 

(Polisi dapat memberikan bukti 

  

   

        

    

    

DI SINGAPURA — 
Singapura, Dalam petak2 jang 

dgf. mempergunakan “pedang” 
peranataran” — pentjari tjalon 

dari 50 dollar Singapura sampai 
1.000 dollar sebulan. Tapi dipu 
kul rata mereka menerima 100j 
dollar tiap bulan. Jang paling lakuh 
ada jang menerima penghasilan| 
sekitar 300 dollar, sedang pelatjur 
kelas tinggi ada jang berpengha- 
silan 1.000 dollar-atau lebih tiap 
bulannja. : 

Dan biasanja pentjari-tjalon lat 
tjur itu mempunjai daftar tauke-2 
kaja, jang berani membajar ba- 
njak, asal dapat seorang wanita 
muda jang manis, 

Jang dinamakan pelatjur kelas 
tinggi ialah mereka jang baru sa 
dja memasuki lapangan .pelatju-| 
ran, gadis-gadis muda jang ber- 
umur antara 16 dan '20 tahun. 
Tauke-tauke Tionghoa jang kaja 
mau membajar banjak untuk "dal 
rah baru 'ini, karena mereka per 
tjaja, umurnja akan pandjang kal 
renanja. 2 

Kebanjakan pelatjur di Singa- 
pura terpaksa melatjurkan diri 
karena desakan  perekonomian.| 
Mereka berasal dari keluarga-| 
keluarga jang miskin. Setengahnja! 
ada jang didjual, setengahnja me 
latjurkan diri untuk dapat mem 
bajar utang orang tuanja, sedang | 
banjak pula jang bekerdja begitu 
sekedar mentjari sepiring nasi. 
Gadis-gadis muda biasanja di- 

djual kepada pentjari tjalon la-| 
tjur itu dengan harga berbeda- 
beda, dari 1.000 sampai 2.000 

» jaita bergantung” kepada 
ketjantikannja. Sedikit perempuan 
perempuan itu jang dapat mele- 
paskan dirinja dari genggaman ke 
kuasaan baktaunja, karena baktau 
ini banjak pula jang mempunjai 
tukang pukul untuk mendjaga ke 
pentingannja. 

»Djika wanita-wanita itu tidak 
bersedia mengadukan halnja, su- 
kar bagi kita untuk membuktikan 
kesalahan dari ,,anasir-anasir 
perantaraan” itu,” kata pedjabat 
tadi. ,,Sebab itulah maka perlu 
wanita-wanita itu diambil hati- 
nja, dan mendapat kepertjajaan- 
nja. Kita harus dapat mejakinkan 
nja, bahwa kita hendak melindu 
nginja, bukan hendak membawa-/ 
nja kedepan pengadilan.” 

Pelatjur2 Singapura  biasanja 
melakukan ,,kerdjanja” dihotel2. 
Ordonansi Hotel 1954” idak da 
pat didjalankan dgn segera, kare 
na djika didjalankan maka 230 
hotel dan penginapan di Singapu 
Ta akan mendjadi illegal sekali 
gus. Peraturan ini akan didjalan 
kan bertingkat2, dan ' meskipun 
telah diterima baik oleh Madje- 
lis Perundang2an dua bulan jang 
lalu, baru pada achir tahun ani 

     

  

   
  

lankan. 
Menurut ordonansi ini sebuah 

hotel dapat disuruh tutup dan 
izinnja ditjabut,  djika Departe- 
men Kesedjahteraan Sosial atau 

tjukup, bahwa pengurusnja telah 
melanggar 'undang2 kesusilaan. 
sBukti” ini harus diberikan dide 
pan pengadilan jang terbuka. 

. Dengan tjara ini pelatjur2 itu 
dapat dibudjuk dan menghadap 
diam2 dikantor Departemen Ke 
sediahteraan Sosial dan: mengadu 
kan halnja. Setjara ini mereka   penghasilan wanita bertambah |xuh anak-anaknja, jang uangnja 

besar keinginannja hendak Itanjak "habis untuk — keperluan mempertjantik -dirinja.  Ditam- Sa Tan P3 
bahkannja, bahwa karena pe- (rumah tangga dan anak anak 

kerdjaan bertambah banjak, gay “5, 
dji makin tinggi dan produksi|, Maskapai tersebut, jang mem 
makin 'banjak, sekarang sedikit 
wanita jang mengeluh tentang 
mahalnja ongkos mempertjantik 
dirinja. Dalam tahun ini hanja 
11270 wanita jang mengeluh, se 
dang ditahun 1948 ada 284. 
ini menundjukkan bahwa kesang 
gupan wanita 
ongkos ketjantikan sekarang le- 
'bih besar daripada sembilan ta 
hun jang lalu. 

Breck djuga pertjaja, bahwa 
dengan bertambahnja  djumlah 

  
  

    — mengatakan 
Esa J jakarta 

esuatu 

ba 

aja. 

| pada ini tanggal 19 As Ii: puse 
karta dikota bu 
kali lagi saja da 
rtamah-tama 

  

'utjapkan ter 
njampaikan ho 
IM. Sultan 

“negeri | 

ii Jogja Sbg. Kota Pahlawan 
ngin rasional 'tuan2. Pehdjadja djoangan seluruh negeri . untuk 
ha, selama beberapa abad jl. per 
nah ..menghambat perkembangan 
industri Indonesia. 
tuan2 apai 

negeri tuan2 
sendiri | 
|hidupan 

    

Kar sangat gembira melihat 

    

   

    

   
   

      

ini. Saja harap agar tuan2 men- 
tjapai sukses jang lebih banjak. 
2 ja tidak lupa untuk mengatakan 

gjakarta kota pah- 
n revolusioner dimana  pe- 

mpin revolusi tuan2 pernah de- 

ngan gagah berani memimpin per 

    

“Tapi -sedjak | 

ing bagi ke      
tuan2 dim lapangan | 

Tiongkok | 

untuk membajar | 

bikin sjampu (champos), tiap ta 
hun mengadakan survey dianta 
ra para langganan dari madjal- 
lah Ladies” Home Journal. Ta- 

2.977. wanita diantar, 4:000 wa 
Inita jang menerima daftar perta 
njaan. is 

Survey ini menundjukkan, bah 
wa dipukul rata tiap wanita me 
ngeluarkan uang $2.82 tiap kali 
datang disalon ketjantikan. Dan 
wanita dari golongan jang ga- 
djinja $ 7.500 setahun atau le- 
bih, masing-masingnja — menge- 
luarkan biaja $3.28. : 
: Menurut pendapat Brezk, jang 
mendjadi pokok sebab mengapa   mentjapai kemerdekaan nasional 

jang berachir dengan dibebaskan- 
nja bumi indah ini dari pendja- ' 

nama 600 djuta rakjat “Tiongkok 
Imenjampaikan saluut kepada Jog- 
jakarta kota budaja kuno jang 
indah, kota revolusi jang perwira 
dan menjampaikan salam bahagia 
kepada segenap penduduk Jogja 
Ikarta”. Demikian nj. Soon 
| Ching Ling mengachiri pidatonja. 
Nj. Soong tiba di Jogja Minggu 
siang dari Bandung jg disambut 
oleh pembesar2 setempat dan pen 
duduk dgn hangat. Senin siang 
lia meninggalkah Jogja ke Sura-| 
baja, Selama di Jogja ia menjak- 
sikan objek2 kebudajaan dan ke- 
'radjinan tangan rakjat, (Antara)   

masih banjak wanita tidak per 
gi kesalon ketjantikan ialah ka 
rena mereka lebih suka memper 

djahan. Perkenankanlah saja atas tjantik dirinja dirumah, dan me 
rawat sendiri rambutnja. . Dan 
sebab kedua ialah ongkosnja ig. 
tidak terbajar. 

Hasir penjelidikan itu menun 
djukkan pula, bahwa jang. se- 
ring mengundjungi “ salon-salen 
ketjantikan ialah perempuan-pe 
rempuan tua. Setelah dihitung 
ternjata djumlah perempuan jg 
berumur antara 50 dan 59 ta- 
hun, jang mengundjungi salon 
ketjantikan, lebih dari tiga kali 
djumlah perempuan muda jang 
umurnja 30 tahun kebawah. 

(UP) 

hun ini “diterima djawaban dari 

bebas dari antjaman tukang pu- 
kul dan bandit2 jang dipakai 
oleh baktaunja. j 

Tindakan-tindikan keras jang 
diambil oleh pembesar-pembesar 
Djepang untuk melenjapkan atau 
mengekang pelatjuran di. Djepang 
sangat diperhatikan oleh pembe- 
sar-pembesar Singapura. 

Pedjabat itu menegaskan, bhw 
Sjarat utama bagi berhasilnja kam 
ipanje pemberantasan  pelatjuran 
'ini ialah wanita2 itu hendaklah 
membantu jang berwadjib. Ia per 
tjaja, bahwa akan besar sekali 
faedahnja djika dapat diadakan 
konferensi dari pedjabat2 dari se 
mua negeri Asia jang bekerdja 
memberantas keburukan masjara- 
kat ini. Pertukaran keterangan 
tentang pengalaman, tindakan dan 
tjara menolong mereka memperta- 
Idiam ',,pedang”nja dan memper- 
kuat ,,perisai”nja. (U.P.) 

  

GERAKAN PEMUDA PENJO- 
KONG MESIR DI MAKASAR, 

Kira2 seminggu jang lalu di- 
kota Makassar telah terbentuk 

, 
Ce 

A 

| kat. Tetapi 

| gauta £ : 
| kerdja atau tidak bisa berusaha. 

bisa memberi penghidupan jang 
Itetap kepada para anggautanja. 

'nja dapat dileksanakan oleh sua 

dan lain2 

:V. Soal ini akan ternjata" dida- 

t 

    

     Ds 

Tidak “Semua Bekas 

disiplin jang kuat. 
| Anggapan kebanjakan orang di ru disulut dengan api, sehingga perusahaan? jang diserahkan itu, 

Indonesia jang demikian ini, pa- 
li 1 

    ling sedikit menjulitkan  usaha2 
mengembalikan para bekas ang- 
gaut, tentara kedalam  masjara 

sekarang ternjata, 
| bahwa tidak semua bekas ang 

i tentara itu tidak bisa be 

merupakan tjontoh. jg pertama 
mangan soal ini,, Diseluruh Dja 
wa Timur, djumlahnja perusaha 
an2 jg diusahakan oleh para be 
kas anggauta tentara dan jg men 
daftarkan namanja kepada ,,Bi- 
ro Penampung Bekas Anggota 
Tentara” dari Kementerian Perta 
hanan ada sebanjak 33 perusaha 
an jg kesemuanja mempunjai hu 
bungan dengan Biro tsb. Sedang 
kan djumlah perusahaa, seluruh 
nja (djadi ig belum mendaftar 
kan .kepad, Biro tsb.) ada seba 
njak 101 “perusahaan jg terga 
bung didalam 20 organisasi. 
. Diantara perusahaan2 itu ada 
Is mempunjai tenaga pekerdja 
sampai 553 orang, 

Dari proefbedrijf mendjadi 
| privaatbedrijf, 
Perusahaan2 jang dipunjai oleh 

para bekas anggauta tentara itu 
kebanjakan. dimulai sedjak tahun 
.1950/1951. 

Kolonel Soehoed Prawiroatmo- 
djo Kepala Biro Penampung Be- 
kas Anggota Tentara atas perta 
njaan kita menjatakan, bahwa utk 
pertama kalinja diantara perusa- 
haan2 tersebut sudah diserahkan 
kepada pengusuhanja. Jang dimak 
sudkan dengan diserahkan itu ja 
lah, kalau pada mulanja perusa- 
haannja merupakan staatsproef- 
bedrijven sekarang mendjadi pri- 
vaatbedrijven. Djadi perusahaan? 
mana langsung mendjadi milik 
mereka, para bekas anggauta ten 
tara. 5 
.Adapun jang pertama kali di 

djadikan privaatbedrijf itu ialah 
lima matjam perusahaan: Jakni : 
(1) Penggergadjian dan pertuka- 
ngan kaju di Karangpilang Se- 
pandjang, Surabaja. (2) Pembi- 
kinan batu merah dan genteng 
di Sepandjang, Surabaja: (3) Per 
tjetakan di' Kranggan Surabaja. 
(4) Pabrik kopi di Surabaja. (5) 

menga sajur-majur di  Ma- 
ng. | 
Penjerahan dari staatsproefbe- ! 

drijiven mendjadi  privaatbedrij- 
ven itu adalah karena ternjata 
bahwa perusahaan mana 'seka- 
rang ini sudah bisa “berdjalan. 
Bukan sadja berdjalan dalam 
arti perusahaannja' menghasilkan 
sesuatu jang dapat didjual, me- 
lainkan perusahaan mana sudah 

Arti daripada dapat memberi 
penghidupan kepada mereka 'itu 
sangat penting, karena dasar da 
ri pada usaha2 bekas tentara itu 
dititik: beratkan. pada “pedoman, 
bahwa “penghidupan mereka: (be- 
kas anggauta tentara ig: terga- 
bung didalam perusahaan tsb) 
djangan: sampai merosot daripa 

a ketika mereka menerim, ga 
dji dari pemerintah: : 

Dasar ini dipergunakan, agar 
para bekas anggauta tentara jg 
tergabung didalam perusahaan? 
itu bisa menghilangkan rasa ku 
rang puasnja sesudah mereka di 
lepakan dari penerimaan  gadji 
sebagai anggauta CTN. A3 

ig lebih baik daripada ketika me 
reka menerima - gadji sebagai 
anggauta CTN, tentu sadja ha 

tu perusahaar, jg berdjalan baik, 
dengan - administrasi: js “teratur 

sjarat lagi jg diperlu 
kan oleh sesuatu perusahaan. 

Lindungan dari T.T, V 
Suatu hal jang tidak bisa di 

lepaskan begitu sadja ialah, bah 
wa perusahaan2 dari para bekas 
anggauta tentara di Djawa Ti- 
mur itu dapat berdjalan dengan , 
baik, terutama sekali masih ada- 
nja lindungan dari  Territorium 

lam perkembangannja. 
: Pabrik kopi jang berdiri di 
Kranggan Surabaja adalah me- 
nempati gedung dan mempunjai 
mesin2 jang dahulu  kepunjaan 
pabrik .,,Ten Wolde.” Pada saat 
itu, keadaan mesinnja rusak. 
Tenaga2 jang ada, tiada mem- 
punjai keahlian. Selama perusa- 
haan belum berdjalan, untuk 
membajar sewa listrik dan gas, 
ditjarikan uang dari kalangan 
mereka sendiri jakni dengan me- 
motong 5.pCt dari  gadji jang 
diterima sebagai anggauta CTN, 
Pada .ketika itu mereka masih 
menerima gadji sebagai anggau- 
ta CTN. 

“Kepada 

tersebut dan semua negara jang 

Dengan dasar memberi nafkaht 

hubung. 

Privaatbedrijven Diserahkan 

    

Lek “bekas Tentara 
Fidak i Tentara Tidak :Bisa Mengurus ' Perusahaan — 
is Djawa”TimuriP ertama Kalinja "Bekas Tentara”Diserahi Peru- 

| sahaan — Gadjinja Ti dak Kalah Dengan Ketika Mendjadi Tentara 
— Oleh: Agus Sujudi — 

PADA KEBANJAKAN ORANG menganggap, bahwa bekas 
kurang memiliki semangat beker dja. 
bukti2 bahwa diluar ketentaraan para bekas tentara itu masih bisa membawa semangat 
menjala-njala. Padahal, semua orang' menghendaki, bahwa mere apun diharapkan bisa mendja- 
di pahlawan pembangunan. Berbeda dengan keadaan diluar negeri, 
bekas anggauta tentara itu men djadi ,rebutan” perusahaan2, 

| pan, bahwa tenaga2 bekas tentara selain 

Anggapan2 demikian ada 

orang jang  menjullut 
terbakar sama sekali: 

ton. 1 
Modal jang diperoleh. 

Perusahaan dari para bekas ang 
gauta tentara jang statusnja su- 
dah dirobah dari staatsproefbe- 
Grijven  mendjadi . privaatbdrijven 
itu mempunjai bentuk koperasi, 
jang dinamgi Koperasi ,,UTUH”. 

| Keadaan modalnja jang masih 
jada jalah berupa pindjaman dari 
»Biro Penampung Bekas Anggau 
ta Tentara”. utk stootkapitaal- se 
banjak Rp. 925.000.— Modal lain 
nja jang dahulu diterima dari 
B.P.U.R. (Biro Penampungan 
Usaha Rekonstruksi) jang kini di 
ambil over oleh .BPBAT sama 
sekali, berupa perusahaan plus ka 
pitaal jang berputar sebanjak 
Rp. 849.722,575. 
Stootkapitaal jang diterima da- 

ri BPBAT sebanjak Rp. 925.000 
itu diperintjikan untuk: Perusa- 
haan kopi Rp. 100.000.—, perusa- 
haan kaleng Rp. 400.000.—, peru- 
sahaan penggergadjian dan kaju 
Rp. 225.000.— perusahaan gen- 
'teng Rp. 200.000.— Oleh karena 
sesuatu sebab, perusahaan kaleng 
peleksanaannja masih ditangguh- 

  pa 

Adapun modal jang berupa pe- 
rusahaan (djadi jang dahulu me- 
nerima dari BPUR) adalah be- 
rupa bangunan dan mesin, jang 
masing2 mempunjai harga: Peng 
gergadjian kaju Rp. 356.411,76.— 
Pabrik genteng dan batu merah 
Rp. ..121.272.35.— Drukkerij Rp. 
185.028,2814.—, Kopi. dan mainan 
kanak2 (mesin2-nja sadja) Rp. 
159.072.50.—, Uang kas BPUR 
Rp. .27.907,58. 

Mau kirim sajuran ke Ban- 
djarmasin. 

Perusahaan sajur majur di Ma- 
lang sekarang. ini merupakan. sa- 
lah ysatu diantara leveransir sa- 
juran untuk TT. V. Tiap bulan- 
nja mempunjai omzet Rp. 500.000.- 
Mereka ini, akan segera melak- 
sanakan pengiriman sajuran utk 
Kalimantan (Bandjarmasin). Se- 
bab, disana merupakan pasaran 
jang paling baik. Tetapi, kesu- 
litan jang masih belum bisa  di- 
atasi adalah mengenai alat2 pe- 
ngangkutannja. Mungkin sekali, 
sajuran2 tersebut klak akan di- 
angkut dengan pesawat terbang. 
Djadi sama halnja dgn  sajuran 
jang dari Bandung dikirimkan ke 
Palembang. 

Drukkerijnja sudah ber- 
-djalan. 

Pada waktu kita mengundjungi 

— 

penasehat. 

Rentjana Menon terdiri 5 pa 
sal (1) Menindjau kembali kon- 
'vensi Istanbul tahun 1888 untuk 
imendjamin bea pelajaran jang 
tepat dan lajak. (2) Mengadakan 
Konperensi antara negara? jang 
elah menanda tangani konvensi 

Terusan Suez . untuk 
'menindjau konvensi itu. (3) Peng 
gabungan kepentingan negara2 jg 
memakai Terusan Suez jang di- 
nasionalisasi Mesir tanpa merugi 
kan hak Mesir memiliki dan 
mengeksplotasi Terusan, (4) Me- 
igadakan sebuah badan konsul 
tatif terdiri wakil2 negara2 jang 
memakai berdasarkan letak geo- 
grafis dan kepentingan dengan di 
serahi kewadjiban sebagai penase 
hat, pemusjawaratan dan peng- 

(55 Pemerintah Mesir 
memberikan kepada PBB: laporan 
tahunan dari Kongsi Terusan 
Suez jang dinasionalisasi Mesir. 

Menon mengemukakan  usul2 
nja itu sesudah pembatjaan mu 
kadimah jang menjerukan penje 
lesaian keadaan mengenai Teru 
san Suez 'setjara damai dan tje 

»Bukits Batu Ba- 
ra Di Sumatra 

Hasil Batu Bara Kini 
Sampai Bertimbun2 
EFFFECIENCY kerdja jang 

itelah ditjapai oleh Djawatan Ke 
reta Api dan Tambang Arang 

memakai 

badannja 

menggiling kopi tiap harinja 2 punjai 3 mesin tjetak jang 

anggauta Tentara di Indonesia 
lab akibat dari belum  adanja 

jang 

dimana kebanjakan para 
Karena perusahaan2 itu berangga- 

mempunjai prestasi kerdja jang tinggi djuga memiliki 

selain apa jang sudah kita kemu 
kakan diatas, adalah jang menge 
nai drukkrij agak menarik . per- 

Perbaikan dan pembetulan2 me hatian. Pertjetakan tersebut pa- 
sin diusahakan terus, sehingga se- 
karang ini pabrik kopi itu bisa SE 

da mulanja diberdirikan di Gre 
Kemudian dipindah ke Sura 

baja. Sekarang ini mereka mem 
se- 

idang, satu diantaranja ,.Heidel- 
berg”. Order2 jg diterima tjukup 
kanjak, dan bukan semata2 order 
dari kalangan angkatan darat sa- 
dja jg diterima, melainkan ada 
djuga ordr dari kalangan partike 
yr. 
Keahlian dalam memimpin per 

tjetakan ini masih perlu ada pe- 
Injempurnaan. Tetapi, soal itu ti- 
dak mendjadikan pessimisme, ka- 
rena dari kalangan perusahaan 
itu sendiri memang diusahakan 
agar tenaga2 jang bekerdja terus 
berusaha ' beladjar utk meninggi- 
kan pengetahuannja. Diantaranja 
lada ketentuan didalam peraturan 
Ikoperasi ,,Utuh” bahwa para ang 
gauta dan pekerdja diberi ke- 

patan seluas2nja utk menun- 
ut “ilmu. Bahkan diberikan sub- 
idie kepada anggauta/pekerdja 
g ditundjuk untuk beladjar. 

“Bantuan dari B.P.B.A.T, 
Atas suatu pertanjaan, fihak 

B.P.B.A.T. mendjelaskan, bahwa 
sesuai dengan peraturan2 jang 
ada, .maka B.P.B.A.T. bersedia 
memberi. bantuan kepada usaha2 
jang diselenggarakan oleh bekas 
anggauta tentara. "Hal ini, tentu 
sadja tidak semata2 dalam hal 
jang berupa modal, melain- 
kan mengenai soal2 lain. Baik jg 
berupa tuntunan, saluran2 jang 
misalnja harus .melalui instansi2 
pemerintah, mengenaj peridzinan, 
lisensi dsbnja. 
Kolonel Soehoed atas pertanja- 

gn mengatakan, bahwa dgn dise- 
rahkannja beberapa staatsproef- 
bedrijf di Surabaja kepada pengu 
sahanja mendjadi. privaatbedrijf, 
sekarang ini masjarakat akan 
mempunjai pendapat bhw para 
bekas anggauta tentara djuga bi 
sa bekerdja, bisa berusaha dan 
mereka menemukan djalan untuk 
|kembali dalam masjarakat. 

Dalam hal ini perlu djuga di-   

  Bukit Asam telah dapat dilaku- 
'kan sedemikian rupa, sehingga 
pengangkutan batu bara dari Tan   Selandjutnja, batas waktu me- 

nerima gadji dari CTN itu habis 
Nana, Usaha harus berdja- 

djung Enim ke Kertapati telah 
berdjalan Jantjar dan tepat se- 
kali. 

Meskipun belum mentjapai pun 
an. : ay 

“Begitulah, maka paberik kopi tjak-prestasi jang pernah ditja- 
tsb. lantas menanda tangani kon- pai dalam tahun2 jang lampau, 
trak melever kopi "untuk bubuk batu bara di. Kertapati sekarang 
kepada TT V sebanjak 40 ton sudah “bertimbun-timbun  bagai- 
dan ' BPBAT.16 ton. Dalam kan bukit2. Tidak kurang dari 
djangka waktu 2 bulan. 160.000 ton batubara sekarang ter 

Ini adalah merupakan pertio- timbun di Kertapati menunggu ka 
haan ,mati-matian.-Sebab, ” ko- pal untuk mengangkutnja ke Dja 
pi bidji tidak punja. Mesin2 ru- wa, 
sak, Kesulitan2 itu diatasi, kare- Keterangan2 jang dapat dikum 

na mesin rusak maka seharinja ' “Ikan, baik dari kalangan DKA 
hanja bisa menghasilkan kopi maupun TABA menjatakan, bah- 
bubuk 1 a 2 guintaal seharinja. Wal ondiuh selanakka adala 

Ukur Ar bon Nm an Tapki akibat kurang besarnja  kekua- hadapi mesin2 jang besar,  per- : : ketan di 
nah djuga mengalami pelbagai tan pengangkutan apal jang 
kesulitan. Misalnja, kran gas su- selenggarakan oleh badan jang 
dah dibuka besar, kemudian ba- mengurusnja- di. Djakarta. (Ant.). 

  

RUANG SEKOLAH. 
KITA UMUMNJA sudah tahu, bahwa dewasa ini dimana? keku-   Gerakan Pemuda Penjokong Me 

sir jang diketuai oleh Achmad 
Adam, Gerakan tsb. telah mengi- 
rimkan satu daftar nama2 dari 
sedjumlah pemuda2  antaranja 
djuga ada orang tua dan wanita 
jang telah merelakan diri untuk 
turut bertempur melawan agresi 
di Mesir, Daftar nama mereka 
itu telah dikirimkan kepada ke- 
dutaan besar Mesir dan Kemente 
rian Luar Negeri Republik 1n-   

| donesia di Djakarta, 

  

rangan ruang2 sekolah, hingga tidak sedikit anak2 kita jang ,,ter4 
lantar”, Menggantungkan. pengharapan pembangunan ruangan2 se- 
kolah paru dari pemerintah sadja, tentu lama sekali bisanja terlak-,| 
sana maklumlah, anggaran belandja tidak mentjukupi. Dalam hal 
ini patut kiranja ditjontoh usaha jang dilakukan dipelbagai tempat 
di Djawa Barat, Orang2 tua murid jang anaknja diterima disesuatu 
sekolah landjutan setjara gotong-rojong mendirikan sendiri ruangan 
darurat tambahan. Misalnja tiap 40 murid (orang tua) mendirikan 
satu ruangan baru. Uang modalnja bisa di-pindjamkan dari salah 
satu Bank dulu, sedang jang mengangsur orang2 tua murid tadi. 
Misalnja satu ruangan darurat harganja Rp. 12.000. Djadi tiap orang 
tua murid ,,kebagian” mengangsur Rp. 300,— jang bisa dilunasi da- 
lam tempo 12 bulan 4 Rp. 25.— Kalau di-hitung2 sebenarnja tamba- 
han biaja Rp. 25,—- sebulan masih lebih murah daripada kalau ter- 
paksa memondokkan anaknja dilain tempat. Ini hanja suatu tjara 
sadja, lain usaha masih -banjak, mudah terlaksana asal dilakukan 

tjatat, bhw usaha2 bekas. anggau 
ta tentara di Djawa-Timur dapat 
hidup berkembang sehingga da- 
pat ampung anggota2nja itu 
terutama sekali disebabkan ada- 
nja dukungan dan lindungan da- 
ri TT V dan memang dikalangan 
mereka mempunjai semangat be- 
kerdja. 
Penjerahan perusahaan dari 

staatsproefbedrijven mendjadi pri- 
vaat bedrijven ini adalah jg per- 
tama kalinja di Indonesia jg -di- 
lakukan oleh B.P.B.A.T, diserah- 
kan kepada badan bekas sanggau 
ta tentara. 

 Menon Kemukanan Ren. 
.tjana 'Baru' Ttg. 

  

etaps Akui Kedaulatan Mesir Atas Teru- 
san Tersebut Serta Adjak Tindjau Kem- 

bali Konvensi Istanbul 
DALAM SIDANG ke-5 Konperensi London tentang Terusan 

Suez Wakil India Krishna Menon hari Senen petang ibl. meng- 
usulkan suatu rentjana bara Terusan Suez 

|-penuh Mesir untuk memiliki —dan- mengeksplotasi: Terusan Suez 
| dengan dibantu penuh oleh sebuah badan Konsultatif terdiri wakil 
negara2 memakai Terusan tersebut jang chusus bertindak sebagai 

pat sesuai azas2 piagam PBB, "cc 
Diserukan hendaknja perunding- 
an dimulai tanpa penundaan 
berdasarkan usul2 India tsb. Me 
non menerangkan bhw. usul2 In 
dia itu didasarkan enam pokok 
(D Pengakua,, kedaulatan Mesir. 
(2) Pengakuan Terusan Suez se- 
bagai bagian dari Mesir jang tak 
terpisahkan. dan sebagai - suatu 
djalan pelajaran jang internasio 
nal penting. (3) Pelajaran bebas 
dan tak terganggu bagi kapal2 
semua negara sesuai denga, kon 
vensi Istambul tahun 1888. (3 
Bea pelajaran jang tepat dan Ia 
jak “dengan fasiliteit2 terusan ter 
buka bagi semua negara tanpa 
diskriminasi. 

(5) Terusan harus dipelihara 
dalam keadaan jang patut menu- 

Suez |... 

jang..mengakui, hak..:!s 
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rut . kebutuhan tehnik modern, PIR F 
(6) Kepentingan dari negara? pe Ma : 
makai dari terusan harus diakui ngan ea 
dengan penuh. Menon kemudian An 
berseru hendaknja Amerika, Ing- BG 
gris dan Perantjis bertindak seba 
gai perunding dan tidak sebagai 
pendikte. Ia memperingatkan, bah 
wa setiap pendiktean akan mem- 
balikkan arah gerakan dalam 
hubungan antara Asia dan Eropa 
selama 30 atau 40 tahun belaka. 
ngan ini, 

Menurut Menon dapat diada- 
kan perundingan dengan baik de 
ngan “Mesir  djika approachnja 
tidak salah. Ia menambahkan, 
bahwa bila rundingan dgn Mesir 
berhasil baik, hendaknja hal ini 
idjangan dianggap sebagai keme- 
nangan dari sesuatu pihak, Me- 
non mengatakan, bahwa usul2- 
nja tsb. akan membuka pintu bagi 
rundingan selandjutnja dan bila 
Mesir melanggar persetudjuan, 
pelanggaran ini dapat diadjukan 
kepada Mahkamah Internasional. 
Menon memperingatkan, bahwa 
keadaan akan dapat mendjadi 
genting bila Mesir dipaksa untuk 
menerima setiap pendiktean. Ta 
menegaskan, bahwa usul2 India 
itu akan mentjegah timbulnja kri- 
sis. (Antara-UP) 

Nama? Kembar 
Jg Bikin Ruwet 

nja melahirkan dua anak jg sama 
laki-laki pada hari jg sama dan 
dirumah sakit ita juga ? 
"Sungguh membingungkan,” kata 
Na an sakit Butterworth 

i an apids, Michigan 
(Amerika Serikat). 2 

Pegawai-pegawai rumah sakit 
tersebut mengatakan, bhw bagi 
mereka tidak sukar memperbeda- 
kan dua baji dari dua warna itu. i 
Tapi kesukaran timbul bila njonja 
Bryant Johnson menerima dani 
tidak mau mengembalikan kara: , 
ngan bunga dan pemberian lain: 
lain jangssebenarnja uttk Njon 
Owen Johnson, dan Njorja Owen 
Johnson — djuga mau mempunjai 
sendiri karangan bunga dan sum 
bangan jang dialamatkan kepada. 
Nionia Bryant Johnson. Ai 
Dalam pada suatu hari dokter, 

jang merawat Njonja Owen John" 
son salah masuk kedalam kamar |   setjara gotong-rojong dan penuh keinsjafan, 

, ' Tn Ki Bloko-Suto, Njonja Bryant Johnson (UP), 

Segar un 

APAKAH jang terdjadi bila .“ «: 
dua orang wanita jg sama nama- 4.1 
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