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1 be wonnga “Wamays Nel cela : e 

“telah memenuhi andjuran ini. 

- kolah2 Jandjutan 

-ngenai 

Kalimantan dan Sumatera Utara.| 

  

   
   
      

  

  

Metami 

"GG one Toreealayasi Unta 1 3 
. Semarang P 

$ kaan, Dardiansjahku 
Bauja - Perundingan 
sution Bawa Kepuasan 

IBLALUI radio Djakarta setasiun 3 jang 

  

  

Indonesia || ) 

Asia, Dardiansjahku dn 
an Net Rakjat Jang Tertindas (KRIT) mulai djam 
:19.10 Nan kemarin selama 15 menit telah berbitjara 

Ka Ma Kata diansjahku aa pi 
detak di aan, ita: sRemertnfah 

     
   

  

  
  

5 anak-buahnja dihutan he- 
ranja ja mengatakan, bahwa 
utusan mutlak dari Ibau 

KSAD Diandat Majer Haris Nasution sedjak: 
1 jai risa kepuasan. 

ngannja untuk melaksanakan pe 
mulihan keamanan di Indonesia: 

gan ini saja andjurkan pada 
kawan2 saja dipedalaman belan 

  

1 7 Company” 
Sa di Mesir (Antara) 

Akademi Bahasa 
Arab ““ 

“Akan Dibuka “Di 
Djakarta 

Djakarta, maka sekarang dapat 
lah dinjatakan bhw. akademi ter 

- |tara Kalimantan Selatan 
|bersabar 

ap Itelah berhasil 

  

untuk 
menunggu kedatangan 

saja. Perundingan saja di MBAD 
Sangat memuas- 

kan”... Pembitjara selalu meng: 
Julang2i kalimat2 agar anak buah 
nja menunggu dengan sabar. 

Selandjutnja dikatakan: ,,Anak2 
ku sekalian, dahulu kita disebut2 
sebagai gerombolan, tetapi seka 
rang pemerintah telah mengulur 

'Fkan tangan jang baik dan mem 
€ | beri kesempatan kepada kamu 

untuk kembali kepangkuan Repu 
blik Indonesia. Selain itu kamu 
anak?2ku sekalian, sebagai orang 
Islam kerdjakanlah sembahjang. 

i (Kami tidak mengatjau pada Re 
| publik Indonesia, tetapi mengapa 
kami berada dihutan2? Hal ini 
karena kami di-infiltrir oleh ka- 
wan-kawan sendiri. 5 

Saudara2,  bersedialah meng- 
ikuti djedjak kawanmu. Ibnu Ha 
djar guna mengabdikan diri pada 
Ibu Pertiwi. Kami benar2 telah 
mempunjai kejakinan dan keper 
tjajaan pada pemerintah Republik 
Indonesia. Selain itu mengenai 
'pemulihan keamanan di Kaliman 
tan Selatan saja andjurkan pada 
rakjat ramai djangan menimbul- 
kan rasa dendam dan. perpetja- 
han diantara "kita, dan djangan 
menghina sesama orang Islam. 

Anak2ku sekalian, sekarang 
kita menudju ke negara jg aman   sebut dibuka pada tanggal 

1 ober 1956. Adapun ting- 
katan2 jang akan dibuka akan 

meliputi tiga Kana apa ar 

Pertama, akan menerima pela 
djar2 jang telah mempunjai da-: 
sar kuat dalam bahasa Ar 
akan tetapi f dalam praktek 
sehari2. Untuk ini diterima ma 
hasiswa2 jang telah 2 an dari 
SMAI, SGAA, 
Islam - Islamic Ne       

    

agama  jang- sederadjat dengan 3 
itu. Kedua, menerima peladjar? 
jang belum mempunjai dasar da 
lam bahasa Arab. Dan untuk ini ' 
diterima" sebagai mahasiswa, pe- 
ladiar2 .jang telah: tammat dari 
SMA, SGA,. dan sekolah? me- 
nengah atau lainja. Ketiga, di 
sediakan - suatu rombongan chu 
sus bagi mereka jang mempunjai 
minat besar terhadap ' bahasa 
Arab akan tetapi tiada mempu- 
njai kesanggupan “untuk meng- 
ikuti kuliah2 seperti tersebut di 
atas, jg diterima untuk ini ialah 
mereka jang sedikit banjaknia 
telah mempunjai aa emang da 
lam bahasa Arab 

  
Usaha2 Djangka Pandjang & Pendek 
Jz Dilakukan Kementerian PP & K 
5. Tahun 1956 Ini Direntjanakan Biaja Sebanjak Rp. 1.253. 

099.000 — Pendjelasan Menteri Sarino Mangunprenoto 
MENTERI PP DAN K Sarino Mangumpr anoto dalam suatu konperensi pers jg. diadakan 

hari Senin membentangkan usaha2 djangka pendek dan djangka pandjang jang telah didjalan- 

kan oleh kementeriannnja dan kesulitan2 jg. sudah dapat diatasi mengenai penampungan mu- 
rid2 sekolah, tentang soal gedung dan alat2 sekotah, pendidikan guru, dil dengan maksud dapaat 
menimbulkan pengertian masjarakat tentang hal2 jang sudah dikerdjakan oleh Kementerian 
PP dan K. Mengenai penampungan murid2 oleh Menteri Sarino diterangkan, bahwa sekarang 
sudah diusahakan untuk memperpandjang penerimaan murid2 baru sekolah rakjat sampai tang 
gal 1 Oktober jang akan datang. Maksudnja agar pemerintah dan masjarakat mempunjai ke- 
sempatan untuk berusaha berhubung dengan sufitnja mendapatkan gedung. 

Diandjurkan supaja sekolah2 
bersubsidie dapat menerima mu- 
rid baru lebih daripada biasanja 
dengan djaminan akan mendapat 

tambahan subsidie. Sekolah2 pe 
merintzh akan membuka kelas2 
tambahan dan menurut lapuran 
jang diterima, sebahagian besar 

Penampungan murid jang se- 
karang membandjiri  sekolah2 
adalah untuk sekolah2 rakjat, se 

dan sekolah2| 
jandjutan atas. Di Djakarta pe- 
nampungan murid2 baru diusaha 
kan oleh Kotapradja dan untuk 
penjelenggaraannja diusahakan) 
biaja untuk sekolah2 rakjat Rp. 
400.000,— dan untuk sekolah2 
landjutan pertama Rp. 300.000. 
Diluar Djakarta penampungan 
sudah dapat diselesaikan di Am- 
bon, Jogja, Sumatera Selatan dan 
di Sulawesi, sedang jang masih 
dalam penjelesaian ialah di Su-| 
matera 
tunggu 

penampungan murid2 dil 
Barat, Djawa Tengah, 

Timur, Nusa Tenggara,| 
Djawa 
.Djawa 

Masalah gedung sekolah. 
'Mengingat adanja kemadjuar 

dan besarnja keinginan dalam 
masjarakat untuk memasuki se. 
kolah2, maka dirasakan ' sangat 
kekurangan gedung2. Tetapi d 
antara Menteri P.P.K., Menter 
Pekerdjaan Umum dan Tenag: 
dan Menteri Keuangan sekarane 

| pada 

Tengah. Jang masih dil 
lapurannja ialah jang mel dirikan perguruan2 tinggi sangat 

dan makmur. Saja Dardiangsjah- 
ku utusan mutlak dari Ibnu Ha 
djar untuk menghadap KSAD 
untuk  menjampaikan keinginan2 | p 
Ibnu Hadjar dan telah diterima 
lengan baik. reni pidato 
Sandi Dardiansjahku dan achir- 
.nja ia berkata: ,.Dengan ini ke 

Kepang | 

| Belanda, mr. Luns setibanja di 

Sar dari negaraz lainnja pada 

  

   

| ngenai soal nutang En 

Dikatakan selandjutnja, bahwal 
pengertian ini lebih besar dari! my 

nimbulkan kesa, tidak suka un 
tuk .menjulitkan Presiden Sukar-| 
no, apabila kepenitingan2 Ameri 
ka' tidak “akan terdjamin oleh ka 
renanja. 

Lebih landjut mr. Luns neng 
anggap adalah mustahil, 
mengenai tidak “diakuinja 
oleh Indonesi, hutang2nja kepa 
da Belanda itu akan diadakan 
suatu konperensi antara negara 
ig seperti sekarang diadakan, di 
London untuk membitjarakam Ma 
salah Suez. 

lagi 

Seperti pernah diwartakan, 
menteri Luns datang di London 
untuk menghadiri Konperensi 
Suez itu seba i 
gasi Belanda. Pen na An 

Sabtu malam dia telah kembali 
ke Nederland dan setibanja Schi   

a| terangkan ialah, bahwa pembitja 

tidak dapat menerangkan apakah 

tik mengambil! tindakan 

phol ia menerangkan, bhw pada 
hari Djum'at sore ia untuk ke- 
dua kalinja telah mengadakan 
pembitjaraan2 dengan menteri 
luar negeri Amerika John Foster 
Dulles mengenai soal hutang | 
Indonesia kepada Belanda itu. 

Pembitjaraan ini adalah JIan- 
diutan dari perundingan kita jang 
diadakan beberapa 5 sebelum 
nja”, demikian Lun jang  me- 
rambahkan: »Akan tetapi sajang 
saja tidak dapat memberi kete- 
rangan2 lebih  landiut tentang 
pembitjaraan2 kita kedua kalinja 
itu”, karena Dulleslah jang me- 

mintanja. Jang harja dapat saja 

raan jang” kedua ia lebih me: 
muaskan dari pada jg pertama”. 

Sedang mempertimbans 
kan untuk mengambil 
tindakan2. 

Menurut menteri Luns, jang 

soal hutang Indonesia kepada Be 
landa itu akan diadjukan kepada 
BB, pemerintah Belanda dewa 

1 ini sedang mempeladjari ke- 
mungkinan2 apakah jang ada un 

terha- 
dap   para pendengar sudilah 

beri maaf bin ampun”...    

  

Ment. Perekonomian Tak 
Akan Letakkan Djabatan 
Pemerintah Maupun Pimpinan NU Belum 
Pernah Bitjorakon Mcsalah Tersebut — 

Kata Idham Challid 
HARI SELASA kemarin Wakil PM HI Idham Challid 

menjatakan kepada pers, bahwa berita sekitar maksud Menteri 
Perekonomian Mr. Burhanuddin untuk meletakkan djabatan 
adalah tidak benar. Dikatakanpja, bahwa baik Pemerintah 
maupun Partai Nahdatul Ulama sendiri belam pernah membi- 
fjarakan tentang maksud untuk meletakkan djabataa dari Men- 
teri Perekonomian itu. Manar 

lah kekurangan  guru2 sekolah 
landjutan atas" (SMA, STMA, 
SGA, dH). Kira2 15 tahun lagi 
baru kekurangan guru2 untuk se 
kolah2 lan “atas ini dapat 
dipenuhi s inja. Untuk se- 
kolah2 rakjat Tuduh tjukup ter- 
dapat guru2, “sehingga sekarang 

   untuk sekolah2 rakjat sudah da 
pat dipikirkan untuk memperting 
gi nillai annja 
Jang pa sulit Wbsitakam ia- 

lah kekurangan guru2 besar pada 
perguruan2 tinggi, dewasa ini ter 

dapat 75 guru2 besar tetap war- 
ga negara Indonesia dan 25 
guru2 besar tetap bangsa asing. 

  

tenaga2 pengadjar bukan tetap 
pada perguruan2 ftinggi. 
Untuk mengatasi kekurangan 

tenaga: “pengadjar diperguruan2 

tinggi, maka Kementerian PPK 

mendidik Kader2 jang dikirim ke 

luar negeri: Dalam hal ini ba- 

njak diperoleh bantuan dari Ren 

|tjana Kolombo. 
Hasrat masjarakat untuk men 

besar sekarang ini: dalam tahun 

|ini dapat “diresmikan — Fakultas 

Hasanuddin di Makassar, PTPG 

|di Tondano (Minahasa) dan fa- 

|kultas ilmu pasti dan alam di Su 

  

'Imatera Tengah. 
Rentjana djangka pandjang 

Dalam rentjana djangka pan- 
djang oleh Kementerian P.P.K. 
kini sedang dilakukan usaha utk 

memberi sumbangan kearah pen- 
didikan tata-tertib di sekolah?   sudah diperoleh understanding jc 

'baik sehingga dalam tahun 1957 
jang akan datang, usaha menda- 
patkan gedung ini mendjadi lebih 
lantiar. 

Menurut Menteri Sarino selan-| 
djutnja, jang penting sekarang ini 
ialah mengandjurkan kepada ma 
sjarakat untuk membangunkan 
gedung dan djika sudah selesai 

dibangunkan oleh pemerintah 
akan diberikan ganti kerugian. 

kena guru dan Pendidi 
1 perguruan. 

0. Mengenai kekurangan guru2, 
. Menteri 
| bahwa 

Sarino menerangkan, 
jang sangat dirasakan ia 

dan di-masjarakat dan djika bis: 

akan dilakukan setjara massaal. 

Diusahakan pula mengadakan 

pilot-project untuk mendidik tja- 

lon-tjalon pengadjar bagi "taman 

taman masjarakat'j banjak terda 

pat tamatan2 sekolah2 rakjat dan 

sekolah landjutan jg tidak men- 
dapat pekerdjaan, tetapi mereka| 

dapat tertolong djika diadakan 
ndidikan vak jang lamanja 1 @ 
tahun dimana mereka mendapat 

bekal untuk hidup dalam masja- 
rakat. 
Kemudian oleh Menteri Sarino 

didjelaskan tentang Madjelis Il- 

mu Pengetahuan dan Jajasan Sut 

Indonesia terhadap . jepan 
sa la Belanda it. 3 4 

Disamping itu terdapat pula 466 

pembatalan sefihak dari 

MENTERI LUAR NEGERI uemi 
      

| Sabta menerangkan, bahwa mer 

kan pengeruan terhadap pendirian Beranda mengenu kesuhtan2 
jang Gihadapi oleh Beianda dari 5 

tonesia kepan: 

pada Amerika, jg kadang2 me 

bahwal 

#diar Sedunia jang ke-4 telah di- 

mat 

    

   
ja lebih banjak mexundjak 

ea
 

  

pihak fudonesa, terutama On 
Lotenda. | 

segala sesuatunja ag. tidak di 
udahkan 

- keadaan, bahwa dewasa in 
Ikabinet Belanda sedanz demisio 
ner dan tidaklah dapat mengika 
kabinet baru nanti” » demikian 
Luns. 

" Ketjaman terhadap Indo- 
nesia. 

ngetjam lagi Indonesia dengan 
mengatakan: ,,Orang: dapatlah 
menduga kesulitan- kesulitan apa- 
kah jg akan timbul, apabila per- 
djandjian2, 
ngan perantaraan dan pengawas 

seketjil ketjilnja, dilanggar begi- 
tu sadja, tanpa adanja suatul 
prosedure pada PBB untuk meng 
balang-halanginia. 

harus turut tjampur dengan. sen 
dirinja dalam masalah ini”, de- 
mikian  diadjukan pertanjaan 

didjawab oleh Luns:” Saja ber- 

si jang lebih sempurna dapat me | 
aielesaikannja "Na peristiwa2 
sematjam Ia ena 

Kongres Pe 
edunia 

Hari Minggu Jl. Di- 
mulai Di Praha 

KONGRES Gabungan Pela- 

buka pada tanggal 26 Agustus di 
Praha. Waktu membuxa kong- 

Igzres S. Masumdar, wakil presi- 
“en GPS (IUS) mengutjapkan se 

rapan, agar konggres itu akan 

ija sama internasional dan per- 
satuan. I. Gulinsky, wakil wali- 
kota Praha, memberikan sambut 
annja dengan mena sela- 

datang. 

     
         

       

     

    
   

   

  

     
   

   

   

    

   
     

  

   

  

   
     
     

ioner taupa portepoko 1 
chiphol dari London pada hari | 

pendapatnja sebagian be-luta 

bagi kita disebabkar Ik 

Selandjutnja menteri Luns mel 

    
jang diadakan de-h: 

jan PBB, didaftarkan pada PBBI 
(dan dibahas disana sampai soal | 

»Apakah tuan maksudkan, bah | 
wa menurut pendapat tuan PRB! 

oleh seorang wartawan, halmana | 

sendapat, bahwa suatu organisa |. 

es Peladjar |(pemiian 

lamat datang dan menjatakan ha P 

memberian bantuan kepada ker/. 

i dan rombongan 
kemaren dulu telah 
ran dalam perdjalan 
skow dimana hekau 
di tamu negara de- 

eter” dari Teheran. 
terbangan Teheran 
291 empat pesawat 
Sovjet jang pagi itu 
wa Presiden serta 

didalam perdjalan 
melalui tapal ba 

1 Seviet. 
Penang Presiden 

anta? “Kabinet Iran, 
diplom:tik dari 

n2y negara Islam dan 
ni di Teheran. Sesudah 

san kehormatan ig 
pengawal2 pribadi 
ka Presiden dan 

raja terus menudju ke 
|istana Sang Ka ntara). 

ak Puas 

Kabinet 
DIN JUNUS, ketua 

(DPD Perti Sumatra Tengah jg 
merangkap dhan pa ya Dewan Pim 

AMINUDD 

1 Perti mengata- 
1 | penindjauan kedudu 

: rti didalam Kabinet sa-) 
ngat penting pada waktu ini. 
daan sadja penting bagi Perti 

  

   lapi anja seluruh partai2 Pe 
Berintah : ag ada sekarang ka- 
rus mel kukan penindjauannja 
(ang in. Banjak hai2 jang 
Kurang memuaskan, baik hubu- 
jagan | dan pusat jang se- 
Jotah-olah “mendjadi tempat pem 

“rezeki oleh partai2 besar. 
Aminuddin Junus an- 

la Antara.” 
ng engakui Kabinet se- 

karang inf'adalah satu?nja Kabi 

  

   

  

net jg tiada mempunjai oposisi, 
maka haris diakui pula, bahwa 
selama kerdjania ini kita 
lihat bamek, sekali hal2 jg tidak 

   
memua « Sebagai tjontoh ada 
lah pen akan undang2 no. 14 
th. 1956 tgU tentano DPRD. 

  

ANGGAUTA S.P.S. 

  

    

Segera 
WARTAWAN 

riksaan tingkat pendahuluan 

Ir. Han Swie Tik sebagaimana 
diketahui, 
sangkut dalam peristiwa pemuku 
lan terhadap diri Dr. Kapten Har 
jono hingga mengakibatkan .dira 
watnja Kapten Harjono tsb. di 
rumah sakit. Dalam hubungan 
dengan soal2 Pengadilan ini ,,An 
tara” lebih djauh mendapat 'kete 
rangan bhw sampai hari Selasa 
|kemaren pihak Pengadilan Ne- 
geri Djakarta masih djuga belum 
menentukan kapan perkara Mr. 
Tan Po Goan kontra bekas Men 

adili. 
Djuga sampai kemaren diketa 

|hui masih belum ada ketentuan 
bila perkara Sersan Udara Auri 
Kalebos jang pokoknja dituduh 
telah melakukan pemukulan atas 
diri Komodor Udara H. Sujono 
jang akan diadili oleh pihak Pe 
ngadilan Tentara. Perkara tsb. 
sudah lama diserahkan oleh pi 
hak Kedjaksaan Tentara kepada 
pihak Pengadilan Tentara dikota 
Djakarta. (Antara). 

Karena Tanahnja 
Disrobot Orang 

15 Orang Berdemon- 
strasi iKekantor Polisi 
KIRA2 . 75 orang penduduk 

Aek Habil (Sibolga) pada hari 
Rebo il. telah berdemonstrasi ke 
kantor polisi Siholga, -gara2 ta: 
nah mereka jang terletak dikom 
blex kampung Sambas telah di- 
duduki orang lain. Kepais polisi 
mertka minfa supaja penierobot   

  

DPD Fe ihan), demikian achir 

          

nia dikatakannja. Patut didjelas 
kan, bshw seperti disiarkan, 
DPT Perfi akan mengadakan ra 
pat ple uk membitjarakan 
soal2 diatas ig akan berlangsuns 
di. Buki pada tgl. 

Septemb . (Antara). 

ga mereka davaf memiliki lagi ta 
nahnja itu. Diherapkan pada po 
lisi supaja mengambil 
untuk mendjasa agar 
sampai terdjadi 

akan mengambil tirdakan. 
  

  

  
M.. Vecker, ketua Panitya pu 

Isat Liga 'Pemuda 'Tjekoslowakia 
atas nama pemuda Tjeko me 
njambut kehadiran dari para pe 
serta konggres. 

Setelah diadakan diskusi dan 
tukar-menukar pendapat, maka 
atjara konggres diterima dengan 
suara bulat. 
Adapun atjara tsb. adalah: 
1. Kemungkman' bagi gerakan 

mahasiswa sedunia, chususnja ke 
wadjiban dari GPS dan organisa 
si2 mahasiswa dalam suasana ker 
djasama internasional jg dimak 
sudkan untuk menghilangkan per 
bedaan2 jg ada dikalangan gera 
kan mahasiswa dan mengabdi ke 
na kepentingan? mahasiswa jg 
Vita: 

2. Penerimaan Tae tani ba 
ru dalam GPS. (IU 

3. Penindjauan Nai angga 
ran dasar GPS sesuai dengan 
adanja kemadjuan2 gerakan2 ma 
hasiswa sedjak konggres pertama. 

Sa PP pekerdjaan ko 
misi   

karno-Hatta jang sudan diresmi-| 
kan berdirinja baru2 ini. Tudju- 
an pokok dari Madjelis Ilmu Pe 
ngerahuan ialah untuk memperha 
tikan dan menjelenggarakan ke- 
sempurnaan hidup dalam masja- 
rakat diantaranja dilapangan il- 

mu alam, kemasjarakatan dan 

kebudajaan. Dan tugas Jajasan 
Sukarno-Hatta, ialah menjelidi-| ag 
ki dan kemudian memberi hadi- 
ah bagi siapa jang menemukan 
keilmuan2 baru atau sistim2 ba 
ru dalam keilmuan dan kemasja 
rakatan. 

Tentang lektur2 #jabul, didje- 
laskan bahwa untuk . berusaha 
memberantasnja, .Kementerian 

PPK telah mengadakan pembitja 
raan2 dengan SPS, PWI, Ikapi, 
enea dan Ikatan Pengarang. 

Rentjana 5 tahun, 
lb rentjana 5 tahun jang 

disusun oleh Biro Perantjang Ne 
gara Kementerian P.P.K. hanja 

"Setelah pengesahan atjara Jiri 
Pelikan, presiden GPS, memberi 
kan laporan tentang atjara perta 
ma jang sesuai dengan laporan 
Panitia Kerdja GPS. 

Jiri Pelikan katakan: ,,kami 
beranggapan, bahwa pekerdjaan 
jang terutama dari kongpres ini 
ialah untuk tukar menukar pen- 
dapat tentang negeri, hal mana 

merupakan kepentingan daripada 
semua mahasiswa diseluruh du- 
nia”. (Antara — Tass). 

Pelajan' Istana 
Inggris Banjak 
“—.. Keluar 
Ratu"Elizabeth Hada- 

|rus masuk, 

.merealisir izin expor jang telah 
5. Penindjauan usul2 dari ko- 

“gang memperoleh izin devisen da 

misi2 tentang atjara pertama 
Can kedua. 3 
2 6. Pemilihan dewan perwaki 

    

gangan Kompen 
DALAM | PEMERIKSAH p 

Moh. Nur Daeng Pabeta jang ditu 
nai hak devisen untuk import berdasarkan perdagangan Hongkong 
kompensasi, saksi Bambang Sidik 
perdagangan menerangkan kepada 
hasiinja seorang pedapang memperoich hak import Hongkong 
kompensasi tanpa melalui realisa 
fidak merugikan negara. 

Sidang pengadilan negeri Dja- 
karta jang diketuai oleh Hakim 
mr. B. Sjarif telah melandjutkan 
pemeriksaan perkara ini dengan 
mendengarkan diantaranja  se- 
orang saksi ahli urusan perdaga- 
ngan dari direktorat perdagangan 
kementerian perekonomian, Bam- 
bang Sidik jang menerangkan bah 
wa dilihat dari devisen jang ha- 

memang merugikan 
apabila seorang pedagang tidak 

diberikan kepadanja. 
Tetapi apabila seorang peda- 

lam perdagangan Hongkong kom 
'pensasi tanpa melalui export jg 

direalisir djuga tidak merugikan 
bagi negara. Negara tidak dirugi| 
kan karena devisen jang dikeluar 
kan untuk itu, diganti oleh pos 
devisen lainnja, demikian saksi. 
Terdakwa M. Nur Daeng Pabe 

ta dalam sidang jang lalu pernah 
menjangkal keterangan jang telah 
diberikannja dalam pemeriksaan 
polisi jang menjatakan bahwa ia 
membuat sekali lagi formulir 18 
jang mendjadi dasar dari hak de- 
visen untuk mengimpor barang 
berdasarkan Hongkong kompensa 
si jang berasal dari hasil realisasi 
export jang sebetulnja telah dike 
luarkan formulir 18 untuk itu. 

Saksi Sjarif Djaja wakil ke 
pala Kantor Pusat Urusan Export 
jang didengar djuga keterangan- 
nja dalam sidang hari Senin atas 
pertanjaan hakim ' menerangkan   pi Kesulitan2 

HARIAN Sunday Express” 
di London hari Minggu kabar- 
kan, bahwa ratu Elizabeth kini 
sedang menghadapi kesulitan 
dalam memelihara pelajan2 ista- 
na. Harian tsb. menjatakan, bah 
wa anggauta2 staf ratu diistana 
Naa banjak jang keluar 
dari pekerdjaan, karena mereka 
Ting mendapat gadjih jang ren 
dah. 

Seorang djurubitjara kepolisian   merupakan onderdeel dari kehi- 
dupan sosial dan untuk ini diren 
tjanakan biaja 1 miljard 150 dju-' 
ta rupiah. Begroting untuk Ke 
menterian P.P.K. direntjanakan ' 
dalam tahun 1956 ini sedjumlah 
1.253.099.000 rupiah. 
Usaha2 untuk membantu pe- 

laksanaan rentjana 5 tahun dim 
lapangan pendidikan ini dirasa- 
kan kurang pada tempatnja kare 
na dimasukkan dalam prioriteit 
No. 2. Menurut “keterangan Sek- 
djen Kementerian P.P.K. jangl 
mendampingi Menteri P.P.K. dim 
konperensi pers itu, dinjatakan, 
bahwa garis2 besar daripada pe- 
laksanaannja adalah sbb.:  Ren- 
tjana tsb. dimulai dan dibangun 
kan pada kabupaten2 dan sesu- 
dah itu dikemukakan kepada 
propinsi dan achirnja ke Kemen- 
terian. Selama ini rentjana2 pen- 
didikan dilakukan mulai dari 
pusat, tetapi djika rentjana itu 
mulai disusun di kabupaten2, 
maka akan dapatlah dipenuhi ke- 
inginan2 daerah. 

Kewadjiban beladjar, di- 
ploma dan titel, 

Mengenai kewadjiban beladjar,     Menteri Sarino selandjutnja me- 

:dalam pada itu terangkan, bhw 
masalah upah di-istana merupa- 
kan suatu ,,masalah rahasia”. : 
Menurut harian tsb. istana Buc 

kingham djarang membajar upah 
kepada pelajan2 istana lebih dari 
ukuran minimum. (UP). 

  

-. 

nerangkan, bahwa  undang2-nja 
akan dapat dilaksanakan mulai 
tahun 1961 jaitu pada saat di 
mana kekurangan guru2 sudah 
dapat diatasi seluruhnja. Pada 
bulan Oktober jad. Seksi E Par- 
lemen akan menindjau pertjobaan 
kewadjiban beladjar di Proboling 
go dan Pasuruan. 

Menteri Sarino tidak menjetu- 
djui tentang keinginan utk meng- 
hapuskan pemberian idjazah2 se- 
kolah karena dalam  struktuur 
masjarakat seperti sekarang . ini, 
maka jang demikian itu tidak da- 
pat dipertanggung-djawabkan. 

Achirnja dikatakannja, bahwa 
Kementerian P.P.K. sedang me- 
rentjanakan suatu ondeng2 jang! 

bahwa formulir 18 tsb. harus di 
keluarkan apabila pedagang hen 
dak merealisir ekspor sedangkan 
formulir 16 jang djuga .dikeluar- | 
kan oleh KPUE. untuk mengurus 
valuta kontrak pada bank boleh 
satu kali sadja. Menurut saksi 
ini formulir 18 itu bila hendak di 
buat lagi ketika pedagang hendak 
merealisasi exportnja harus mem- 
punjai tanggal jang lain lagi be- 
gitu djuga dengan tonnage dan 
harga seluruhnja. 

Dalam pemeriksaan perkara 
ini pada sidang jl. hakim pernah 
meminta pendjelasan kepada ter 

» 

  

Buku Indone: 
siaMenggugat" 
Diterdjemabkan Dlm 

Bahasa Rusia 
BUKU Indonesia Menggu- 

pat” karangan Bung Karno ine- 
nurut siaran Kantor Penerangan 
USSR di Djakaria telah diterbit 
kan kedalam bahasa Rusia oleh 
Badan Penerbit Literatur Asing 
di Moskow. Sebagaimana diketa- 
hut buku tsb. isinja merupakan 

"| pidato pembelaan jang  diutjap- 
ikan oleh Bung Karno dimuka 
' Pengadilan kolonial di Bandung 

ada Phir th. 1930 ketika ia 

erugik an Negara? 
Pemalsuan Perda- 

sssi Hongkong 
erkara bekas pegawai KPUE., 
duh memalsukan surat2 menge- 

Prawiroatmodjo dari direkiorat 
hakim hari Senin, bahwa ber- 

si expert menurut pendapatnja 

dakwa karena ada terdapat 2 for 
mulir 18 jang dikeluarkan sedang 
kan dalam tjatatan jang ada da 
lam formulir itu terlihat, nomor 
formulir, djumlah barang dan 
harga jang sama.” Ini didjawab 
oleh terdakwa pada waktu itu 
bahwa hal itu dapat terdjadi ka 
rena Gjumlah barang jg tersedia 
tidak apa sekaligus untuk: di- 
angkut dgn kapal. Sidang beri- 
kutnja akan diadakan pada tgl. 
3 September j.a.d. 
Pemeriksaan perkara bekas 

wakil kepala NI KPUI drs. Dody 
Karim, jang dituduh terlibat dim 
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dilakukan oleh pihak Kedjaksaan. 

pokoknja dituduh ter- 

teri Kehakiman Djody akan di 

na 

  

  

Dim. kota Smg. : 

Luar kota Simg.: 

Harga Adv. Rp. 0,95 per mm.-kol. 

Harga Langganan (Bajar Muka) 

Rp.12,70 —- Rp. 6,30 (Materai) — 

Rp. 13,79 4 Rp. 0,30 (Materai) — 

Rp. 13,— 3 

Rp. 14,— 2 

Etjeran 75 sen dalah, 

  

Naa maag 
  

Perkara Han Swie Tik 
Di-adili 

remeriksaan Pendahuluan Tekh Selesoi 
»ANTARA" 

Djaksa Agung Suprapto hari Selasa pagi kemarin menginstruk- 
sikan pada acting Kepala Kedjaksaan Djakarta jakni Pjaksa 

Jusuf Suwondho supaja menjerahkan perkara Ir. Han Swie 
T-k kepada pihak Pengadilan Negeri Djakarta guna 
Gjutnja diadih. Instruksi tsb. 

mendapat kabar, bahwa 

selan- 

dikeluarkan mengingat peme- 
terhadap “Ir. Han sudah selesai 

Vietnam Sit. 
Dadaki Kep. 
Spratly 
at 3 JG. AN an 

di Vietnam Selatan ibl. 'mene- 
rangkan bahwa armada Vietnarm 
Selatan telah mendaratkan ten- 
taranja dikepulauan Spartly dan 

mengibarkan bendera Vietnam Se 
latan disana. Seperti diketahui 

kepulauan ini sedjak beberapa 
waktu berselang mendjadi per- 
sengketaan dan dituntut oleh be 
berapa negara termasuk TY'iong- 
kok Perantjis, Pilipina serta Pe 
merintah Taiwan dan jang ter- 
letak Lk. 280 mil sebelah teng- 
gara daratan Vietnam di laut 
Tiongkok Selatan. 

Beberapa waktu jang lalu Pe 
merintah Vietnam Selatan dalam 
pernjataannja mengatakan bahwa 
Vietnam Selatan hak ke- 
daulatan jang tradisionil atas ke 
pulauan itu dan djuga atas ke- 
pulauan Paracel jang tidak djauh 
dari kepulauan Spartly berdasar 
kan telah diopernja hak2 Peran 

punja 

  

  
fanah mereka itu diusir, sehing-: 

tindakan | 
bertepatan dengan dikelnarkan- 
na protes pihak Perantijis atas 

Hansen Claim Pilipina terhadap pul: u- 
Spartiv. Pihak Pera den. Insiden berda- | 2- 

1 s/d 5 rah. Pihak polisi telah berdjandii | perantaraan kuasa usah 
Pagi dalam pernja 
Las 

(bahwa hak 'atas kenulauan Spar- 

tjis oleh Vietnam Selatan  ter- 
masuk haknja atas Spartly jang 
(didapat Perantjis dan adminis- 
tratifnja termasuk propinsi Co- 
chin-China . demikian pendapat 
Vietnam Selatan 
Sedangkan  das:r  ke-Il dari 

Vietnam Selatan ialah Spartly ig 
paling dekat letaknja dengan 
Vietnam Selatan. UP” 
djauh mengabarkan dari Saig 
bahwa dikelu-rkannja se 
pemerintah Vietnam Selatan    

  

   
   

  

ja utk: 
taanni a pa- 

bulan menegaskan Dian? 1. 

   tiy tetap ada “ditang 
(Antara 

an Perantiis. 
UP Renter). 

Masih 70 RUU: 
Jg Harus Diselesaikan |! 

Oleh Parlemen 
SEKRETARIAT Parlemen te- 

lah menjusun. daftar jang Gerisi 
KAT. rang kelam diselesaikan 
sich Pekan jang djumlahnja 
hampir 70 buah. Dari ranfja- 

i tempatkan bukan di isedung 

  

Hari Minggu sore. menumpang 

djojo dan 
masjarakat ibukota. Gambar: 
djalan kepada presiden, sedang 

—. SLAME 

Presiden dan Ketua Parlemen, 

T DJALAN — 
pesawat SAS presiden Soekarno 

dengan rombongannja telah bertolak dari lapangan terbang Ke- 
majoran ke Moskow dengan diantarkan oleh pembesar2 pemerin- 
tah, antaranja wakil presiden Moh. Hatta, P.M. Ali Sastroami- 

ketua Parlemen Mr, Sartono, korps diplomatik dan 
P.M, Ali mengutjapkan selamat 
disampingnja tampak pula Wakil 

(PIA) 
  

kanior kepala DPRD #DitkSi 
Bandung. Sekretaris Fang 

Pr 

  

Oktober jad. 
Sidang2 konperensi akan di 

Pen- 
sebagaimana telah Ti 

kabarkan, akan tetapi bertempat 
digedung Dana Pensiun Militer, 
Djl. Menado, Bandung. Menurut 
keterangan panitya, seb-bnja Si- 
dang konperensi tidak dapat di 

langsungkan digedung Pensiun- 
fonds karena adanja 
dari pihak pegawai2 gedung, tsb. 
ig menjatikan bahwa dengan di 
& ainja  gedunp itu, maka ter 

sa “pegawar pensiunfonds “ha- 
trus pindah tempat, sehingga de 
Ha waktu jg dipergunakan un 
uk pindah itu akan dapat me 
tambatkan pekerdjaan2 mereka, 
seda ingkan pekerdjaan mereka, da 
lam waktu achir2 ini terus me 
numpuk. Mengenai tempat pe 
nginapan mereka jg menurut ren 
tiana panitya akan disediakan 
satu bungalow untuk tiap hnega 
ra tidak dapat dilaksanakan ka 

siunfonds 

      

     ngan2 tersebut anftaranja jang 
kengherdaki penjelesaian dengan 
segera RUU pokok Pemerintah 
#aerah, RUU perimbangan ke-j 
mangan, RUU Penanaman. no- | 
dal, RUU padiak daerah, RUU | 
retrihusi "“—. 4 RUU fentangj 
dwi kewarganegaraan den RRT, 
persetudjuan perdjandjian dgn 
Djepengz tentang pengangkatan 
kanal2 . jang tenggelam, Oa oi 
RUU penjelesaian perselis'han |: 
perbaruhan. Sebagaimana dike- 
tahai, Parlamen toleh menrama- 
bil reces jang dimulai pada tgl 
27 Agustus samnai sada tel. 7 
Oktober jad, (Antara) 

    

   

  

    ketjurangan perdagangan Hong- 
kong kompensasi, hari Senen te 
lah diundurkan sampai 1! Sep- 
tember j.a.d. atas permintaan pem 
bela2nja,. mr. Oey Tat Hway 
dan mr. drs 

,Pravda"Pu- 
djilndonesia 
Dalam Perdjoangan 
Kemerdekaannja 

DALAM TADJUK rentjana- 
nja hari Senin kemaren dulu jang 
berkepala. ,,uniuk Persahabatan 
jang akrab dan tiada terputuskan 
autara rakjat2 Indonesia-Uni So- 
vjet?” maka harian ,,Prava” di 
Bfoskow menuks a.l. bahwa Pre- 
siden Sukarno Kepala Negara Re 
bubiik Indonesia hari Selasa (ke |: 
maren — red) akan tiba di Mos 
kow atas undangan Yresiden S0- 
vjet Feriinggi Uni Soviet. Demi- 
aan Pass dari Moskow. 

| Selandjutnja harian tsb. menja 
takan bahwa rakjat. Uni Sovjet, 
meniambut dengan gembira keda 
tangan ahli negara dan politikus 
Indonesia jang terkemuka itu dan 
gr, perantaraan dia djuga 80 
djuta rakjat Indonesia jang gagah 
berani jang telah menulis lemba 
ran jang gilang-gemilang didalam 
sedjarah gerakan pembebasan rak 
jat2 di Yimur: Lebih 40 tahun ji. 
Lenin jg besar pendiri dari pada 
negara Sosialis pertama sedunia 
Pn dengan simpati gera 
kan demokratis revolusioner di 
Indonesia. 

Kemudian ditulisnja bahwa 11 
tahun jl jaitu pada 17 Agustus 
1945 HA Indonesia telah meng 
achiri kekuasaan pendjadjahan jg 
telah memerintahnja lebih dari 
3 abad lamanja, sesudah meng- 
adakan ' perdjuangan jang lama 
dan sukar. Pada hari tsb. Indo 
nesia telah ' memproklamirkan 
dirinja sebagai suatu Republik 
Merdeka dan Ir. Sukarno jang 
memimpin perdjuangan kemerde- 
kaan bangsanja  djadi Presiden 
jang pertama. Didalam tingkat 
perdjuangan untuk kebebasan na 
sional maka rakjat Indonesia jg. 
Kn dan tjerdas itu selalu men 
dapat simpati jang hangat dar 
pada rakjat Sovjet seperti halnja   dan kawan2 seperdjoangannja ' 

. dihadapkan kemuka Pengadilan 
akan melindungi titel2..x a ditudah akan merun- 
dan meneftf ap arema ah kuasaan Hindia Belan, 
memakai fi KEL NA san akas Gerakiscbeptgra) 

Sin Kunstene #Wetenschappan' 

  

enakan ini. Uni Sovjet adalah 
negara pertama jang menjokong 

(Indonesia didalam forum interna 
sional didalam usahanja — untuk 

I pembebasan nasional, (Antara). 

njeh beberapa orang Bupati, Wa 

kota Pekalonran Agus Miftach 

Patih Pekalongan Moh. Suro- 
disastro dipindahkan kekantor 
Karesidenan Kedu dan diganti 
oleh Patih Kabupaten : Karang- 
anjar (Solo) S. Prodjorumekso. 

Sadi Purwopranoto, ' Wedono 
Salatiga diangkat mendjadi Pa- 
tih Kabupaten Karanganjar, Usup 
Susatio wedono pdda Kantor Gu 
bernur Djawa Tengah diangkat 
mendjadi Patih kabupaten Suko 
bardio dan Suryadi, Ahli pradja 
pada kantor kabupaten Magelang 
diangkat mendjadi Patih kabupa: 
ten Wonogiri. 

Selandjutnja:  Sudarmo Sumo- 
hardjo Wedono Salaman pindah ' 
Muntilan:  Supardio  Wedono 
Pangkah pindah Salaman: Tur-| 
dio Martodimedjo  Ahlipradja 
kantor Kabupaten Tegal pindah ! 
mendjadi Wedono Kaliwiro: Su ! 
parman ' Sumodirdjio  'Wedono IK 
Tjendono pindah Pati: Alibasah 
Nitihutomo  Tjamat Wonosalam ! 
mendjadi Wedono Tiendono: Su 
hardjo Wedono Binangun pin- 
dah kota Semarang: Jahmo Tja 
mat' Mranggen mendjadi Wedo 
10 Binangun: ' Darsono Tjamat 

Meninggal 
SEROMBONGAN peladjar Se 

kolah Guru Pendidikan Djasmani 
Makasar terdiri 52 orang terma 
suk wanita duabelas orang dan 
yaru tiga orang jang pada tang 

gal 23 Agustus jbi. telah bertolak 
meninggalkan kota Makasar me 
nudju  kedaerah-daerah pedala- 
man Sulawesi Selatan nntuk me- 
ngadakan pertundjukan2 demons 
trasi olahraga di Mangkoso, Pin 
rang, Rappang, Pangkadjene-Si- 

denreng dan Pare2 pada tangaal | 
24 Agustus telah kembali di Ma 
kasar disebabkan memperoleh ke 
malangan, seorang dari rombo- 
ngannja telah meninggal dirumah 
sakit Pare2 akibat tergelintjir ke 
tika berdemonstrasi di Mangkoso: 

  
  

| woredjoj 
' Kudus 

| tidak 

rena sukarnja perumahan, akan 
tetapi delegasi2/penindiau2 itu 
akan  ditemoatkan di hotel? ig 
termosuk .,First class hotel” 
perti Sayoy Hemann dan Prean- 
2. 

S2- 

Tiap utusan harus ber- 
tingkat Menteri. 

Selandjutnja panitya menersng 
an bahwa diumlah “negara js 
kan turut serta dalam konperen 

itu berdjumlsh 24 negara 'al. 
'Afehanistan Australia. Prurms. 
(Cambodia, Cylon, France. India. 
Indonesia. - Jaman, Korea. Laos, 
Nsnal. New Zealand. Pakistan. 

a'l:nd. United King 

ka 
2 

si 

  

Di Th n'na 

Mutasi Besar'an Dikala- 
ngan P.P. Djawalengah 

UNTUK PERTAMA kali dalam tabun ini, pada igi. 1/9 de- 

pan di Diawa Tengah akan terdjadi mutasi jang boich disebut 

besar2an dalam kalangan Pamongpradia. Mutasi ini akan dialami 
Ikota dan pendjabat2 Kepamong 

pradjaan jeng lain seperti Wedono dan 'Tjamat. Hingga saat ini 

mutasi2 jang sudah dapat diketahui dapat dikabarkan sbb: Wali- 
Danukusumo dipindahkan kekan 

tor karesidenan Pati dan digantikan oleh Sukirdjo Reksoprodjo 
kini Bupati Kepala Davrah Kantor Gubernur Diawa Tengah. 

Gombong mendjadi Wedono Wo 
nohardjo: Siparman ' Martohadi- 
widjojo pindah Gombong: Suwig 
njo Hardjotenojo Tjamat Banju 
mas  mendjadi Wedono Pedja- 
goan: 
Ka sekretaris Kabupaten 
Magelang mendjadi Wedono Kan 
tor Karesidenan Patis ' 'Wukirno 
Wirjokusumo Tjamat pada Kan 
tor Walikota Magelang diangkat 
mendjadi ' sekretaris. kabupaten 
Magelang: Dikin Prawirohardjo 
Wedeno Garung dipindah ke Pur 

Sudarso Tjamat Kota 
mendjadi Wedono Ban- 

djarnegara. 

Lebih landjut didapat kabar 
hingga 8 bulan jang achir2 ini 
di Djawa Tengah terdapat 87 
orang pamongpradja dari pen- 
diabat Pesuruh sampai Residen 
jang karena masakerdjanja telah 
tiukup,  memadjukan permintaan 
berhenti dengan hak mendapat 
pensiun. Sepandjang tahun 1955 
djumlah permintaan berhenti utk 
berpensiun itu  tertjatat 245 
orang. (Antara). 

keberatan2, 

Sukarwadi. Prawirosastro- Ik 

mintaan 

Bandung Akan Djadi 
Tempat Konperensi 
Internasional Lagi 

24 Negora Akan Hadliri Konperensi 
FAO Di Bandung Besuk Oktober 

SIDANG PANITIA Daerah konperensi FAO. hari Senin ke 
marimn duku terah diadakan untuk pertama kali, bertempat di ruang 

Djawa Barat, Dil. Diponegaro, 
a Daerah Konperens FAO. dalam kete 

rangannja mengatakan bahwa Galam sidang itu telah dapat ditetap 
kan bawa konperensi akan dilangsungkan pada igi. $ hingga 19 

dom, USA, Vietnam, Nederland,” 
Italia, dll, . 
rus bermutu menteri. 

dan tiap2 delegasi ha 
Selain da 

ri utusan? itu akan datang dju » 
ga penindjau2 a.l. dari Unesco, 
WHO, ICA, UNTA, ECAFE, 
dil. sehingga djumla ih 2ana 
luar negeri jg akan datang n 
ti akan berdjumlah kl. 110 
orang. 
Pokok 

dibahas “dalim 
nantj terutama mengenai usaha 
mempertinggi- sana bahan dan 
pertanian. Demikian keterangan 
pihak panitya. ig 

Kegiatan Mata2 
Rusia Di A. 85.2 
Laporan Panitia Cong 

res Amerika 
SEBUAH. panitia jang -dibehi 

tak oleh Congres AS. guna me- 
njelidiki kegiatan2 anti-AS. hari 
Minggu telah mentiap panitia 
pembela Rosenberg suami isteri 
serta Morton Sobeti sebagai mo 
rumen kekedjaman dan penipu- 
an”: 
kemunafikan komunisme” telah 
dibukakan dengan terangnja se- 
perti dalam kampanie besar2an 
jang diorganisir untuk kenenting 
an agen2 spionase atom Julins 
dan Ethel Rosenberg, jang reng 
Chianatannja telah menjebabkan 
mereka dihukum mati diatas kur 
si listrik dipendjara Sing Smg, 
Dalam laperannja jas pandjalg 

nja 137 hal, panitya tsb. mengk 
takan bahwa penipuan merupa 
kan bukti2 kegiatan 
Amerika, peni puan untuk mak- 
sud jg djahat dan untuk menda 
patkan keuntungan jg besar”, Se 
landjutnja  panitya itu mengata 
kan bahwa tindakan itu berusaha 
untuk memburukkan nama Ame 
rika diseluruh dunia dan meng- 
hisap rakjat Amerika. 
Suami isteri Rosenberg di hu 

cum mati pada tgl. 19 Djuni 
1953 karena dituduh telhh me 
njerahkan rahasia2 penting me- 
ngenai bom atom kepada Rusia, 
Sebell dikenakan 30 tahun huku 
man pendjara karena kegiatan 
mata2 Sovjet. Rahasia2 tsb, te 
lah menjebabkan bertamb:h tis- 
patnja Rusia berhasil mentjipta 
an bom atom. 
Panitia itu menjatakan bahwa 

panitia pembela Rosenberg (The 
national committee to secure jus 
tice in the Rosenberg case) me- 
rupakan suatu organisasi ig litiik 
bagaimana partai komunis Ameri 
ka bekerdja melalui suatu front. 
Selandjutnja — dikatakan bahwa 
panitia ' pembela Rosenberg itu 
telah mengadjukan tiga buah per 

pengampunan “— kepada 
orang presiden, permintaan 

mana telah ditolak. Namun de- 
mikian mereka telah berhasil men 
dapatkan simpati dari beberapa 
pemimpin agama, dan suatu pro 
paganda jang paling hebat utk 
panitia pembela Rosenberg ini 
adalah staiement sardjana atom 
Dr. Harold Urey. Panitia pem. 
bela Rosenberg ini ditiap oleh 
panitia Congress tsh. sebagai   

: inipuan. 
»nonumen kekedjaman dan. pe- 

(UP) 

Ketika Berdemonstrasi 
Peladjar SGPD jang malang 

ita bernama Jopi Waas, dihada 
pan ribuan penonton hari Djum 
'at tanggal 24 Agustus telah me 
ngadakan demonstrasi di Mang 
wosa jaitu sebuah tempat terle- 
tak 115 kilometer dari Makasar 
kedjurusan Pare2. Entah apa se 
babnja ketika mengadakan de- 
monstrasi lontiat tinggi — kakinia 
terpleset dan djatuh ditanah dgn 

sadarkan dirinja lagi. 
Dan ketika tiba dirumah sakit 

Pare2, Jopi Waas jang malang 
itu telah menghembuskan nafas- 
nja jang penghabisan. 

Berhubung dengan peristiwa 
menjedihkan itu, maka rombo 

ngan ' mengurungkan mak: 

  

untuk melandjutkan perdjalanan- 
nja melainkan hari itu djuga kem 
bali di Makasar dengan mem- 
bawa pula djenazah Jopi Wans, 
djenazah mana hari Sabtu tgl. 
25 Agustus 1956 telah dikebumi 
kan dipekuburan kristen di Ban 
tudjangang. 

Menurut keterangan, perdjala- 
nan rombongan itu jang serae 

tara ini urung, adalah dimaki 
kan untuk mengadakg n be 
matjam demonstrasi 
pat jang dida 

    

pembitjaraan ig akan 
konpergasi itu 

Tidaklah ada lagi dimana 

komunis" 

  

     
   
    

       
    
    

      

   

     
   

  

    
      

   
     

   
    

   
   

     
   
   

   
   
   

    
   

  

   
   
   

     



   

        

   
    

   
   
   

   

          

      

| pagar. 
Pasangan       

   

   

    

model “"'plimasan”, pagar 

terletak didesa Pasangan 

ebelah : 

h, Selatan: BH. Sapijah, 
jang terletak didesa Kertidjajan, 

dan kabupaten Pekalongan 
  

        

  

   
   
   

   
     

    

    
   

       
   
    

    
   
    

      

    
    

   

      

    

    

    

  

    

   

    

    

    
   
    

   
    

    

   
   
      

     

   

   
   

   
    

   
    
    

    

   
   
    

     

    
    

     
   
   
    

      
    

    

     
   

    

  
   

  

Itara : djal r: P. Udrus, Selatan: Matradji, Ba- 

rat: djalan desai 0... AE d. sebidang tanah pekarangan una, ak jr Kertidjajan 
aa at 5 s “bata s-batasnja jang sebelah : ta 

Pet Pa SNN DALAH, Sulktan: Dahlan, Barat: 

e ca bagan Bk terdiri dari : 2 rustbank dengan medja- 
    nja, 1 lontjeng ok, 1 tempat tidur besi dan lain-lainnja. 

Pendjualan tersebut untuk mentjukupi bunjinja putusan Pengadilan 
Negeri di Pekalongan, tertanggal 11 April 1951 No. 100/1950 
PNP. putusan mana dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Sura- 
baja dengan keputusan tanggal 5 Djuli 1955 No. 253/1951 Pdt, 
dalam perkaranja : AMIR, tinggal berumah didesa Banju-urip- 
ageng, ketjamatan Buwaran, kawedanan dan kabupaten Pekalongan 

sebagai PENGGUGAT, melawan H. SAKRONI, tinggal berumah 
didesa. Pasangan, ketjamatan Buwaran tsb., Pang DA aa 
'MBELIAN : dengan pembajaran tunai ontan): 

PAN Be NP aa Djafar Hasanuddin, kuasanja 
sdr.: Amir, desa Ba TE eka (Buwaran). : 

JANG DIDJUAL LELANG :' barang2 rumah dengan tanahnja, 
tanah pekarangan dan perkakas rumah ' tangga miliknja saudara 
H. SAHRONI. : ng 

  

  

    Pengadilan Negeri Pekalongan, 
'ABJOED IMANOE. 

Hadiah Rp. 10.000.— 
HAMPIR HABIS! — TJETAKAN ketudjuh ! 

»Kitab Peladjaran Administrasi” 
Ch. SUPRAPTo—— 

  

  

Ka aan Umi PANGKAT ? 
En ".. DJADI SEKRETARIS ? 
. — DJADI KASSIER ? 

DjADI PEGAWAI ADMINISTRASI ? 
PELADJARILAH BUKU INI! 

— Buku administrasi pertama dalam bahasa Indonesia ! 
.— Buku jang telah lama. ditunggu-tunggu ! 6 

Buku ini sangat penting bagi tjalon?: Sekretaris, Djuru-Tulis, Pe- 

gawai2 Administrasi, Pegawai bag. Keuangan, Pembukuan, Expe- 

— disi, Kepala Gudang, Koresponden, Bagi Kantor?/ Djawatan? pe. 

'merintah, Perusahaan?, Kantor? Dagang, Organisasi2, Koperasi2, 

Bagi orang? jang ingin bekerdja di Kantor dan terutama bagi me- 

reka jang ingin memperdalam seluk-beluknja “Administrasi.” 

Diantara isinja: Perusahaan “Perseorangan — Perseroan Firma 

ap 1 Komanditer 
— Ba — Jajasan dsb. — Tjontoh Akte — Notaris — Kan- 

tor dam faedahnja — Kantor dan bahagian?-nja — Pembagian pe- 

kerdjaan (dari pekerdjaan seorang Djuru-Tulis sampai ke-peker- 

djaan Direktur/Kepala) — Buku? Administrasi — Buku Kas — 

Buku Beli & Buka Djual — Bon Kontan — Tjontoh Kwitansi & 

2 & — Buku Poswesel — Peraturan? Pos & taripnja — Buku 

- 

A 

gara £ a ( 2 "Ea jelenggarakan “brief) — Konosemen (connossement) Tjara menje 

Na — Tjontoh Kartu-pos — Surat Undangan — Surat 

. Pesanan —. Buku Surat Masuk & 1 

—i- Sirkulir — Formulir — Surat Pengantar — Mengatur Archie 

| 5 Airusan Pegawai (Personele Zaken) — Buku Pegawai — Buku 

' Hutang Pegawai — Buku (daftar) Absen — Undang? Kerdja — 

' Peraturan Padjak (Padjak Peralihan & Padjak Upah, dengan tarip- 

nja) — Penilikan (Controle) — Mengatur Reklame — Merk dan 

| faedahnja — Tjontoh surat pendaftaran merk — Menghitung har- 

e ga pokok — Menggunakan Bea Meterai — Administrasi dari Toko 

| atau Perusahaan jang mempunjai tjabang — Statistiek — Tjontoh 

“statistik perdagangan — .Kependekan Kata? Asing (Afkortingen) 

|dill lagi. Kepada setiap pemesan, disediakan sajembara (hadiah?) 

Bh Ka d lai sekarang uku tersebut dapat dipesan mulai s g. 

Harga Rp. 15,— per buku. Ongkos kirim tambah Rp. 1,50. 

DINJETAK PANGAT TERBATAS, PESANLAH SEGERA 

KEPADA , : : 
Penerbitnja: 

PUSTAKA ,.PELADJAR” 
2 - KOTAK POS 2289 — DJAKARTA. 
N.B. Dalam poswesel pesanan harap ditulis: ,,Menurut Adp. s.k. 

SUARA MERDEKA tgl. 28 Agustus 1956. 
  

DIBUKA : Mulai 3 September. 1956 & 

SM.P. ,Tamtomo 
TEMPAT : Digedung S.R. Kanisius, Pontjol Magesen Smg. 

Pendaftaran utk : KI. I, HH dan HIA 

di: Djl. Sujudono (Lemahgempal) 73 Semarang. 
3 djam : 800. — 12.00 pagi 

: 4.00 —- 6.00 sore 

2) S.R. Kanisius Pontjol Magesen Semarang 
djam : 800. — 12.30 pagi 

PE hg 5 600, 60KE 
MAA PAP PAP PRP 

LS. Rahat Occultist. 
| SETERAN 109 — SEMARANG S3 

Hika Tuan/Nionja tahu apakah akan terdjadi di kemudian hari 

an Kanak HALANGAN?” dan KESUKERAN2 bisa dapat di 

ingkirkan. . 5 
Perikankasiai djika kau hendak memetjahkan kesulitan? hal peng- 

hidupan. Segala hal dirahasiakan. 
BEN 2 ana, . 

Kusam Gu. 
Jo PA ab LBKBUKA 
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ring Semarang 

  

Djalan Atrmodirono No. 10 
Melulu untuk anggauta.. i 

| Pesan tempat pada tanggal 30 dan 31 Agustus pada secretariaat di 

gedung Factorij mulai djam 9 sampai djam 10.30 
Ongkos memesan tempat Rp. 1,— tiap tempat. 

| Djuga diberi kesempatan untuk mendjadi anggauta. 

2000 READY STOCK 
DIDJUAL: 

— Satu PICK- tk FORD” 1956-72 ton, 10076 baru. 
— Masih sedia beberapa buah. Bromfiets N.S.U. OUTCKLY, 

th. 1956 dan Bromiicts merk ,DUCATI GARUDA". 

Dapat minta keterg di: & 

LV: 9 .Mulja 
Dil. Slamet Riiadi 257 

SOLG. 

P. MIL. 

   

   

  

     

  

  

| Steinbeck 

  

  
26/8 telah tiba d 
zair, jalah Mol 

      

rombongan tsb 
8 

kitar pergolakan rakjat Plant 
|diri dari belenggu pendjadjahan. 

       

  

HAMIL DIRUMAH PAK 
| Atas usaha Ikatan Bidan In 
Isia tjabang Semarang telah dibuka 
dengan resmi  baru- baru e 
sebuah balai pemeriksaan w: a 
hamil, dirumah Pak Lurah Lam- 

    

   

tersebut Dokter Dinas Kesel 

jan Anak2, Asisten Wedana Semg.: 
Timur, anggauta2 Organisasi Wa 
nita dan para undangan. Oleh 
ngurus IBI 
to telah diuraik: ud dan. 
djuan daripada usaha ini. Usal 
jang 'ketjil dan sederhana ini : 

ng berguna sekali dalam 

riksaan akan dilakukan pada tiap2 
hari Senin sore djam 16.00 
18.00 oleh bidan2 anggauta IBI 

tan Kota Semg. dan dibuka untuk 

Wk. Dinas Kesehatan Kota Semg. 

jang modern jang dibutuhkan utk 
pembangunan tetapi usaha jang se 
Iderhana pun merupakan pembangu 
nan masjarakat. Atas nama Peme 
rintah Kota dan rakjat Lamper 
Idan sekitarnja, Assisten Wedana 
ISemg. Timur menjambut berdiri 
Inja Balai Pemeriksaan ini dengan 
Irasa gembira dan terima kasih. 
(Kemudian oleh Wedana ditempel- 
kan papan, dimana tertulis waktu 
dan hari pemeriksaan, sedang oleh 
Dr. Soetirah dilakukan pembukaan 
pintu Kamar Periksa jang diikuti 
oleh semua hadlirin. 

PESAN PANITYA PENDUKUNG 
SEMAUN PADA PRESIDEN. 
Menurut kabar dari Panitya 

Pendukung Semaun Pusat di Se- 
marang jang disampaikan kepada 
kita menjatakan, bahwa sehari se 
belum Presiden Sukarno berangkat 

RANGKA kundjungannja 
emarang 2 orang 

ed Seddik Ben 
(Kedatangan mereka diantar oleh 

Yhari itu djuga j 
Gjalanan kedua Mahasiswa tsb s 

. Idekaan Aldjazair Nan 

   

peni 

Indone 

er Tengah. Hadlir pada upatjara | Beat An 

IKota Semg, bagian Kesedjahtera |x, 

san hn Pe- Ih 
Nj. Bidan Soebarmin- | va | 

harapkan akan memberi manfaat dalam 

Maan masjarakat desa. Pemeldak : 

bawah pengawasan Dokter Keseha |: 

umum. Dalam kata sambutan dari (11.000.000 ad 
. an 

dikemukakan, bahwa bukan ge- INa 
dung jang mentereng atau alat2 Ja 

melakukan perdjalanan keluar ne fi 

     
       

    

Yahia     

    
   

   

  

air tsb ti 

          

    
      

      

    

    

   

  

   

     

   
   

  

   

   

  

    
    

   
Idjazair jg meletus sed 

ulan Nopem Aan 3Toba tu. hin 

pengorbanan jg dialami. Untuk 
menghat lapi ' 2 AN. ig 

an Perantjis ts| 

  

          

      

   

      

   

      

  
11.000.000 aj Ita telah dikerah 

e | tjis di      
dgn 'alasan2 Belanda dulu, 
tindakan Perantjis terhadap Al 
djazair tsb  djuga mengatakan 
bhw tindakannja itu brsifat tin- 

Mereka terangkan, bhw tindak 
dakan kepolisian. 

an Perantjis jg bersifat tindak- 
an kolonial itu harus dibrantas. 
Dan -kepada siapa pun jg tjinta 
Kemerdkaan diharapkan  bantu- 
an2nja, dan bantuan? tsb tidak 
sadja bantuan politik tetapi diha 
Irapkan pula bantuan2 jg bersifat 
|moril dan materiil. 

Adanja bantuan politik be- 
lum ada ketentuan jg mem- 
beri kekuatan. 

Mereka mengakui, bhw bantu- 
an-bantuan jg bersifat politik te- 
lah ada. Antara mana oleh golo- 
ngan Asia -Afrika telah membawa 
nja ke PBB. Tetapi karena tiada 

Pan tab tar Jajan Ba ana 
'jang — diperlukan,   geri jakni tgl. 25 Agustus jbl, Pa 

nitya Pendukung Semaun daerah 
Djakarta Raya telah menghadap 
ke Istana untuk menjampaikan su 
rat jang a.l. berisi permohonan 
supaja Presiden berusaha agar 
Semaun dapat pindah dari kewar 
ganegaraan Sovjet Rusia dan men 
djadi warganegara R. I. Permo- 
honan ini disampaikan berhubung 
Presiden dalam rangka - perdjala- 
nannja keluar negeri antaranja 
akan mengundjungi Sovjet Rusia. 
Surat permohonan itu diterima 
oleh OversteSugandhi, karena wak 
tu itu Presiden masih berada di 
Bogor. Seperti diketahui Semaun 
adalah salah satu pemimpin per- 
Gjuangan kemerdekaan Indonesia 
jang diusir oleh pemerintah Hin- 
dia Belanda dan achirnja telah 30 
tahun berada di Sovjet Rusia. i 

DJUARA MENGGAMBAR 
LAMBANG KOPERASI 

Menurut pengumuman  Djut. 
Kooperasi, sajembara menggam- 

  
(CV.) — Perseroan Terbatas (N.V.) bar lambang Koperasi Indonesia nas Perikanan Darat Dja 

berdasar pengumuman Djawatan' 
tersebut tgl. 19 Febr. 56 kepui 
tusannja sbb.: a. Tidak memberi, 
kan hadiah ke I sebesar Rp. 5.000 
oleh karena tidak ada gambar, 
jang memenuhi sjarat2. b. Membe: 

Kooperasi Peg. Kantor Kares. 
Pati di Pati. c. Memberikan ha- 

perasi peg. Djwt. Kooperasi di 
Djakarta. Hadiah2 penghibur di- 
berikan kepada : Abduldjabar Nga 
wi, Dibyopramudijo Jogja, Kamari 
Tulungangung dan  Ismojohadi 
Djakarta. 1 

1 HOUDERBAK PISTOOL 
DIKETEMUKAN, 

TNI bernama Slamet pada tgl. 23 
Aug. '56 telah diketemukan di Kp 
Petempen sebuah houderbak pis- 
tool dengan 10 butir pelurunja 
jang tidak dikenal siapa jang 
mempunjainja. Kemudian barang 
tersebut diserahkan ke kantor Po 
lisi Sie IV. 1 

HASIL PRODUKSI DAN 
TJUKAI TEMBAKAU. 

Selama 6 bulan jang terachir 
ini, sedjumlah paberik tembakau 
jang ada didaerah Semarang telah 
membajar uang tjukai sebesar 
Rp. 000,— atau rata2 Rp.- 
4.950.000,—  sebulannja. Sebagian 
besar paberik2 tsb. terdiri dari pa 
berik rokok kretek. Ini berarti 
bahwa produksi kretek didaerah: 
itu rata2 sebulan tidak kurang da 
ri 80.000.000 batang, atas dasar 
perhitungan bahwa tiap2 batang 
rokok sigaret kretek dikenakan 
tjukai 5 sen. , 

Di Djawa Tengah, selain di Se- 
marang paberik rokok kretek jg. 
terbesar terdapat di Kudus Pati, 
Solo dan Pekalongan. 
KUNSTKRING SEMARANG. 
Sekretariaat Kunstkring Sema 

rang minta dikabarkan, bahwa 
pada heri Senen tgl. 3 Septem 
ber djam 20.15 tepat dibawah 
pimpinan Bond Kunstkringen di 
Indonesia, bertempat di rua- 

pandjangnja uan 

: bekerdja 

(Perikanan tsb. 

tara mana terhadap pada kapal? 
dan pelajaran dari pihak. Peran 
tjis. Dan dalam djurusan ini sa- 
dja, kalau seluruh bangsa Asia 
Afrika siap dan serentak meng- 
gerakannja akan dapat melumpuh 
kan -tindakan kolonialisme itu. 
Mereka pun mengurus tentang ha 
sil baik jang ditjapai dalam sua 

konperensi di New Delhi pada 
th. 1947 jL, jang chusus ditudju- 
kan untuk  memboikot . Belanda, 
jang hasilnja ternjata gemilang 
bagi perdjoangan Kemerdekaan 
bangsa Indonesia. Tg. 28-8 rombo 
ngan tsb akan meninggalkan Se- 
marang menudju Pekalongan, un- 
tuk kemudian kembali ke Djakar- 

KAPAL KERUK UNTUK DJAWA 
TAN PERIKANAN DARAT 

DJAWA TENGAH. 
- Dari kantor Inspeksi Perika- 
nan Darat Djawa Tengah, ,,Anta 
ra” memperoleh berita, bahan Di 

| telah terima sebuah tagar 
keruk dari Djakarta dalam rang 
ka bantuan tehnik PBB jang di- 
kirimkan oleh I.C.0. (Internatio- 
nal Corporation Administration). 
Kapal keruk tsb. besarnja 5 ton 
dan dapat mengeruk 20 meter 
kubik tanah setiap djamnja. Seka 

tsb. ditempatkan di 
Ei 

2 nan Na rang kapal — Penagihan & Buku Hutang — Buku Gudang — Mengatur Pengiri- rikan hadiah ke II sebesar Rp. jar jar. 12 km sebelah Ba- 
- Tenedts) "Meat Factuur — Surat Angkutan (vracht- 2.000,— kepada Subur anggauta rat Semarang: ik ' menggai untuk menggali 

dan memperdalam saluran jang 
3 km pada kolam 

an jang ada ditempat itu. Se- 
K. be Pm — Surat Permohonan izin — Surat Dagang — Surat diah ke INI sebesar Rp. 1.000,— landjutnja setelah pekerdjaan tsb. Lamaran ur Surat Keluar — Memorandum kepada R. Talkuto anggauta ko- selesai kapal keruk tsb. akan di. 

gunakan untuk memperdalam sa- 
luran2 tambak lainnja jang ada di 
daerah Djawa Tengah. Dalam hu 
bungan ini pihak Dinas Perikanan 
Darat Djawa Tengah mendjelas- 

1, bahwa untuk sementara wak 
kapal keruk tsb. belum dapat 

1 sebagaimana mestinja, 
karena pekerdjaan jang telah di- 
mulai itu bersifat memberi pela- 
djaran serta melatih beberapa pe 

tu 

Oleh seorang” Sersan anggauta gawai perikanan darat. Untuk Ia 
diperlukan waktu Ik. 

1 . Tenaga2 pelatih serta 
montirnja adalah tenaga2 bantu- 
an dari Djawatan Pekerdjaan 
Umum Propinsi Djawa Tengah. 
Dapat ditambahkan, bahwa di- 

daerah Djawa Tengah terdapat 3 
tempat .kolam2 perikanan darat, 
ialah di Semarang jang luasnja 
7.000 ha, Pati 8.000 ha dan Pekalo 
ngan 4.006 ha. Kini oleh Dinas 

sedang direntja- 
nakan pembuatan tambak didaerah 
Tjilatjap. et 

tihan itu 
2 min 

RP. 4,— DJUTA TELAH DITE- 
RIMA DI DJAWA-TENGAH, 
Diperoleh keterangan bhw kini 

dari pihak Kementerian Dalam 
Negeri, telah diterimakan uang se 
djumlah Rp 4.— djuta kepada pe 
merintah di Djawa-Tengah untuk 
perbaiki objek2 pengairan dan hu 
bungan Jalulintas didesa2 dalam 
daerah ini... Untuk objek2 pengai- 
ran itu besarnja Rp. 2.500.000,— 
jalah jang terdapat dalam kabu- 
paten Purwodadi Grobogan sedjum 
lam Rp. 87.890—, - Kendal Rp. 
26.000.—, Demak Rp. 107.000.—, 
Chusus utk Demak ini sudah ter 
masuk utk pembangunan reser- 
voir air tawar di Kedungmutih. 

BUKAN PENGGELAPAN, 
TAPI KETJURANGAN. 

Berkenaan dengan berita kita 
kemarin mengenai penggelapan   

ngan ,.Panti Mandala” Djalan 
Atmodirono 10,  voordrachts- 
kunstenaar Max Croiset akan 
memberi pertundjukan melulu 
untuk anggauta Kunstkring dgn. 
bebas dari bea masuk. Tuan 
Croiset aka, mentjeritakan a.L.: 
.Muizen en Mensen” van John 

en van Anton Tsje- 
chow, .Janitsj”. ,,Verdriet” en 
De diplomaat”. Pesan tempat 
Rp. 1.— tiap tempat pada hari 

31 Agustus pada Sekretariaat di 
vedung Factory mulai djam 9 
sampai 10.30 pagi. Apabila tem 
pat jg telah dipesan setelah pa 
ta djam 20.10 tidak di tempati 

sekretariaat pada waktu tsb. di 
atas atau setjara tertulis kepada 
"remmelpos 129 Semarang. 

PR RA AA AL 

HARGA "MAS. 

di hapuskan. Anggauta2 baru da Prajoga, Muhadi. Perbuppsi tetap pat mentjatatkah namanja pada mendjadi angg. vaksentral KBSI. 

uang dan barang2 dari Koperasi 
P.L.N., lebih landjut dari pengu- 
rus Koperasi tsb. diterima pen- 
djelasan, bahwa LR. jang kini 
melarikan diri itu bukannja meng 
gelapkan tetapi melakukan ketju- 
rangan dan tidak berupa uang 
tunai, melainkan berupa barang2 
terutama beras, kopi, teh, sabun, 
jang seluruhnja seharga Rp 23. 
371,15. Ketjurangan itu terdjadi 

Kemis tgl. 30 dan Djum'at tgl. antara bulan Djuni dan Djuli jbl. (nur Djawa Timur, Surabaja, dan 

PUTJUK PIMPINAN PERBUPPSI Iperbantukan kepada Gubernur Su 
Berhubung dengan wafatnja M. 

Tek Ritonga, ketua umum dari Per 
buppsi, maka putjuk pimpinan : 
Perbuppsi dipegang suatu Dewan 

m?ka pesenan tempat2 tsb. akan aan jang terdiri dari sdr.2:. Harahap, Sutarman, Salim, 

  

HASIL BUMI SEMARANG. 
Semg. 27-8-56. Kopi Lampung 

Ags/Sept. nom. Rp. 510,— fr. Dja 
karta, Sept/Okt nom. Rp. 520, Okt/ 
Nop nom. Rp. 530, Nop/Des nom. 

   

  

   

   
     

  
  
  
      

bantu djururawat 
per/Dalam clash pertama ia ditugas 

ia. 949, Daja Padmadisastra kena 
ji- tembakan sehingga sampai seka-: 

'bakan dari udara, 

la |enak dan mengurus ibunja 

Chnsus untuk Suara Merdeka, Rp 545, Kopi Bali Sept/Okt nom R 
SEMARANG, 28 Ba Ma 2 ir. ena OKt/Nop 125 Rb | 
24 kakiti Goal Muatan" ,— Nop . hom. p. Pn 

beli Rp. 45— Katjang hidjau julik baik nom. 
22 karat: djual Rp. 4000,— fr. Smg. Panen lama 

PAN Ma eta hom. Rp. 885,—, Katjang merah 
DJAKARTA, 27 Agustus 1956: 
Emas m0. 1 arcasaran Rp, 41,— see , 

LONDON H Agust dong D7 TOL Seal. Bk 7 ustus : Ha : 
Harga emas Tuar negeri menurut Saerah, kwal, Kuwu pendj. 

perhitungan uang dollar Amerika. 49— kwal. Djepara nom. 
Emas Eropa Pa 
Emas Beirut 
Fmas Macao 
Emas Hongkong 

    

    

nom. Rp. 280—, fr. daerah. Ka- 
  

  

daerah. Katjang 
lora pendj. Rp. 230,— tr. 

Rp. 
Rp. 

50,—. kwal, Pati pendj. Rp. 240,— 
Kapok Okt/Nop. pendj. Rp. 930,— 
fr. Semg., pembeli Rp. 925,—. Bi 
dji kapok Okt/Des. kedjadian Rp 
98,— fr. Smg. 2.2. Beras TC Go- 
dong nom. Rp. 285,— fr. daerah. 
Kuwu Rp. 285,— Pekalongan ke- 
djadian Rp. 240,—. Gaplek  Sept/ 
Okt, nom. Rp. 82,50 fr. daerah. 
Kedele pmi Djember kedj. Rp. 315, 
— fr, daerah, Modjokerto nom. Rp 
325,—, Pasuruan Rp, 320,—. Kedele 
hitam nom. Rp. 300,— fr, daerah. 
Djagung putih prompt nom. Rp, 
165.— daerah, Des./Djan. kedjadian 

   

    

     
  

“Rp. 152,60, 

desa Kebondalam Ketj. Djambu, 
tjang osse tidak terpilih nom. Rp. (waktu sungai itu sedang bandjir 

tanah seorang laki2 bernama Tamsuri 

   JUndan 
gan 

   

   

Utk Ambil Tundja- 
n R 12,50 Harus 
luar 08       

     

  

(London belum menerima, 
   

    

Sumber2 jang memberikan ke- 
“erangan tsb, selandjutnja me: 
aambahkan - bahwa  djawaban 
Mesir terhadap undangan Robert 
Gordon Menzies, P.M. Australia, 
dan ketua Panitya 5-Negara itu, 
sini sedang dalam  perdjalanan 
|nenudju ke London. Djawaban 
Mesir ini sampai berita tsb. di 
|wartakan oleh Reuter belum lagi 
diterima oleh  kedutaan-besarnja 
untuk London. 

Hari Minggu, kabinet Mesir 
telah mengadakan sidangnja utk 
membitjarakan situasi sekitar Te- 
susan Suez dengan dihadliri men 
-eri-menterinja lengkap sebanjak 

'18 orang. Dalam sidang itu telah 
selesai disusun djawaban Mesir 
kepada undangan Menzies. Teta- | 
pi sementara itu  djurubitjara 

Kabupaten Madjalengka. 

kan untuk mengikuti ' pasukan 
TNI jang dipimpin oleh Major 
Ribut, sebagai djururawat orang 
orang jang luka atau sakit. 

“ Da'am suatu serangan udara 
Belanda di Tjadasngampar, distrik 
Darmaradja (kabupaten Sume- 

2) Jaitu tanggzl.3 Desember -n 
    

“ng mendjadi invatid Isterinja 
bada waktu itu tewas karena tem 

“Sebagai tanda djasa Daja Pad 

masastra, jg mempunjai 3 orang 

jang 
xwusia 74 tahun, sekarang ' men 
'abat pensiun Rp. 12,50. Ia ting|presidenan, dimana sidang tsb. 
zal dim daerah Kadipaten dan dilangsungkan, tidak mau mem- 
untuk mengambil pensiunnja itu berikan keterangan sedikitpun 
ta harus mengeluarkan Rp. 25,— tentang hakekat djawaban Mesir 
untuk kenderaan. (Antara). jang hendak disampaikan. ke.Lon 

  

  

pada hari Minggu sore dengan menumpang pesawat terban 
S.A.S. telah meninggalkan tanah-air uatuk menudju ke Moskow. 
  

Suasana Dekat-Men- 
dekati Mulai'Terasa 
Nasser Berada Dalam Semangat Suka 
Damai — Kata Menlu Ruslan Abdulgani 

MENTERI LUAR NEGERI Ruslan Abdulgani menerang 
Ikan di Kairo hari Senin bahwa suasana ,,dekat mendekat” kini 
Helah mulai terasa dalam krisis Swez. Akan tetapi keadaan masih 
membutuhkan pejajanan ig. sangat hati-hati, Demekian Ruslan 
Abduigani menerangkan-kepada para wartawan di Kairo sebe- 
sm berangkat menudju Indonesia kembali dari Konperensi 
London mengenai masalah Suez, Selama dua bari di Mesir Rus 
Ian telah mengadeskan pembitjarasn2 dengan Presiden Nasser 
27 mengundjursi daerah terusan Suer. - 
Seterusnja Roeslan Abdulgani perensi London mengenai Terusan 

mengatakan hari Senin waktu pe Suez,” dan diterangkannja bahwa 
sawat terbang jang ditumpanginja suasana dalam konperensi ini te- 
singgah di Karachi, bahwa Presi- nang dan bersemangat suka berda 
den Nasser tampaknja berada mai: dan hal ini telah disampai- 
dalam semangat suka mendamai jxannja kepada Presiden Nasser. 
mengenai masalah Terusan Suez|  Seterusnja Roeslan menerang- 
waktu Roeslan bertemu dengan|xan kepada seorang wartawan, 
Nasser hari Sabtu jl. di Kairo. (bahwa dalam pembitjaraannja dg 

Kata Roeslan Abdulgani, ,,saja presiden Nasser achir2 ini di Kai 
merasa puas dengan “hasil2 konfro, telah disinggung pula usul? 

F |Mesir supaja diadakan konperen- 
si pemakai2 Terusan Suez jang 
lebih luas. Tapi menteri Roeslan 
tak hendak mengatakan bahwa da 
lam pembitjaraan ini telah tertja 
pai sesuatu keputusan. "Kita 

  

  

  

AN PN Na KEA ANAPI perkembangan selandjutnja”. 

SEKRETARIS DEWAN PER- 
DAMAIAN DUNIA ISABELLA 
BLOEME TIBA DI INDO- 

Hari Senen siang telah tiba di 
lapangan terbang Kemajoran 
anggauta sekretariaat Dewan Per 

Seterusnja dikatakannja bahwa 
rentjana India jang diadjukan da 
lam konperensi London, jg meng 
hendaki supaja Mesir-lah jang 
melakukan pengawasan di teru- 
san Suez, disampingi oleh sebuah 
dewan penasehat internasional, 
»kemungkinannja lebih besar utk 

damaian Dunia, Nj. Isabellal diterima baik oleh Mesir,” dari 
Bloeme, setelah ia MenganuA pada Rentjana Dulles. 

ena ea on Al Nana Waktu ditanjai, apakah  ke- 

“Atas pertanjaan ia menerang| mungkinan2 akan timbulnja pepe-   kan pada ,,Antara” bahwa keda|rangan sebagai akibat masalah 
tangannja di Indonesia mempu Suez telah lenjap, menteri Roes- 
njai 2 maksud, jaitu pertama un lan mendjawab bahwa jang telah 
tuk mengundjungi Komite Perda dirundingkan ialah penielesaian? 
maian Indonesia dan negara In 'setjara damai. ,/Tapi kita harus 
donesi, dan kedua untuk me|sangat berhati-hati.” (Antara) 
njampaikan- putusan2. Konmperensil "Liu da, 3 Bl ae 
Nagasaki serta pesan dari Pani- 
tya Solidaritet Asia. 

Dikatakan, bahwa diantara re 
solusi2 jg diambil dalam Konpe 
rensi Nagasaki itu, jg terpenting 
ialih resolusi untuk menentang 
pertjobaan bom atom dan bom 
hidrogin, sedang” pesan ig diba 
iwanja | dari Panitya  Solidaritet 
!Asia, ialah untuk bersama-sama 
| menjeleneenpakan Konperensi Se 
luru 

2 ORANG PEGAWAI TINGGI. 
 KEM. DALAM NEGERI KE 

MADRID DSB. 
Hari Senin dgn pesawat terbang 

telah berangkat dari Indonesia 
ike Madrid Mr. R. I. Gondowardo 
'Jo, Residen diperbantukan Guber 

  Tournament 
tnarei   

“Akan Diodakan Di 

kongres PBSI di Bandung pada 

Andi Boerhanuddin, Residen di-| kis Indonesia jang terkenal telah 

lawesi, Makassar, utk menghadiri 
Kongres ke-XI International  In- 
stitute of Administrative Sciences 
jg diadakan dikota tsb, dari tgl. 
2—9 September 1956. Sesudah itu 
mereka akan mengundjungi Ita- 
Ha, Mesir dan Pakistan, masing2| 
utk seminggu lamanja, guna mem 
peladjari usaha2 jang dilakukan 
oleh pemerintah ngara2 tsb dalam 
lapangan pendidikan pegawai pe- 
merintah. 

Selain itu, tournament kedjua- 
ian Indonesia nanti djuga akan 
merupakan tournament interna- 

don, karena Pirus dan  Surjit 
Ray, djuara dan runner-up Se- 
'angor telah pula menjatakan ke 

upan untuk turut ambil ba    
gian. 
W,urlah peserta 

an kongres PBSI tahun 1956 

sb. sebanjak 260 orang,” jang 
“havepkan sudah akan berada di 
Bandung pada tgl. 4 September 
jang akan datang. 

Sumantri mengatakan selan- 
djutnja, bahwa tournament  ke- 
djuaraan tahun ini mendapat per 

  

tournament 

HANJUT BERSAMA2 DNG 
—' KUDANJA, 

Pada tgl. 23 Agustus '56 jbl. 
kira2 djam 15.00 di Sungaigaleh   
dengan mengendarai kudanja akan ("5 2 
menjeberangi sungai, setelah ia Natian sangat besar dari tja- 

sampai di tengah2 sekonjong2 ia ” 122 PBSI diluar Djawa, se- 
telah hanjut bersama2 dengan ku perti Bone, Pare2, Mandar,: Ma 
danja sehingga menjebabkan me- Wsar, Balikpapan dan sebagai 
ninggalnja. Majat TS telah diketenia, jang kini semuanja telah mukan di rawa pening pada tgl, menjanggupkan akan mengirim- 

24 Aug. kira2 djam 09.00 djugakati wakil2nja. 
kuda telah diketemukan dekat ma sementara itu, menurut ren 
jat TS dengan keadaan  masihtjana, utusan dari Medan akan 
hidup. Selandjutnja majat 'TS dibertolak hari Senin dengan me 
kirim ke pada ahli warisnja jangnumpang kapal, dan diharapkan 

  

'|Suez.. 

'Idjawaban pemerintah Mesir ter- 

Presiden Sukarno beserta rombongannja jang terdiri dari 39 orang, ya belum lagi diterima di Lon- 

harus menantikan perkembangan . 

“TA, Seluruh Indonesia 

Hingga 9 Sept. — Di-ikuti Oleh Utusan2 
Dunia. ti 26 Kota 

 YENYANG TOURNAMENT bulutangkis kedjuaraan Indo- 
besia tahun 1956, jang akan dilangsungkan bersamaan dengan 

akan datang, lebih djauh dari Sumantri, sekretaris PBSI Pusat, 
diperoleh kahar, hjihwa tournament dan kongres itu akan di- 
ikuti oleh wakil2 dari 26 kota. Hampir semua pemain bulutang- 

ambil bagian dalam tournament tersebut. 

tiap2 partai adalah sbb: 

81 peserta termasuk 
Surjit Ray. Double putera akan 
diikuti oleh 51 pasangan. Single 
puteri akan diikuti oleh 29 pe- 
serta, Double puteri akan diikuti 
oleh 15 pasangan. Double tjam- 

main    

   (Panitia », 
| Tapi Nasser Dalam Pembitjaraannja 
Memusatkan Pembitjaraannja Pada Rentjana Dulles 

SURATKABAR MESIR ,,Al Shaab” memberitakan bahwa Mesir telah menjetudjui untuk 
A08 Iimenemui "Panitya S-negara untuk Konperensi ttg Terusan Suez”. Demikian diwartakan warta 

wan Up dari Kairo hari Senin. Semenatra itu Reuter dari Kairo pula hari Senin mengabarkan 
(bahwa presiden Mesir, Djamal Abdul Nasser telah menjetudjui hal tsb, menurut kalangan2 Me. 

» Isir jg. berkuasa. Seperti diketahui Panitya 5 Negara ini terdiri dari Amerika Serikat, Australia, 
Swedia, Iran dan Kiiopia mengundang Mesir untuk mengadakan perundingan mengenai masa- 
depan Terusan Suez berdasarkan "Rentjana Dulles”. 

$ 

don dengan perantaraan kedutaan 
besarnja disana itu. 

Harapan pres,  Nassir. 
Mengenai kabar2, penerimaan 

baik undangan Panitya 5-Negara ' 
untuk Konperensi tentang 'Teru- 
san Suez jang diketuai P.M. 
Menzies, jang belum lagi resmi 
oleh Mesir itu UP dari Kairo 
hari Senin .selandjutnja mengabar 
kan bahwa presiden Nassir dlm 
pertemuannja dengan Panitya 5 
Negara kelak tidak merentjana- 
kan unjuk memusatkan pembitja- 
raannja pada rentjana Dulles. 
tentang Terusan Suez jang men- 
dapat sokongan 18 buah diantara 
22 negara peserta konperensi 
London tentang Terusan Suez jg 
baru lalu. Sebaliknja rentjana 
Menzies hanjalah akan mengemu 
kakan rentjana Dulles itu. 

UP lebih djauh mewartakan 
Ibahwa menurut sumber2 jg de- 
Ikat dengan pemerintah Mesir, 
Nassir thd. pertemuan dengan 
Panitya 5-Negara tsb. berharap 
adanja taksiran jang sepenuhnja 
bebas dari konperensi - London 
jbl, termasuk Rentjana India: 

'IRentjana India ini pada pokoknja 
berisi usul2 dibentuknja Dewan 
Penasehat Internasional jg terba- 
tas pada pekerdjaan2 penasehatan 
sedangkan pekerdjaan2 penjeleng 
garaan mengenai Terusan Suez 
diserahkan pada Mesir. 

Nasser berunding dg» 
MIN & Sabry. 

Berita dari Kairo mengatakan 
bhw. Presiden Nasser hari Senin 
djuga telah berunding dgn men 
teri luar negeri Dr. Mahmud 
Fawzy dan kepala biro politik 
kepresidenan, wing commandej 
Aly - Sabri, mengenai Terusar 

8 
Sampai saat itu, menurut diu 

|rubitjara kedutaanbesar — Mesir, 

hadap undangan Panitya tsb ta- 

don. 
Panitya 5 Negara bersi- 
dang. 

Sementara itu dari London ha 
ri Senin . itu dikabarkan djuga 
hhw S negara anggauta Panitya, 
'ang seperti diketahni adalah AS, 
Australia, Swedia, Iran dar 
Etiopia, wakil?nja, hari tsb me: 
ngadakan sidang di London utk 
mempeladjari berita2 jang belum 
resmi jang  menjatakan bahwa 
Mesir menerima baik undangan 
Panitya 5 Negara itu untuk mem 
bitjarakan masadepan Terusan 
Suez. Demikian UP (Antara). 

Distribusi 
Unilever:! 

Tak Mungkin Sekali- 
gus Diserahkan Kpd 
Pengusaha2 !Nasional 
DIREKSI salah satu perusa- 

haan produksi asing terbesar di 
indonesia, Unilever Indonesia, 
hari Minggu menjatakan bahwa 
baginja mustahil untuk mengo- 
perkan perdagangan distribusi 
barang2-nja dari distributir2 
asing kepada distributir2 nasio- 
nal sefjara sekali gus atau seren- 
tak. Dikatakan bahwa tindakan 
sefjara demikian itu akan berarti 
gulung tikar” bagi Unilever dan 
Kekatjauan besar dalam salah 
satu sektor perdagangan ig vital 
bagi Indonesia. 
Keterangan ini diberikan oleh 

(sebar Unilever dikantor pusat 
Djakarta, F.C., van Luyk, ketika 

oeh .,Antara“  bagaima 
na sikap Unilever terhadap sua- 
a2 vihak pedagang nasional jg. 
diperkuat oleh sebuah pernjata 
an dari Menteri Perekonomian 
haru? ini jang menghendaki agar 
perdagangan distribusi  hasil2 
produksi perusahaan asing seda 
pat mungkin diserahkan kepada 
pengusaha2 Indonesia. 

Dikatakan oleh van Luyk bah 

wa Unilever sebenarnja telah se 

djiak lima tahun lalu mendjalan 
kan apa jang dinamakannja ,,In 

donesianisasi“ perusahaan dan 
alat2 distribusinja ,,atas dasar za 
kelijik. commercieel“  semata2. 

(Antara). 

Bulutangkis 
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Bandung Antara 4 

tel. 4 s/d '9 September jang 

menjanggupkan diri untuk turut 

Pirus seorang diantara 8 
orang peserta single pu- 
tera jg di ,,seeded”, 

Dikatakan selandjutnja oleh 
Sumantri, bhw dalam undian jg 
dilangsungkan di Bandung dan 
dihadiri oleh “ anggota2 panitia 
penjelenggara, anggota2 PBSI Pu 
sat dan PBSI tjabang Bandung, 
8 orang peserta single putera 
telah di ,,seeded”, — diantaranja 
terdapat Pirus. £ 

Siapa2 jang telah diseeded utk 
perebutan kedjuaraan single pu- 
tera itu, Sumantri belum berse- 
dia menerangkannja, 
Dalam perebutan  kedjuaraan 

single puteri hanja ada 4 orang 
peserta jang di ,,secded', 

Adapun djumlah peserta dalam 

Single putera akan diikuti oleh 
Pirus dan   bertempat tinggal di desa Djara-akan tiba di Djakarta pada tgl. 

kan Ketj, Djambu, 31/8 jang akan datang, 
puran akan diikuti oleh 21 pa- 
sangan, 

|Mesir Achirnja Menerima Baik.| sport | | 
Negara,? 
Itu'Tidak Akan 

  

IKR Pentingkan 
Pembangunan 
PEMBANTU Antara” dari 

Pare-Pare mengabarkan, bahwa 
dalam waktu achir2 ini kegiatan2 
TKR jang dipimpin Hamid Aly/ 
Usman Balo sudah mulai dititik 
beratkan pada pembangunan di 
berbagai lapangan. Berbagai ob- 
jek telah mendjadi perhatiannja 
utama: diantaranja perkebunan, 
perusahaan batu merah, pengger- 
gadjian dan sebagainja. Usaha2 
tsb. tersebar diberbagai tempat 
dalam wilajiah Kabupaten Pare- 
Pare, dan lebih dipergiat sesudah 
perajaan 17 Agustus, 

Hamid Aly sendiri selaku pe- 
megang pimpinan “tertinggi ber- 
ang2 mengandjurkan supaja se 

luruh anggota TKR mendampingi 

rakjat dalam melaksanakan pem 
bangunan. 

Selain itu pimpinan TKR beru 
saha sekeras2nja guna mendapat- 

yan biaja dan pakaian bagi anak 

buahnia dgn djalan mengusaha- 

kan perdagangan. Tetapi sampai 
berita ini ditulis usaha tersebut 
belum berhasil sama sekali. Anak 

buah TKR masih 'banjak jang 
berpsikaian seperti waktu mereka 

i dihutan. Usman Balo dim 
hubungan ini menjampaikan kelu 

hannja kepada pemerintah, supa 

ia enak buahnja mendapat perha 

ion sepenuhnja. — Dikatakannja, 
bahwa keadaan sepe.ti apa jang 

tampak sekarang ini sudah pada 
tempatnja mendapat 

  
    

  

tudjuan antara anak buahnja dgn 

sihak. Angkatan Perang. (Antara) 

perobahan Joen Wong dip. Ha mengingat telah “ditjapainja perse guna kepentingan dirinja sendiri. 

  

  

enam 

KES. KOREA SELATAN ME- 
NGALAHKAN KES. 
TAIWAN 2—0. 
Korea Selatan telah me- Kes. 

“ ngalahkan kes. Taiwan dgn 2—0 
dalam pertandingan pertama pe- 
rebutan Piala Asia jang diada- 
kan di Seoul, demikian Reuter. 

Gol2 kemenangan kes. Korea 
'Selatan itu dibagi rata, ialah 1 

dibabak pertama dan 1 lagi di- 
tjetak dalam babak ke-2. 

|. Lebih kurang 35.000 penonton 
Imenjaksikan pertandingan itu, 
lantaranja hadir djuga Duta Tai- 
wan utk Korea Selatan, 

Kes. Indonesia tidak turut am 
bil bagian, karena tidak merasa 
mendjadi anggota dari Konfede- 
rasi Sepakbola Asia jang menje- 
lenggarakan tournament itu. 

: DUNIA OLAHRAGA SINGKAT. 
| BERENANG. Miss Lorraine 
Crapp (Asutralia) tgl. 25-8 malam 
berhasil petjahkan rekor dunia re 
nang 400 m. gaja bebas dgn men- 
tjatat waktu 4 menit 50,8 dt. da- 
lam perlombaan carnaval olahra- 
ga renang di Toyneville, @ueens- 
land. 16 Tahun lamanja rekor tsb. 
berada ditangan wanita Denmark 
Rahnhild Hveger dgn  tjatatan 
waktu 5 menit 0,1 dt. 
TINDJU. Joe Brown berhasil 

merebut kedjuaraan dunia kelas 
ringan tgl. 24-8 malam jl. di New 
Orleans dgn mengalahkan petin- 
dju Walace Bud Smith dgn ang- 
ka dalam 15 babak. Dua kali Joe 
Brown (negro) berhasil kirim pu- 
kulan jang tepat jang menjebab 
kan lawannja 2 kali mentjium 
kanvas. 
SEPAKBOLA. Dim rangkaian 

pertandingan sepakbola segi tiga 
di Malang antara kes. Persis, Per 
sema dan Persibaja jang dimulai 
tgl. 24-8, kes. Persibaja berhasil 
kalahkan kes. Persema dgn ang- 
ka 2-. 

Kes. Indonesia penduduk Singa 
pura dim pertandingan SAWA 
Community League berhasil ka- 
lahkan kes. Royal Navy dengan. 
6—3 dalam pertandingan jang di- 
langsungkan tgl. 24-8 jbl. di 
Singapura. 
Dalam pertandingan kompetisi 

Persidja kelas utama jang diada- 
kan tgl. 25-8 di Djakarta kes. Her 
cules menang 7—2 dari kes. Ma- 
luku. 

MEMALSU TJAP PERUSAHAAN. 
Liem Liong Hok telah mengadu 

kan kepada jang berwadjib bahwa 
merk perusahaannja tjengkeh tjab 
kambing telah dipalsu oleh Khoe 

untuk dipergunakan 

Selandjutnja oleh jang 'berwadjib 
KJW ditahan untuk didengar kete 
rangannja. 
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PURBOLINGGO 
BENDUNGAN SURO 

HANJUT. 
Bandjir besar sungai Karang 

didesa Grantung, Ketjamatan Ka 
rangmontjol, Purbolinggo, jang 
terdjadi baru2 ini telah mengha- 
njutkan sebuah bendungan (ben- 
dungan Suro) jang oleh pendu- 
duk desa tsb. didalam musim ini 
telah tiga kali dibangun, tetapi 
selalu hanjut. 
Dengan kedjadian . itu. maka 

150 ha. tanaman padi jg sedang 
dalam waktu menjiang terantjam 
kekurangan air, jg akibatnja akan 
dapat mengurangi hasil tanaman 
padi. Dan untuk menghindari ke 
djadian jang tidak  di-inginkan 
itu, kini penduduk desa tersebut 
sedang bersiap-siap untuk mem- 
bangun kembali bendungan Sure 
tersebut. 

Seperti diketahui selama tiga 
kali membangun bendungan Sure 
selalu dikerdjakan setjara gotong 
rojong dan belum pernah mene- 
rima bantuan keuangan dari jg 
berwadjib. 

TIMBANG TERIMA KOMANDAN 
P, Di M 

marga 
AA 

Baru2 ini bertempat dihalaman 
P.D.M. Purbolinggo telah dilang 
sungkan upatjara timbang-terima 
djabatan Komandan P.D.M. Purbo 
linggo dari tangan Kapten S. Ta- 
ram sebagai Komandan P.D.M. Pur 
bolinggo jang lama kepada peng- 
gantinja Lts Teguh Warsono. 
Upatjara timbang-terima jang di 

lakukan oleh Wakil Kmd. R.I. XII 
Major Panudju itu disaksikan oleh 
Bupati/Kepala Daerah dan Kepala 
kepala Djawatan, wakii2 Partai 
serta Organisasi. 

Seperti diketahui Kapten S. Ta 
ram dipindahkan ke Purwokerto. 

PURWOREDJO 
aa AA IA MR Ea APA NE 

PERS NALURI BAGELEN. 
Di Bagelen Purworedjo, telah di 

bentuk persatuan Naluri daerah Ba 
gelen Susunan pengurusnja: ketua 
Sambuk, wakil ketua Donoatmodjo, 
penulis Subandi dan Gagak widjo 
jo, Bendahara Marjo, Pembantu2 
Sudiono, Mohamad, Tjitrosudarmo 
dan Suratman. Perusahaan terse- 
but akan berusaha adakan dana 
bantuan untuk peladjar2, menga- 
dakan asrama2 peladjar dll. 

PEMBAGIAN KURSI D.P.R.D. 
PEKALIHAN PURWOREDJO. 
Dalam rapatnja pada tanggal 27 

Aug. jang lalu dibawah pimpinan 
Bupati merangkap anggauta, Pani 
tia Persiapan Pembentukan DPRD 
Peralhan kabupaten. Purworedjo 
telah memilih sdr. Moh Ridwan 
dari N.U. sebagai ' wakil ketua. 
Oleh rapat ditetapkan kiesguotient 
jaitu suara resmi dari hasil pemi- 
lihan umum DPR jang lalu jaitu 
249,908 dibagi 30 8331. Dalam 
pembagian tingkat pertama kursi 
jang terbagi baru 26, sedang jang 
dapat kursi hanja 3 partij, jaitu 
PNI (153.125.3167, N.U. (51.604 sua 
ra)-6 kursi sedang sisa 1618, PKI 
(22,033 suara)-2 kursi dengan sisa 
6371. Dalam pembagian tingkat ke 
2 jang didasarkan atas sisa suara 
dengan gabungan ternjata tidak 
ada satu partijpun jang mentjapai 
kiesguotient.  Selandjutnja dalam 
pembagian tingkat ke 3 jang dida 
sarkan atas sisa terbanjak menurut 
urutannja, maka Masjumi, PKI, 
PNI dan PRI masing2 mendapat 1 
kursi. Karena menurut surat per- 
njataan bahwa PRI tidak bersgdia 
duduk, baik dalam Panitya mau 
pun dalam DPR Peralihan, maka 
kursinja diserahkan kepada Partai 
Buruh jang mempunjai sisa 1847 
suara. Dengan demikian pembagi 
an kursi DPR Peralihan Purwo- 
redjo ada sbb.:. PNI-19, NU-6, 
PKI-3, Masjumi-l dan Partai Bu- 
ruh 1 kursi. 

TJIREBON 
GERAKAN GOTONGROJONG 
DIDAERAH KUNINGAN. 

Oleh rakjat desa Kertawanan ke 
tjamatan 'Tjidahu Kuningan kini | 
telah selesai dibuat sebuah gedung | 
SR 6 th. dengan biaja Rp. 150.000. ' 
Sementara itu dengan usaha go- 
tongrojong rakjat kampung Sela-, 
hondje desa Tjitangtu telah selesai | 
pula dibangun sebuah djembatan 
desa ukuran 29 kali 2 m dengan 
biaja Rp. 8500. Peresmian djem 
batan baru ini dihadliri pula oleh 
3upati Kuningan. Djuga rakjat 

  

  

Tentara. Biajanja   
“ 

  

Lema ena NAN 
Drama aan 
Oa 

jang diu|Mimbar Islam. 
sahakan dengan gotongrojong me- | bira, 
nelan hiaja sebesar Rp, 14:725,— Penutup, 

as Gran am PE PA BP BN 
PP Ind Ban 2g g 2 

hg BEN:     

    

PURWODADI 
ena PAR mama 
PANITYA PERSIAPAN DPRD. 
Tgl. 24 Agustus j.l. tlh diumum 

kan anggauta2 dari Panitya Per- 
siapan Pembentukan DPRD: Kabu 
paten Purwodadi Grobogan. Ang- 
gauta2nja terdiri dari Sudjandi 
(PKI), Darman (NU), Suharto (PN 
ID), Slamet Tjiptorahardjo (Masju- 
mi), R. Kasim Brotodirdjo (P. Bu 
ruh) dan Sunarto (PRN). Dalam 
rapatnja jang pertama Panitya Per 
isiapan itu telah memutuskan a.l. 
mengirim delegasi terdiri dari 3 
orang ke Panitya Pemilihan Dja- 
teng untuk menanjakan hasi! pemi 
lihan anggauta DPR jang disjah 
kan oleh PPI untuk Kab. Grobo- 
gan dan hal2 jang mengenai pelak 
sanaan technis dan administratif. 

TJILAT JAP 
NELAJAN MENDAPAT 

IKAN BESAR. 
Setelah mengalami krisis selama 
bulan ini, baru2 ini seorang ne- 

lajan bernama Tar'an, telah dapat 
seekor ikan tjorak jang besar, pan 
djangnja 3 m dan beratnja k.i. 4 
kwintal, seharga Rp. 1200,— Dgn 
perahu majangnja, djam 4 sore 
terasa dalam djaring mendapat 
ikan jang besar itu. Dengan su- 
sah pajah ikan dapat dinaikkan 
diatas perahunja, dan pada djam 
6 sore baru sampai dipantai. Dgn 
mendapat pertolongan dari kawan2 
nja, k.l. djam 8 sore ikan jang 
besar itu sampai dikooperasi 
"Mino Sarojo”. 

MAGELANG” 
mamang 
PERSERIKATAN SAM KAUW 

HWEE DIDAERAH KEDU. 
Kini dikota Magelang telah ter- 

bentuk ..,Perserikatan Sam Kauw 
Hwee didaerah Kedu” diketuai 
oleh Liem Tjay An. Dalam perte 
muan pembentukan perserikatan jg 
:berlangsung baru2 ini bertempat 
Idi Klenteng, oleh Liem Tjay An 
ididjelaskan tentang peladjaran 
Sam Kauw dalam arti kebatinan. 
Agama Budha diutamakan adalah 
tjinta kasih dan kebenaran. 
Pertemuan tersebut mendapat 

perhatian besar pengikut2 Sam 
Kauw Hwee dari Temanggung, 
Magelang, Purworedjo, Muntilan 
dan Wonosobo. 

  

  

SIARAN RADIO R. 1. 
SEMARANG, 30 Agustus 1956: 
Djam 06,25 Anton Karas. 

Rajuan Siti Nur Rochma. 
Rajuan Guy Mitchell dan lain-lain. 
07.30 Enam Serumpun. 13,15 Pus- 
paragam Indonesia. 14.10 Kron- 
tjong asli. 17.00 Dongengan anak2. 
17,30 Peladjar dan Sastera. 18.15 
Aneka Irama 18,30 Ruang ALRI. 
18,45 Aneka Irama (landjutan). 
19,30 Tjiptaan Amirah. 19,40 Imbau 
an Malam. 20,30 Rumpukan Ki Da 
lang. 21.00 Mimbar Islam. 21,15 Da 
ri dan untuk Pendengar. 22,15 Dari 
dan untuk Pendengar (landjutan). 
23,30 Penutup. 

SURAKARTA 30 Agustus 1956: 
Djam 06.10 Genderan pagi. 07,20 

Genderan pagi (landjutan). 13,10 
Siang Gembira. 13,40 Aneka war 
na Konsert. 14.10 O.K. Puspa Ra 
gam. 17.00 Dunia anak2. 17,40 Va 
ria Djawa Tengah. 17,50 Ruangan 
pemuda pemudi. 18,15 Pengadjian. 
18,30 Sendja mendatang, 19,30 Im- 
bauan Malam. 19,45 Mimbar Islam. 
20,30 Ikutilah Madjallah Kita. 21,15 
Badan. Alus diseling Genderan. 
22.15 Badan Alus diseling Gende 
ran (landjutan). 23,30 Penutup. 

JOGJAKARTA, 30 Agustus '56: 
Djam 06,10 O.K. M. Sagi. 06,35 

Hidangan Musicale. 06.45 Djenaka 
Sunda. 07,20 Pagi meraju. 07,45 
Vocalia Barat. 13,15 Piano Daerah. 
13,45 Ballet Egyptein. 14.10 Siang 
Riang. 17.00 Taman kanak2. 17,40 
Rajuan Hawaii. 18,00 Pengadjian. 
18,15 Untuk Keselamatan Umum. 
18,30 Seni Suara Djawa. 19,40 Lagu 
Melaju. 20.15 Webster Booth. 20,30 
Siapa Tahu...... ? 21,30 Malam Tjip 
- 22,15 O.K. Peni. 23.00 Penu 
up. 

  
DJAKARTA, 830 Agustus 1956: 
Djam 06.30 Orkes Lima Serang- 

kai. 07,30 Orkes Kr. Irama Baru. 
13,390 Orkes Melati. 14.10 Simon- 
dang Sipirok. 17.00 O. M. Sinar 
Medan. 17,380 O.H. Suara Maluku. 
18,30 Variete Pemuda. 19,30 @uintet 
Saulius. 21.00 Mimbar Islam, 21.15 
Tjiandjuran Pantja Suara. 22.15 
Orkes Kr. Kesuma. 23.00 Penutup. 

TJIREBON, 30 Agustus "56. 
Djam 06.10 Djenaka Sunda. 07,10 

desa Subang Kuninganpada wak (Orkes Puspa Kemala. 07.40 Irama 
tu jang bersamaan tefah diselesai (dari Pulau Dewata. 12.40 
kan. pembangunan 
untuk 

Orkes 
3 buah bivak (Sapta Nada, 18.30 Solist kita. 19,30 

20,30 O, EH. 
21.30 Orkes Melaju, 

Gem- 
23.00 
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|. di Uni Sovjet akan didirikan sua 

: matahari pada ionosphir serta Ia 

|. gunakan segala bentuk komunia- 
"3 Kasi, seperti teletype, telegrap ra 

04 dio, telpon radio, serta station2 

|. SURAT-KABAR ”New York | Inguirer” Seni 
“Go Home Diana — 
pulang suamimu !” Seperti dike- 

film Inggris Diana | 

. wan potret Amerika di 

| lakuannja aneh, bermulut besar, 

    

tikan kerusuhan2 ig. ditimbulkan oleh banjak jg. 
pihak polisi, sehabis diadakannja 

am mana berpidato menteri kepala Bombay, 
an dikabarkan oleh 

dikabarkan oleh dari tempat duduk mereka diatas dalam penemba- | mimbar 
kan itu telah tewas seorang dan 
sepuluh orang lainnja mendapat 

'P mereka jang luka2 jtu ternjata bertambah men | 
“diadi 200 orang. Dikabarkan oleh 

'demonstrator 
itu menfjoba membubarkan rapat 

Lebih landjut 
Reuter, bahwa 

luka2. Menurut UP   

UP bahwa para 

   

umum tsb. RN jat jang berbahasa Gujarati mem Ken TA Dikatakan pula oleh “UP lebih | protes disatukannja mereka dgn rad. spam 
landjut bahwa pihak polisi mele- rakjat jang berbahasa Marathas- si Peak AO aN Kapur paskan tembakan? 'kearah rakjat|tra dalam satu negara bagian Ula Ha Data Sana batita banjak itu setek h beberapa 'ana-| Bombay jang baru. Suku bangsa | ca tambal) ke Menkes setan Sir-anasir. daripada “kaum demon-| Gujarat menghendaki diadakan- | 00 . strator itu "mengulan 
usahanja untk m 
mimpin2? dari AH Indian Congress 

gi lagi usaha 
1urunkan pe: 

     ahasa 
telah melepaskan tembakan 

Suatu rapat umum, 

  

Reuter hari Minggu. 

wa itu merupakan puntjak dar 
pada kerusuhan 
lamanja dikota 
berpenduduk satu djuta - orang 

  

Kegiatan Matahari 
Pjadi Sasaran Sar- 
: djana2 

aan dari Bulgaria, Hongaria, 

   
Diwartakan bahwa sardjana2 pe 

Serta menaruh banjak perhatian 
pada renijana2 pekerdjaan penje 

| didikan kegiatan matahari dgn ba 
gian2nja. Berhubungan dgn ini! 

tu Balai Ilmiah untuk mempela 
“ djari. pengaruh2 perkembangan: 

pangan daja magnit. Selandjutnja 
direntjanakan pula untuk 'memper 

penjiar radio biasa agar dapat 

kan2. tersebut den Balai2 Pentja 
tat Tjuatja Sedunia. " (Antara- 

    anta 
N Re Tana 2 : NG agan sg 

dapat dilihat didjalan dikota 
Kassel, bila sebuah "perkumpulan 
orang2 tertinggi” Djerman - me- ngadakan konvensinja dikota tsb. 
Dikabarkan bahwa orang2 ter- 
tinggi dari Austria, Swiss, Belgia dan Nederland akan mengirimkan 
utusan2-nja sebagai tamu dalam 
konvensi itu. Pambitjaraan2 sela- 
ma konvensi 3 hari jang 

kepada masalah2 
hidupan sehari-hari dari oran 
tertinggi. Resolusi2 jang mungkin 
akan diambil antaranja pengura- 
ngan harga2 pakaian bagi orang2 
tertinggi. Demikian diperoleh ka- 
bar dari Reuter, 

& 

hari berteriak 
dan bawa 

rs & suaminja, bekas peti 
Hamilton, achir2 ini didorong ke 
dalam kolam oleh seorang warta- 

Sg, 
wood, Hamilton marah, dan di- 

pingsan. Harian Amerika tadi 
marah2 pula, lalu” mengatakan 
bahwa Amerika tidak perlu 
meng-import suami-isteri jang ke- 
suka publicity, suka bikin ribut”. 

Jachiri puasanja 

orang2 | k 

tindjunja sang wartawan sampai | 

kan “kota 
Suasana berkobarnja 
hingga sebulan lamanja. 

Pada rapat umum 

kongannja kepada 

ra Bombay baru. Dessai jg se- djak 8 hari jl. berpuasa, bahwa 
ia akan tetap meneruskan puasa 
nja hingga rakjat mau mende : 2 Tn ngarkan kata2nja, karena menu: - Na Mata kpn, rut katanja tak seorang ig mau aa) Pok. cpub : ik Rakjat URS bersedia mendengarkan panda- .golia, Polandia, - Rumania, URSS, ngan2nja tentang suatu negara Tjekoslowakia serta . Yugoslavia. | jo berdua bahasa. Sidang telah Reuter mengabarkan bhw achir laporan2 jang nja dim rapat itu Dessai meng- 

dgn  mentiitjip 
an djeruk pada achir pida- 

tonja. 

Sebuah nota pers dari peme- 
rintah mengatakan bhw- kira-kira 
2000 orang telah kena terpukul 
dgn pelemparan batu2 oleh ka- 
um demonstrator dalam dan se- 
lama rapat umum itu. Dan kaum 
demonstrator itu menereakkan: 
slogan2 anti Satu negara bagian 
berdua bahasa. 

Dessai mengatakan kepada ra- 
pat tsb.: Saja telah memutuskan 
mengachiri puasa saja utk mem 
buktikan bhw penduduk Ah- 
madabad sebagian besar akan 
bertindak sepenuh2nja utk mem 
pertahankan nilai2 demokrasi. Se 
perti biasanja tentu masih tetap 
ada anasir2 tertentu jg tak dapat 
dikenal jg tidak mau berlaku da- 
lam tjara2 jg demokratis.” 

Dessai telah perintahkan po 
Iisi djangan tembak. 

UP mengabarkan bhw Dessai 
mengatakan, hari itu ia telah me 
ngeluarkan perintah2 kpd polisi 
supaja tidak melepaskan tembak 
an2 kearah demonstrator2 semen 

  

“tara itu sedang berbitjara, karena 
ia ingin melihat sampai berapa 
djauhnja mereka itu dapat ber- 
tindak. Tetapi dim pada itu dju 
rubitjara polisi mengatakan bah 
wa perintah utk melepaskan tem 
bakan2 kearah orang2 - banjak 
terpaksa dikeluarkan ketika me- 
reka kaum demonstrator itu : 
berdesak2 setjara mengantjam di 
sekitar mimbar, dimana mereka 
berusaha hendak menurunkan jg 
duduk diatas mimbar itu. 

Pada malam seterusnja suasa 
nakota dikabarkan mendjadi Su- 
nji, hanja patroli2 polisi mengisi 
kelengangan djalan2. Kota Ah- 
madabad hingga pagi mendje- 
lang subuh berada dim djam ma 
lam. (Antara-UP). 

Pembrontak? 
Loloskan Diri 

Kambodja. 

Menurut maklumat resmi pe- 
merintah Kambodja dalam ming 

gu ini, dalam pertengahan bu- 
th Djuni jl. ada 309 opsir dan 
serdadu Jaskar Caodai telah me- 

| masuki Kambodja: mereka dilu- 
tjuti sendjatanja lalu ditahan. 

Dalam maklumatnja tadi pe-   'Tapi suratkabar tadi mengakui 
pula bahwa di Amerika sudah 

ma banjak orang jang ber- 
tingkah-laku aneh. 

     

er 

INURUT Ir. Thojib dari Ke- 
terian Pertanian, sesudah di- 
an penjelidikan pada labora 

1 ternjata bhw antara tjeng 
Zanzibar dan tjengkeh Indo- 
a sama. Itupun mengingat 
wa Ne Pn Na: de- 

kian pun tentang kandungan 
nja, — Let. Kol. Samual pe 
Panglima TT VII adalah 
a jang termuda di Indo- 

Ia baru berusia 33 tahun, 
seorang pemimpin ten 

     -
 

ki Jogja dan menduduki se 
djam pada th. 1949. — ngan Kesenian Maluku 1 

in mengambil bagian dalam 
han bintang radio di Dja- 

ta telah bertolak dari Ambon, 
mbongan terdiri dari 9 orang, 

enteri PP & K Sarino 'Ma- 
anoto menjatakan kekagu- 

  

  

   

merintah Kambodja membantah 
sebuah berita 'jg disiarkan di 
Hongkong jg -mengatakan bhw 
orang2 bersendjata jang masuk 

'mannja terhadap perhatian besar 
dari, masjarakat Sumatera  Te- 
ngah terhadap pendidikan. Seba- 
gai tjontoh dikemukakan  keak- 
Tibas bantuan rakjat Lima Puluh 
Koto terhadap penjelenggaraan 
Pa Pertanian sampai menje 
diakan pemondokan utk mahagu- 
'ru2. Keterangan ini diberikan ke- 
tika Menteri menindjau berbagai 
(fakultas dalam rangka pembentuk 
jan Universitas Andalas di Suma- 
itra Tengah. — Hanja itu berita 

21 : N sukannja Isajang dari tanah air, dan seka- 
dari luar ne- 

|geri. — Menteri Negara Libanon 
.Saeb Salem mengatakan, bhw da- 
lam perundingan? dgn pembesar? 
Libanon dan PM Lybia jang di- 
mulai hari Saptu jl. diperbintjang 
kan pula soal terusan Suez dan 
sidang Liga Arab j.a.d, — Ingge 
ris telah minta kepada RRT me- 

|rang berita ter 

g Lainnja Mendapat 
tu Negara Bagian 

  

       

Dan dikatakan bahwa peristi- 

jg telah sebulan 
Ahmadabad jang 

Sebagaimana diketahui kerusuhan | berdarah itu timbul “setelah rak- 

nja satu negara bagian tersendiri atas dasar bahasa jang dipergu- nakannja. Sedang dalam pada itu 
para mahasiswa2 telah mendjadi 

Ahmadabad dalam 
kerusuhan 

: 2 malam Ming gu itu Moraji- Dessai, ia sendiri 
seorang Gujarat, menjatakan so: 

putusan peme rintah utk membentuk satu nega 

BERATUS-RATUS anggota laskar pemberontak Vietnam 
Selatan telah melarikan diri ke Kambodja, kata kalangan jang 
patut dipertjaja di Saigon hari Senin menurut wartawan United 
Press Al Kaff. Beberapa diantara sisa2 laskar2 tadi tertangkap 
dibagian barat Vietnam Selatan, 

   

  

        

Ali dipelabuhan p 
gai diketahui, “res 

  

tanggal 26/8 sore djam 16.0 
via, Austria, Tjekoslowakia 
Seterusnja Plesiden Sul 

hari Selasa dinantikan “ keda 
kagannja di Moskow, dan 
ngan terbang ibu-kota Uni S 
kepala negara Republik Ind 
Sia akan didjemput oleh Presid 
Presidium Sovjet “Tertinggi L 

  

   

Sovjet Djenderal-besar. Klim 
Voroshilov, P. 
nin, dan pembes 

    

2. Sovjet lai 

di: Karachi dan Teheran, 
“Presiden Sukarno dan   

anggota .rombor 
nginap di istana 

  

no, baru seorang sadja' pem 
dari luar. ne 

jang lalu. 

karno 

daerah Kaukasus. 

Menurut program, Presiden 
akan mengutjapkan sebuah pida- 
to di “universitas Moskow, dima- 
na Bung Karno akan menerima 
Suatu gelar kehormatan, dan di 

i 

4 hari, mulai 9 September ja.d. 
Menurut keterangan jang diper- 
oleh dari sumber2 Indonesia, ke- 
mungkinan ada bahwa dalam 
kundjungan kedua kalinja ke 
Moskow ini akan dilakukan pe- 
rundingan dengan beberapa pe- 
mimpin Sovjet. 

»Antara“ seterusnja memper- 
oleh kabar, bahwa berhubung de 
ngan kundjungan Presiden ke So 
vjet Uni dewasa ini, maka radio 
Moskow akan mengadakan sia- 
ran2 langsung ke Indonesia, ti- 
ap2 hari kerdja pada djam 17,30 
— 419.30 dam 03.390 — 04.30, 
serta pada hari2 Minggu dan ha 
ri2 raya diantara pukul 20.30 — 
21.30. 

Dalam berita jang disampaikan 
kepada ,,Antara“ itu, tidak/be- 
lam didjelaskan tentang  gelom- 
bang siaran radio Moskow itu. 

PERTEMUAN MASJARAKAT “INGGRIS-INDONESIA DI 
“Beberapa orang Inggris asli jg 

telah pernah berakar di Indo- 
nesia berkumpul bersama-sama 
dalam Liga Seberang Lautan di 
St. James's Street, London, pada 
'hari Djum'at jang lalu untuk si- 
dang peresmian masjarakat Ing- 
sris-Indonesia jg. dibentuk baru 
baru ini. O.C. Morland, bekas 
Duta Besar Inggris untuk Indo- 
resia, memberi kata2 jang sing- 
kat tentang kesan2-nja mengenai 
negeri Indonesia jang dikumpul- 
kannja selamasia tinggal disana 
selama... 352. tahun. 

DALAM pendjelasan RUU 

  

  

d | kepada parlemen | oleh pemerintah, dinjatakan, bah 
wa undang2 tersebut akan berla 
ku untuk penanan Nana 1 
using sesudah tanggal 1 Dianuari 
1956. Modal asing jang ditanara 
sebelum itu harus disesuai Ikan 
dengan nundang2 jang akar di- 
siahkan ini, setelah - ditindjau 
oleh dewan penanaman modal 
asing. " 

Penjesuaian ini akan didasar- 
kan atas kebidjaksanaan untuk 
memelihar.. dan memperkembang 
kan kepentingan pembangunan 
nasional. 
RUU jang telah disampaikan 

kepada parlemen itu memuat 
hal2 pokok tentang: 1) organisa 
Si penampungan modal asing, 2) 
lapangan kerdja bagi pengusaha 
asing, 3) tempat kedudukan. 4) 
pemakaian tanah, 5) pemakaian 
tenaga, 6) kelonggaran dan dja- 
minan, 7) soal transfer. 

Vietnam Sli. 
Ke Kambodja 

  
tapi banjak pula jang lolos ke 

Ike Kambodja itu adalah serdadu2 
Tentara Rakjat Vietnam jg te- 
.lah ,,menjeberang”. 
| Menurut dugaan sumber Ams 
rika jang patut dipertjaja di Sai 
gon, kini masih ada kira2 1.000 
anggota laskar Hoahao jg berke 
liaran di Vietnam Selatan bagian 
barat-daja. Djumlah anggota Ias 
kar Caodai jang masih aktif ada 
antara 1000 dan 2000 orang, jg 
kebanjakan beroperasi dalam" re- 

   

     

tu nanas Tan ca Per Menteri M 1 

dan dilapa- 

P.M. Nikolai Bulga- (6 
nja. Desawat terbadijaja. singgah Kara 

an . Para | gai aannemer nganhia akan me (min 
lum kundjungan ' Presiden ? Sukar 

esar 

geri jang, menginap (di istana ini, ialah Shah Iran dan 
Ratu Soraya “dalam bulan Djuni 

Menurut rentjana, Presiden Su 
akan tinggal 2 minggul 

lamanja di. URSS, dalam mana 
akan dikundjungi pula Leningrad 
(kota no. 2 besarnja di Uni So- 
vjet), Asia Tengah Sovjet, dae- 
rah pegunungan Ural (pusat in- 
dustri berat dan pertambangan), 

penaman modal asing jang telah |sekonjong2 meninggal dunia, dan 

Jin melakukan muslihat jang litjik. 

: Kehorma- | 

Karachi, Pakistan   

    cri M    

  

     

    

Minggu 
0 menudju ke Sovjet Uni, Yugosta | 
dan RRT. 

ta- 

      

    

    

   

  

    

  

     

  

gkut dua orang Be- 
Jaita yan H. dan $ 

njak SVPM di Pendopo. 
Tempat penjimpanan peluru? 

tersebut diketahui pada tanggal 18 

ri bagian supply SVPM memerlu 
kan timah, jang oleh kepala ba 

da sebuah peti jang katanja beri 
Si timah. Setelah peti itu dibuka 
ternjata didalamnja kedapatan ri 
buan peluru sendjata api. 

Hal itu kemudian dilaporkan 
oleh pegawai2 dan para buruh jg 
bekerdja digudang itu pada fihak 
jang berwadjib, jang kemudian 
melakukan tindakan2 pengusutan 
dan penangkapan. : 
Kepala bagian supply tersebit, 

jang bernama St. menerangkan 
pada polisi, bahwa peti tersebut 
adalah titipan dari AE.B. jang ke 
tika menitipkan menerangkan isi 
peti itu timah. Apa hubungan 
St. dengan A.E.B. masih belum 
diketahui, tapi dalam pemeriksa 
an ternjata nama seorang lainnja 
van H. djuga disebut2. 
Tidak diterangkan djenis apa 

tara). 

  

Rp. 13.000,— UANG GADJI 
DIGELAPKAN, 

Menurut kabar jang diterima 
,Antara“ dikantor pengadilan 
Djember baru2 ini telah terdjadi 
Suatu penggelapan 
anch. Penggelapan itu meliputi 
djumlah lebih dari Rp. 1300015: 
jakni uang gadji pegawai kantor 
pengadilan itu. 5 

Mati Sel 
Tapi Achirnja Bisa 

SAMPAI SAAT INI 
diseluruh dunia belum 

| bagaimana seorang 
. Patnja ,,mati” djasmaninja, tapi 
batja jg. budiman sendiri djuga 

sanggup 

Ketika mulai mati itu orang 
Hindu tersebut telah berumur 56 
tahun. Anaknja sudah 10 orang 
banjaknja, dan telah bekerdja se 
bagai pegawai pemerintah sela- 
ma 22 tahun. Kepala kantornja 

menurut peraturan ia jang harus 
menggantikan. Tapi pegawai2 Ia 

Pertama2 ia dipindahkan kebagi- 
an lain, dan kemudian dischors. 
Tidak seorang pun jang mengata 
kan, kesalahan2 apa jang ' telah 
dilakukannja. : 

Pegawai Hindu adi marah dan 
mendongkol. Selama dua bulan 
kemudian ia kerapkali mengata- 
ikan bahwa badannja merasa ku- 
rang enak, dan ia takut kalan2 
akan djatuh sakit. Pada suatu ha 
ri panas badannja naik sampai 
103 deradjat Fahrenheit. Ia' sete- 
ngah pingsan. Ketika diperiksa, | 
terdapat parasit2 malaria didalam 
'darahnja, tapi jang tidak berbaha 
ja. Setelah dua hari diserang de 
mam, ia mendjadi seperti sebrang 
mati, tapi masih bernapas. ' 

Bukan dongengan, 
Keadaannja seperti orang: jang 

sedang pingsan. Mati-hidup ada- 
lah nama jang tepat bagi keada- 
an pingsan serupa itu. Badannja 
masih tetap bekerdja seperti bia 
sa, tapi otaknja tidak mendjalan- 
kan kedaulatannja lagi atas ker- 
dja badan itu. Ja dikatakan su- 
dah meninggal, tapi badannja 
masih berbaring ditempat tidur 
dan bernapas. 1 

Seorang dari anak-anaknja ada 
lah seorang dokter jang tjakap. 
Dan segala kepandaiannja diper- 
gunakannja untuk mengobati ba- 
panja. Tiap pertjobaan dilakukan 
untuk mengetahui apakah sebab- 
nja maka bapanja pingsan selama 
itu, dan tidak dapat dibangun- 
kan. Setelah lama diperiksa dan 
diselidiki, ternjata bahwa badan-   gu2 ketjil (Antara-UP). 

     
   

    

    

ngenai nasib pesawat udara Ame 
Irika Serikat jang hilang dilautan 
Tiongkok Timur sedjak hari Ka- 
mis jl. — Menurut angka2 jang 
diumumkan di Djenewa, dalam ta 
'hun 1954 ketjelakaan didjalan di 
13 negara Eropa Barat telah me- 
minta korban 88.228 orang tewas 
dan 915.826vorang lainnja luka2, 
— Menuruc  kantorberita Sovjet 
»Tass”, didekat Saglin dipegunu- 
ngan Maly Kavkaz (Kaukasus Ke 
tji) telah dimulai projek pertam 
bangan besar sesudah ditemukan 
disana ,,deposit  alunit terbesar 
didunia”. Alunit adalah suatu dje 
nis mineral TN, kadar aluminium 
nja besar. — Perdana Menteri 
India Jawaharlal Nehru tgl. 24 
September j.a.d, akan mengada- 
kan kundjungan singkat ke Sau- 
di Arabia, Kundjungan itu atas 
undangan Radja Su'ud ketika bu 

  
s 

  

lam Minggu jl. telah memberikan 

ngan polisi Inggeris waktu ia se 

Cyprus melalui Kairo, 

    
   

(wakil 

     

   
mi. 

Agustus, ketika seorang buruh da. 

gian tersebut ditundjukkan kepal 

peluru2 jang kedapatan itu. (An 

jang “agak: 

Keadjaiban di 

Hindu dapat mati selama tudjuh 

keadaan ini menundjukkan bahwa didunia 
adjaiban jg. lebih aneh daripada chajalan. 

  

  

dahuluan antara KSAD 
wakil? dari K.RJ.T. jang 

mantan Overste Hasan 

| ste Hasan Basri. 

Seb 

| mimpin seksi Pemuda UMNO Han Malaju), hari Senin 

gerilja. 

Dalam rapat umum' di. Kuala 
(Lumpur tadi Entjik Sardon' me- 
ngatakan, apabila rakjat Malaya 
selama int bersikap masa bodoh 
terhadap Emergency” (demiki- 
anlah hama resmi peperangan ge- 
rilja di Malaya), maka sekarang 
pantanglah rakjat Malaya masih 
bersikap demikian, karena Mala- 
ya sekarang diperintah oleh rak- 

|jat Malaya sendiri. 
Entjik Sardon memperingatkan, 

'bahwa semakin “lama perang 
gerilja berkobar, semakin lama 
pula pelaksanaan rentjana2 pem 
bangunan dipertangguhkan. 

Bangsa peranakan Ero- 
pa Malaya minta diper- 
samakan  kedudukannja 
'dgn bangsa Melaju. 

Sementara itu masjarakat Eur. 
asia (peranakan Eropa Malaya) 
hari Senin menjampaikan sebuah 
memorandum kepada "Komisi 

— PENJELESAIAN MASALAH K.RJ.T. — siang bertempat di MBAD telah diadakan perundingan 
Djendral-Major A. H, Nasution dengan 
Giwakili oleh Dardiansjahku dan Tjinabe Ibnu Hadjar) dengan ditemani oleh. penguasa militer 

—.ENTVIK SARDON bin Hadji 
umum, pos dan telekomunikasi Federasi Malaya merangkap pe 

   
    

S3 | Singapura, 

   
- 

pen- 

“| Padamkanlah Perang 
HP pa — m Ba 4Gerilja/Di Malaya 

Sebelum sProklamasi/Kemerdekaan'Besuk:31| Agustus — Seruan K 
UMNO — Bangsa'Peranakan Minta 4Disama- 

kan Hakn 

etua ::Seksi Pemuda 

ja | 

Djubir, menteri pekerdjaan 

(Organisasi Persatuan Kebangsa 
berseru kepada rakjat Malaya supaja 6 'bulan sebelum Federasi Malaya diproklamasikan sebagai nega ra merdeka (31 Agustus 1957), rakjat sudah membasmi laskar2 

» Palam memorandum tadi golo 
ngan Eurasia minta supaja dila- 
pangan ekonomi mereka disama- 
kan kedudukannja dengan bangsa 
Melaju, ialah penduduk asli Ma- 
laya. Dinjatakan bahwa golongan 
Eurasia hendaknja diberi hak 
ikut serta dalam rentjana2 nasio- 
nal Malaya urusan pentjadangan 
tanah, menerima pendidikan be- 
bas, dapat diterima djadi anggota 
angkatan-perang dan pegawai 
negeri. 

Djumlah golongan Eurasia di 
Malaya ada 12.000 djiwa, dan 
mereka bukan sadja keturunan 
bangsa Inggris, tapi djuga sangat 
banjak jang keturunan bangsa 
Portugal. 

Komisi Reid tugasnja menjam- 
paikan andjuran2 mengenai Kon- 
stitusi Federasi Malaya jang 
merdeka. 

Bangsa Tamil tuntut Jus 
Soli dalam Malaja Mer- 
deka.   Reid," jakni komisi 5 negara jg bertugas merentjanakan Konstitu- 

3 eka, dalam mana 
Eur- 
imu- 

entj 

        

asia diberi “p 
nitet2 kewar 2 . 

    

      

  
abli ilmu alam dan ilmu djiwa! 
memberikan djawaban bagi soal 

tahun, te- 
masih bernapas? Dan para pem 
boleh ikut memikirkan, karena 

ini masih banjak ke 

ada suatu penjakit jg menjeban-I 
kan matinja. 

Suhunja tetap normal. Tapi re 
flex tidak ada lagi. 

Tiap bagian badannja tidak 
bergerak, djika tidak digerakkan. 
Lengan dan, kakinja dapat diper 
silang2kan berupa apa sadja, dan 
keadaan ini tidak akan berubah, 
djika tidak diubah. Tidak ada tan 
da2 bhw badannja merasai se- 
suatu, baik dipegang atau ditjubit. 

Dalam keadaan serupa inilah 
ia tinggal terus-menerus selami 
tudjuh tahun. Sekali tiap hari, se 
mua persendiannja diurut2, dju 
ga buku-buku djari tangan dan 
djari kakinja. Tiap hari makanan 
dimasukkan kedalam badannja, | 
dengan perantaraan. indjeksi atau 
dimasukkan tube-tube kedalam pe 
rutnja. Tiap hari kotorannja dibu 
angkan. j 

Pendjelasan diperlukar 
Sekali dalam tudjuh tahun i 

ia diserang oleh penjakit radani 

ngan penicillin, dan dalam dela- 
pan hari sembuh. Pada tahun ke- 
dua ia mendapat abses dipung- 
gungnja, karena terlalu  banjak 
berbaring. Operasi dilakukan atas 
dirinja, dengan tidak mempergu- 
nakan suntikan bius, dan selama 
ia di-operasi tidak sedikit djua 
pun' gerakan badannja jang me- 
nundjukkan bahwa ia menderita 
tesakitan.” : 
Pada suatu petang, suhunja 

naik sekonjong-konjong naik men' 
djadi 105 deradjat. Pemeriksaan 
darah menundjukkan keadaan 
biasa, tapi didalamnya ada para- 
sit-parasit malaria. Selama' empat 
hari suhunja turun-naik dun de 
radjat dari 105 deradjat. Pada 
hari ke-empat badannja menun- 
djukkan kekedjangan. Kemudian, 
bagian-bagian badannja bergerak 
sendirinja. Jang mula-mula ber- 
gerak sendirinja ialah djarinja. 
Dalam dua hari sesudahnja 

djari kakinja bergerak-gerak, dan 
kemudian bidji matanja. Beberapa   aja tidak kurang apa-apa, tidak 

  

lan Desember .jl. — Dengan resmi 
diumumkan hari Saptu jl. bahwa 
Junani dan Rumania sudah me- 
mulihkan hubungan diplomasi un 
tuk pertama kali semendjak Pe- 
rang Dunia II. Selekas mungkin 
akan (diadakan tukar menukar du 
ta antara kedua negara tsb. 
Hari Minggu jbl. telah dibuka 
Konggres Mahasiswa Sedunia jg 
diselenggarakan oleh Persatuan 
Peladjar Sedunia (TIUS) di ibuko- 
ta Tjekoslowakia. Konggres ke-4 
ini dihadliri oleh peserta? dari 80 
negeri. — Pemerintah Mesir ma- 

perlindungan politik kepada  se- 
orang pemuda Cyprus Junani ber 
nama Cotsonis (19 tahun) jang 
berhasil meloloskan diri dari ta- 

minggu kemudian, perlahan-lahan, 
otaknja mulai tampak bekerdja, 
dan mulai melakukan kekuasaan 
nja atas kerdja2 badannja. 

Achirnja ia mendjadi seorang 
jang normal lagi — ,,gembira dan 
mukanja berseri-seri seperti sebe- 
lum sakit”. Dalam tahun pertama 
dari pingsannja, semua tuduhan 
terhadap dirinja dibatalkan, dan 

apa. Ingatannja masih sehat, ke- 
tjuali apa jang terdjadi selama 
tudjuh tahun itu jang tidak dike- 
tahuinja. 

Laporan — tentang — peristiwa 
adjaib ini diberikan oleh Dr. N. 
S. Vahia di Bombay kepada ma- 
djallah ,,American  Psychiatric 
Association” dan kepada madja- 
lah-madjalah kedokteran  lainnja 
didunia, tapi sampai sekarang 
belum ada seorang ahli ilmu dji- 
wa atau ilmu badan manusia jg 
dapat memberi djawaban jang   dang diangkut dari Rhodesia ke 

memuaskan, (UP) 

'memperdjuangkan jus soli 
| kewarganegaraan 

cfmah Internasional jang berkedu- 
Idukan di Den Haag (Nederland), 

mf kepada pemerintah Malaja 

paru-paru, Ia segera diobati de- lia, 

k " daerah2 jang belum pernah 

|berdjauhan letaknja, satinja En- 

ia dianggap tidak "bersalah apa-| 

Dalam pada itu djuga perhim 
punan bangsa Tamil se-Malaja 
dalam sebuah konperensinja hari 
Senin di Ipoh memutuskan untuk 

(hak 
berdasarkan 

tempat kelahiran) depan Mahka- 

demikian dikabarkan oleh UP. 
Selandjutnja 'konperensi tsb. 

djuga membuat usul jg An 
ut 

mendjadikan bahasa Tamil seba- 
gai salah satu bahasa jang diwa- 
djibkan dalam sekolah2. 

Ketua konperensi tsb., G. Sa- 
rangapay — Seorang” redaktur 
warta harian — mengatakan, ,,pe 
merintah federal Malaya hendak 
nja tidak menolak untuk membe- 
rikan jus soli (kep. orang-orang 
Tamil) dalam negara Malaja jg 
merdeka.” Dikatakannja seterus- 
nja, bahwa orang2 Tamil jang 

harus dengan sendirinja mendapat 
kan hak-hak kewarganegaraan 
itu. 
Kemudian perhimpunan tadi 

memutuskan untuk mengadjukan 
sebuah memorandum kepada Ko- 
misi Konstitusi Malaja jg pada 
waktu ini masih mengadakan 
pertemuan2 dengan para wakil2 
dari semua golongan2 rakjat Ma- 
laja guna mendapatkan rangka 
bagi konstitusi jang baru untuk 
Malaja. (Antara) 

Gunung? Jg. Be- 
lam Pernah Ter- 

lihat: 
Didae- 

rah Kutub Sit. 
PENERBANG2 jg ikut dalam 

Iterikat dalam suatu "persekutuan 
jang bersemangat perkawinan ia 

Kali- 
Pa ri dan Major Burhanudin. Keterangan gambar: dari kanan ke-kiri KSAD, Dardiansjahku, Tjinabe, Over- 

'Cupido Modern” Di 
» uka Kantor Djodah” | wu 
— Tarip Pria Lebih 

iMahal 

SUATU BIRO untuk menguru- 
si kepentingan Orang-orarg jang 
“kesepian” telah didirikan di Si- 
Ingapura dan Jane Teo ig berusia 
129 tahun telah mendjadi ”Cupi- 
do” profesionil jang pertama di 

waktu dipasang didekat mereka. 
Keradjaan 
atas medjanja jang mengatakan, : Biro tsb. menawarkan untuk letakkan sebuah bom. Dia telah || mengusahakan perkenalan antara | Yaannja dgn bom tadi dibawah orang2 lelaki dan wanita jang Ld en esepian” 
Orang perwira dari angkatan dar 

Sampai mereka dapas | Dhw didalam almari dikantornja 
fu. Dia membersihkan kanternja 

| tepat” atas suatu "dasar ilmu pe- 
ingetahuan,” 

Nonah Teo baru2 ini telah me 
ngikuti suatu kursus selama 6 
bulan pada biro pembimbing per 
kawinan di London dan sekarang 

Isudah memiliki sebuah »diploma 
dalam usaha membuat perkawi- 

Jaan” jang diperolehnja dengan 
setjara istimewa. : 

|” Biro tsb. menetapkan tarip se- 
banjak 20 dollar- Talaja bagi se- 
'tiap langganan jang tergolong 
kaum lelaki untuk 3 kali perke. 
nalan dan setiap langganan wa- 
nita harus membajar 5 dOllar 
kurang daripada djumlah tsb, 

Sampai sebegitu djauh dua 
orang lelaki dan 3 orang wanita 
telah mirita djasa2 biro tsb., tapi 
tidak seorangpun diantara mere- 
ka jang telah mentjapai persetu- 
|djuan. 

Nonah Teo telah memperingat 
kan, supaja orang jg ' tergolong 
kaum "mata kerandjang” hendak- 

PM/Ali-KSAD? Dan 

  

Ini jg. dia 

  

pembitjaraan2 tersebut tidak di 
umumkan. 

Sementara itu pada hari Senin 

itu djuga bertempat dikantor de 
wan. menteri di Pedjambon telah 

  
  

nja djangan datang ke-bi cf diadakan pembitjaraan2 tingkat 
Pun PN TER Pan tinggi, jang dihadiri oleh wakil 

5 perdana menteri I mr. Moh. A.S. MINTA BANTUAN R AN TN Roem, wakil perdana menteri II INGGERIS. 2 C3 
Idham Chalid, menteri kehaki- 

man prof. mr. Moeljitno, mente 

ri penerangan Sudibjo, djaksa 
agung Sceprapto dan kepala kepo 

Djakarta Raya, komisaris 
r Djen Hohammad. 

seorangpun diantara pa 

. Kementerian luar negeri A.S. 
hari Kemis telah mengadjukan 
permintaan kepada pembesar? Ing 
geris supaja berusaha mentjari 
keterangan tentang nasibnja se-f, buah pesawat patroli ALS. sertaf' 
16 orang anak buahnja jang hi- 

        

     

     

lang didekat pantai Tiongkok, |/3 Pembesar jg menghadiri pem 
Yitjaraan2 “ini bersedia untuk 
memberikan sesuatu keterangan. Indon. Beli Beras) 

Surplus AS 
DJAWATAN Pertanian Ame- 

rika Serikat telah mengumumkan, 
bahwa Indonesia telah mengadju 
can pembelian 110 djuta Ibs. be- ras surplus lagi dalam rangka Agricultural Disposal Law AS. Demikian diberitakan oleh U.p, 

dari Washington. 
Harganja dikatakan 133 US$ per metric ton. Pemerintah A:S. 

kini sedang - mengumpulkan ta- Waran2 dari pedagang2 Amerika 
untuk melever beras ini kepada S 
Indonesia. 

Sementara itu kalangan Direk- 
torat Hubungan Ekonomi Antar 

Menteri penerangan Sudibjo ha 
nja mengatakan, bahwa pembitja 

raan2 itu bersifat ,,rahasia. 
Dalam pada itu menurut kete 

rangan2 jang dapat dikumpulkan 
pembitjaraan2 tersebut ialah me 
ngenai ,,periiwa 13 Agustus" 
dan keadaan dewasa ini pada 
umumnja. 

Selesai 
an2 di I 

    

menghadiri pembitjara- 

edjambon itu, djaksa 
dan menteri ke 

. Moeljatno mening 
igan sidang bersama2. 

jaan, djaksa  agungi 
a menerangkan, bah 

1 pembitja 

j dgn menteri 
an tetapi tid 

    

   
   

    

  

  
ber 

3 SEKAM A KEKE 

  

EN 

Ditolong Surat Kalen, 
2 Orang Perwira Ingeris Terhindar Dar: 

Bahaja Maut 
PADA HARI Minggu surat2 kaleng telah dapat menclong € 

wa dari dua orang perwira di Nicosia (Cyprus), setelah sebualwb. 

Apa2 jang dirundingkan dalam 

Singapur: 

sa KALA 

Seorang perwira angkatan ud: 
Inggris (RAF) diberitahu oleh surat jang diletakkan « 

bahwa dibawah mobilnja ada «.. 
naik mobil untuk pergi kepek 

tempat duduk jang belakang. £ 
at telah diberi tahu liwat telepc 
ada diletakkan sebuah bom wz 
dan mendapatkan sebuah bom hb - 

Si tjor jang telah disiapkan untuk meledak. (Antara-UP). 

Pemeriksaan Lie Hot 
5 Thay Belum 'Selesai” 

1Kepala "Kepolisian 
Adakan Pembitjaraan2 Tingkat Tinggi 

BERTEMPAT DIKEMENTERIAN pertahanan, hari 
nin pagi perdana menteri mr, Ali Sastroamidjojo telah meng 
dakan pembitjaraan2 dengan KSAD djendral major Nasutio: 
Setelah ini perdana menteri mengadakan pula pembitjaraan. 
dengan kepala kepolisian negara R. Sukanto. Pembitjaraan: 

ikan bertempat dikantor dewan menteri di Pedjan: 
bon dihadiri pula oleh djaksa agung Suprapto. 

&x te 5 

lan Abdulgani, Djen Mohammei 

hanja mengatakan: ,, Tentang so: 
ini saja tidak bersedia member. 
keterangan”, 

Joe Louis Malaya 
K.O. Lawan Let 

terzetter 
MALAM SENIN di Pekan 

Raya Surabaja telah dilangsung- 
kan adu-tindju dengan mengemu- 
kakan sebagai partai2 utama 
Tiger Hasan (jang dipropagan- 
dakan sebagai Joe Louis dari 
Malaya) melawan ”letterzetter” 
(dari Chinese Daily News - Su- 
rabaja) Tan Kok Liem, Kid Bel- 
lel Surabaja lawan Jaffar dari 
Djakarta dan Liong Bie Surabaja 
lawan Kid Manoppo dari. Dja- 
karta, 

Dari partai2 ini Tiger Hasan 
k.o. dalam ronde ke-5, Kid Bellel 
menang angka dan Liong Bie me- 
njerah kalah dalam ronde ke-3, 
Partai2 utama ini dilangsungkan 
mestinja dalam 10 ronde masing2 
dari 2 menit, 

Matjane Malaya — ”letter- 
zetter”, 

Menindjau reclamenja jang. men 
dahulu perlombaan tindju ini dan 
nama jang digunakan bagi Hasan 
sebagai Joe Louis Malaya itu ma 
ka penggemar2 tindju di Suraba 
ja, terutama jang melihat Hasan 
dalam ronde pertama keluar se- 
bagai petindju jang tampaknja su       

sedia utk memberi keterangan? 
lebih landjut. 

Perkara Lie Hok Thaye 
Dalam pada itu, komisaris be- 

sar Djen Mohammad menerang- 
kan, bahwa pemeriksaan perkara 

Negara Kem. Luar Negeri di Djakarta menerangkan bhw 110 
djuta Ibs. itu merupakan pembe- 
lian beras2 surplus dalam rangka 
perdjandjian pembelian barang2 
surplus Indonesia-A.S. Seperti 

berkelahiran di Malaja sudahlah |” 

-diketahui, dalam rangka pembe- 
lian barang? surplus itu 250.000 

beli dalam rangka pembelian per- 
tama. 

mantan Timur), selama tiga 
but, telah dapa Imtenangkap 
dup jg. berasal dari Sulawesi, 

responden “Antara” di Samarin- 
da, Kadrie Uning menerangkan, 

lundupkan kedaerah Kalimantan 
Utara, djadjahan Inggris, teruta- 

dan sarang burung dari Kota 
Baru, sedang rotan, damar dan 
hasil bumi lainlainnja dari dae- 
rah Kalimantan Timur sendiri. 
Mengenai pengalamannja tiap 
melakukan penangkapan . terha- 
dap kaum penjelundup itu, di- 
katakan oleh assisten-wedana 
itu, bahwa ia belum pernah men 
dapat perlawanan. Tapi ketega- 
ngan sewaktu akan dilantjarkan 
penangkapan itu memang tjukup   expedisi Kutub Selatan Austra- 

sika Internasional, telah menemu- 
aa Sam jang belum pernah 
dilihat manusia dan telah memo- 

petakan dipesisir Enderbyland, 
didaerah Kutub Selatan. Demiki- 
an pengumuman kementerian luar 
negeri Australia, 
Pesawat2 terbang Australia ta 

di berpangkalan Jlipangkalan Ku 
tub Mawson, ialah pusat expedi 
si Australia di Antarktika. Pe 
nerbang2 Australia giat melaku- 
kan penjelidikan2 dalam musim 
saldju, dalam mana berbulan2 Ia 
manja keadaan hampir gelap ge 
lita, pada waktu pesawat2 ter- 
bang expedisi2 negara2 lainnja 
seakan2 dilumpuhkan oleh tjua 
tja gelap ini. 
Mereka menjelidiki 2.daerah jg 

|derby Land (300 mil sebelah ba 
tat Mawson), lainnja pegunungan 
Prince of Wales (300 mil barat: 
daja menjelatan dari Mawson). 
Penerbangan2 ketandjung Anne 
dan teluk Amundsen di Enderby 
Land menghasilkan penemuan 
banjak gunting2 dan keadaan pan 
tai jg belum pernah dipetakan. 
(Antara-Reuter). 

KONVOI MILITER PERAN- 
TJIS DISERGAP KAUM : 
PEDJUANG ALDJAZAIR, 
Enam orang serdadu Perantjis 

  

  malam Saptu telah terbunuh wak 
tu sebuah konvoi militer. Peran- 
tjis disergap oleh pedjuang2 Al- 
djazairfa didekat Ain Abid, kira2 
27 mil sebelah Tenggara Kon- 
stantin, demikian didapat kabar 
di Konstantin pada hari Saptu, 

Pedjuang2 Aldjazairia itu me- 
rusak djalan besar dan menje- 
rang truck2 militer Perantjis wak 
tu mereka sedang berhenti. 

Dalam pertempuran tsb dua 
orang dari kaum pedjuang ter- 

: Imengerikan. 
Pernah sekali dengan -bersen- 

djata sebuah pistol dengan peluru 
enam butir diperairan Tandjung 
Mangkaliat ia hendak menang- 
kap tiga perahu penjelundup dari 
Sulawesi dengan 35 orang penje 
lundup. Kadrie Uning hanja ber- 
teman enam orang. Tapi karena 
ia berlaku nekat, maka 35 orang 
penjelundup itu dapat ditunduk- 
kannja, dan dibekuknja. 

Sekali waktu ia mengedjar se- 
buah . perahu penjelundup jang 
melarikan diri ketengah batu-batu 
karang, hingga motor jang dipa- 
kainja tidak mungkin dapat ma- 
suk kesela-sela karang jang ber- 
bahaja itu. Namun, dengan ber- 
sendjata seputjuk pistol, dan sam 
bil berenang dapat dihampirinja 
ketudjuh penjelundup itu, dan 
dapat dipaksanja mereka menje- 
rahkan diri. 
Dalam melakukan penangkapan 

kerapkali Kadrie Uning mengha- 
dapi bahaja maut, tapi dalam 
mendjalankan tugasnja, sampai 
kini assisten-wedana itu masih 
tetap selamat. Dikalangan kaum 
penjelundup nama Kadrie Uniag 
tjukup dikenal sebagai ,, Harimau 
Tandjung Mangkaliat.” 

Tandjung ini terletak ditengah 
djalan raja laut untuk kaum pe- 
njelundup kedacrah Kalimantan 
Utara, Sebab itulah maka Tan- 
djung ini didjaga keras oleh alat 
alat negara, walaupun dgn alat 
dan persendjataan jang serba sc- 
derhana, 

Dengan perahu bermotor 
tempel dan pistol, 

Kadrie Uning hanja diperleng 
kapi dengan sebuah perahu jang 
bermotor tempel, bersendjata se- 
putjuk pistol, dan djika sudah 
sampai ditengah laut jang besar 
ombaknja, perahu itu tidak dapat 
lagi mengedjar perahu2 penjelun- 
dup jang lari. ,,Djika saja diberi 
perahu2 motor pengedjar jg da- 
pat berlari tjepat, mungkin akan 
beratus-ratus — “djumlah — perahu   tembak mati, penjelundup jang dapat kami 

ton beras akan dibeli oleh Indo- | nesia sebanjak 70.000 sudah di! 

Lie Hok Thay oleh polisi hingga 
kini belum selesai. 

Atas pertanjaan apakah dalam 
tingkat seperti sekarang ini ter-   

| Sering Tangkap sPenjelundup2 : Hanja 
Seorang Diri Sadja 

: KADRIE UNING,: assisten-wedana Sangkulirang (Kali. 
tahun bertugas diketjamatan terse- 
sebanjak 

bahwa barang-barang jang dise-|K: 

ma kopra dari Sulawesi, meritja |U 

dapat alasan untuk minta kete- 
rangan2 menteri luar negeri Roes 

Kadrie Uning. Harimau 
sTaadjung: Mangkaliat” | 

255 Dalam ronde ke-3 kelebihan rou 

40 buah perahu penjelun 
Kota Baru (Kalimatan Tenggara) dan dari daerah Kalimatan Timur sendiri. 

Dalam pertjakapan dengan kortangkap,” kata assisten-wedana 
itu. 

Ditanja mengapa orang-orang 
alimantan suka menjelundup, 

pada hal hukuman berat menung- 
gunja djika tertangkap,  Kadrie 

ning menerangkan, bhw orang 
mau menjelundup karena ingin 
mendapat keuntungan berlipat- 
ganda, dan karena kurang kapal 
pengangkut untuk dapat memba- 
wa hasil-hasil bumi dimasing2 
daerah, seperti Tarakan, Berau 
dan Sangkulirang. 

Kurangnja pengangkutan me 
njebabkan bertambah banjaknja 
penjelundup. Misalnja, harga ko 
pra di Sangkulirang Rp. 700.— 
satu ton, di Samarinda Rp. 
1100.— tapi alat pagangkut ke- 
pelabuhan Samarinda sangat su- 
Kar, sedang kopra di Biduk2, dja 
djahan Inggeris Rp. 1500 satu 
ton, dan dengan per.Lu penjelun 
dup lebih mudah diangkut kesa 
na. 

Menurut Kadrie Uning, 754 
dari hasil kopra di Sangkulirang 
mengalir keperbatasan ' Borneo 
Utara, daerah penjelundupan. Utk 
mentjegah penjelundupan ini ada 
dua djalan, katanja, jaitu menjedi 
akan alat2 pengangkutan jg sah 
antara Sangkulirang dan Sama- 
rinda. Dengan adanja alat2 pe- 
ngangkut dilaut ini perekonomi- 
an rakjat akan bertambah madju, 
dan pemerintah dapat memungut 
tjukai dari perdagangan itu, 

. Pada dewasa ini, biarpun seka 
Ti, Sebulan djarang ada kapal ke 
tiil jg dapat mengangkut hasil bu 
mi rakjat keluar daerahnja, dan 
keadaan ini harus diinsafi oleh 
pemerintah kita, kata Kadrie 
Uning. 

tangga, mengapa 
"Setia" seperti dulu,   

| 

abli ilmu kemasjarakatan, tetapi 
tidak melulu terletak pada para 
keadaan sekarang sudah berobah. 

dah geroutineerd, mengharapkan 
akan menjaksikan adu-tindju jg 
bernilai. Malah terdengar suara? 
'ketjewa, bahwa jang dihadapkan 
pada matjan Malaya ini adalah 
debutant Tan Kok Liem, seorang 
letterzetter pada suatu harian di 
Surabaja. 
Dalam ronde kedua Hasan pu 

kul dengan ,,back hand” sehingga 
diperingatkan oleh wasit dan di 
ketawakan oleh penonton. Tan 
Kok Liem tjukup menundjukkan 
agresi, dan dalam babak kedua 
sekalipun Tan Kok Liem tampak 
sedikit ,,gejaagd”, dengan meng- 
gunakan kelebihan tinggi badan- 
nja itu memberikan party baik. 

tine jang tampak pada Hasani se 
mula sudah tidak terlihat lagi, 
dan kedua petindju itu terang se 
baja, Dalam ronde ke-4. Hasan 
tampaknja tidak mempunjai kon- 
trole atas kakinja (grogay2). 
Dalam ronde ke-5 karena suatu 
punch Hasan terbukalah dekking 
aja dan suatu “stoot” jang ragu2 
oleh Tan tjukup mengirim Hasan 
kelantai, dan habis dihitung sam 
pai 10. Hasan diangkut kerumah 
sakit dengan tandu, Kini Hasan 
di RSUP (Surabaja) dan bagai 
mana laporan dari para dokter 
perawatnja belum diketahui. 

  

Bekas ketua menteri Singa- 
pura, David Marshall, hari Ka- 
mis mengatakan di Peking bah- 
wa menteri perdagangan luar ng 
geri RRT, Yeh Chi Chuang, te- 
lah menjatakan kepadanja 'ten- 
tang harapan jang sangat bagus 
bagi perdagangan antara RRT 
dan Singapura-Malaya. 
Menurut menteri Yeh, sebe- 

lum ada embargo Tiongkok ba- 
njak mengimpor dari Singapura 
dan Malaya. Kini kedua daerah 
ini boleh mengharapkan  pesa- 
nan karet oleh RRT. Tetapi ba 
njak-sedikit pesanan ini adalah 
tergantung kepada harga dan 
mutu karet itu. 
NEDERLANDSCHE BANK ME 

NAIKKAN KOERS DIS- 
KONTO, 

Nederlandsche Bank umum- 
kan bahwa mutasi tanggal 25 
Agustus jbl. bank tsb. menaikan 
diskontonja mendjadi 314 96, ig.   semula diskontonja berdjumlah 
390. : 

Bank tsb. djuga menaikkan 
uang lain?nja dengan 4. 
Langkah demikian: diambil, de 

ngan mengingat tentang naiknja 
koers diskonto di New York ig. 
tinggi, dan  kenjataan bahwa 
koers diskonto-untuk 3 bulan da 
ri surat2 perbendaharaan negara 
dalam pasar bebbas di Amster- 
dam kini sama dengan koers dis   konto resmi. NAN NAH LH LA AL 

Jo Seruete: Sadja!! 
BUDJANG, 

BANJAK SAJA dengar keluh kesah para ibu pengurus rumah 
budjang2 pada masa sekarang ini tidak bisa 

Dulu para budjang pembantu rumah tangga itu tidak banjak pertingkah, umumnja setia2, sampai turun temurun. Apa sebab sekarang berobah ? Saja bukan 
Sampai tetahunan, 

kiranja dalam hal ini kesalahan 
budjang2 itu sendiri, Memang 

Sekeliling kita sekarang  pud berobah sedjalan dengan perobahan masjarakat. Perobahan? mana pun mempengaruhi sifat dan perasaan para budjang tadi. Mereka lebih berfikir madju. Dalam hal 
madjikannja pun ikut menjesuaikan 

ini ada sebaiknja, bahwa para 
diri dalam memperlakukah budjang2-nja. Misalnja bila si-budjang masih kanak2, berilah kai sempatan "untuk melandjutkan sekolah 

Pun kepada jang sudah dewasa, sebaiknja kebebasannja tidale tei lalu dikekang. Djuga pangrengkuh” bisa dirobah jg lebih tolkkrant 

disamping pekerdjaannja. 

dis. Kiranja dengan adanja saling mengerti ini, pun budjang2 ki akan bisa lebih setia lagi, 

Ki Blokosuto, 
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DAHKAH DIANTARA PULU- .| 

BU ORANG ITU TER- 
RI NJONJA DAN 

  

. Ikampanje Osborn dan R.RI. 

Dapat beli pada : 

BODJONG 25 
SEMARANG. 

   

LIE KONG YANG 
Kemiriredjo 8 Magelang. 

ANA AA E 

      

    

   

G 

   

....cooco.naax    

'dan selalu digunakan dalam Kebaktian? 

Pendapatan pendjualan 10096 dipergunakan untuk Pembangunan 
j R. Pantekosta Magelang. - 2 

  

  

   

          

   
   

  

   
   

Perimanitak tjaranja? Itu tidak sukar, kalau 
mulai sekarang djuga memakai Pepsodent 
untuk menggosok gigi. Karena hanjalah 

Pepsodent jang mengandung Irium, jaitu 
suatu bahan mudjarab jang dapat.mentjegah 

rusaknja gigi. Akan terbukti bahwa semua selaput jang 
melekat pada gigi akan hilang lenjap seperti embun kena sinar 

matahari. Sesungguhnja, gigi akan tampak lebih putih 

dalam waktu 7.hari! 

| pyar 

P 
1 

1 
P4         

      

  

   

  

Pepsodent:berbusa banjak 1 
Djuga bagian? gigi jang. cersembunfi 
dibersihkan oleh busa Pepsodent jang 

mengandung irium, 

    

  

| BANLULAH 

PMI. Obat mandjur untuk 
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JANG DAPAT DIPERTJAJA 
Ban2 Fulda sudah terkenal karena pers 

3 Nampangnja jang mempertinggi kea5 
manan pengendara pada setiap posisis 

  

Ditambah dengan konstruksinja jang 
kokoh-kuat, ban2 Fulda dari itu ada» 
lah ban jang dapat Tuan perfjaja, 

Wakil tunggal: 

nv. Pemandangan      

— Tang : : . 

e ben cwauiter IWINK mercori 
TINTA LAIN JANG PERNAH TUAN PAKAI! 
.. . . .... 

. 
.. 

  

   & ... 
.. 

.-» 
.. 

Dalam sementara itu Ouink 

betul memberikan hasil jang 
paling baik dalam pena-pena 
Parker, ia djuga akan mem- 

perbaiki pertulisan dari se- 
tiap merek pulpen jang lain. 

          

perasaan SAK: 7. 

Djangan takut akan demam. Minum- 
lah tablet “ASPRO'dan tuan akan me- 

|'rasa kuat dan segar kembali dalam 
waktu jang singkat. Tablet? “ASPRO' 
memberi kemadjuan dalam hal kese- 

| hatan kulit tuan, panas tubuh tuan 
akan turun dan perasaan tuan akan 
mendjadi segar-bugar — karenanja. 
'ASPRO” obat termasjhur diseluruh 
dunia untuk penjakit demam. 

   
         

  Gunung Sahari Antjol 14, telp. 905 -1152 Kota - Djakarta. 

jang men gandung 
  Haa koe 

  

Belum Dapat Tempat ? 
S.M.E.P. SORE 

. (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama) 
Masih menerima Siswa baru untuk klas I, HI & HI. 

: Uang pangkal Rp. 10.— 
Keterangan pada : 

JAJASAN PENDIDIKAN ,,RAPI” 

  

Dji. Maluku 31 Semarang. 

  

"— 

  

damai. Surat2 harap dialamatkan kepada : 

SOEROSO AMIN 
POSTEROMOL NO. 191 
SEMARANG. 
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Ditjari dengan segera 
' SATU RUMAH/PAVILIOEN/AUTO GARAGE je apart, 

| untuk satu kefuarga Indonesia (belum ada anak). Sanggup 
memberi voerschot (bukan uang kuntji). Perundingan ber- 

  

| 
  , Ke Mam Ma mna aga —— ——   

De». Soeharsoe 
“DJL. OV. SLAMET RIJADI 249 — SOLO. 

Mulai tg. 1 September 1956. 

Hari Saptu, hari Besar dan hari Minggu tutup. 
ma Tha   

8 LL LL LL LL LM 

Telah kembali dari Luar Negeri dan dapat lagi menerima tamu: 

Jang langganan Rp. 5,— sebu- 

SOLV-x   

KURSUS BAHASA INGGERIS 

Peladjaran dengan surat (schrif- 
telijk). Buku peladjaran dikirim | 
saban Minggu (4 kali sebulan). | 
Tammat dalam 8 bulan. Peladja- 
ran memakai sistim jang mudah 
dipeladjari zondar guru. Kursus 
ini tersiar luas dan sambutan isti- 
mewa diseluruh Indonesia dari 
kota2 sampai: desa2 karena me- 
menuhi hasrat umum. Praktis — 
Sistimatis. 
Segeralah berlangganan agar da- 
pat turut berlomba dalam zaman 
kemadjuan ! , 

untuk tinta jang 

melekat dan ta' 

lembut dituliskan 
bersihkan pena. 

ian, kirim lebih dulu pada: 
PENDIDIKAN UMUM.   

Apa sebab? Oleh karena 
Parker Ouink satu?nja tinta 

SOLv-x. 
adalah pembaharu- 

an jang €ksklusip dari Parker 

    

selain ta" 

tersumbat, 

selalu mems 

  
   SoLv-x 

nama ja 
dunia” untuk 

    

  

  

Tromol pos 66 - Surabaja. : 

EM LL ULN 

Buah Dada lembek?? BUSTERIN 
bikin segar, kentjang besar mon- 
tok Rp. 20.—. EXIRA KERAS 
Rp. 75,—. RENA datang bulan 
tidak beres Rp. 58, —. CRISTA- 
NOL PIL. bikin kurus, ketjilkan 
perut besar Rp. 20,—. Porto 
Rp. 3,—. ASTHMAPILL.: Saki 
panas Mengi, mengo lekas baik 

@2-12-1 

1 AUTOLET CHASSIS 
Rp. 20,— VOCANOLPILL.: Ba- DE SOTO 1, TON 
tuk darah, sesek, kering, T.B.C.$ — BARU 1956. $ 
Batuk darah Rp. 20,— Tangg. 1 DUCATI 1954 
lekas baik. KEADAAN BAIK. 
THIO GIOK GIEM Keterangan : 
Gang Tengah 22 Semarang. 

SOLO: Tjojudan 70 A. : 
TA UN LL LL -.. 

PEDAMARAN BLAKANG 23       
  

— DIDJUAL: 

  

autoleite-chassis model 1956, th. 1953 

BARU, belum ada “ polisi- 
- EL, nomer. Dapat dilihat di: 

Didjual SPOED 
2 Bromfiets merk : EXPRESS” | Sae th. 1953 dan 195 SATU FORO THAMES |: Bromticts merk SOE 

Dalam keadaan baik dan harga 
imurah. Keterangan boleh datang 

jdi Dj. Gadjah Mada 142 Smg.       

TokoMASCOPIEN.V.| - 
Djl. Slamet Rijadi 126, | 
SULO — Telp. No: 278. | »” GRIS” 

an 3 AAA . 

»GRAND” 
  

AGENDA SEMARANG, | 
UNED CINEMAS "| 

Djam untuk pesan tempat: | 
"Lux" “Grand” 0 Mekel 4 
”Rex” . "Orion” 4 “Old | 

& PR EK Six Tok Oei MTA Mike 
| EXIRA: SABAN SORE dj. 3.00| 

”"ORION”  545-715-9.15/ 
EXTRA: SABAN SORE di. 3.15 | 

  

    

  

    

CinemaScope . | 
William Holden - Kim Novak | 

TERON Peta LA 
Color by Technicolor | 

"LUX" 

an 
an 

aU 
JA
 

Ta
na

 

  

Hebnma  Oaann 
5 To 95 (17 th) | 

EXTRA: SABAN SORE di, 3.001 
Joan Crawford - Barry Sullivan | 

Belsy Paaner - John kreland 
“"GUBEN BEE” 

PGRIS” 5.- Te 9x (17 th) | 
EXTRA: BESOK SORE dj. 3.00 

  

(“GRAND” 3.. NA 

"MALAM DENGHABISAN: | 
Ma 

can Martin - Jerry Lewis | 
PYOWRE NEVER "3 

   1 

    -   

“100 youne”| GG ”- : AL Vunviaun Ketek | #knyarm Mean 
TINGGAL SEDIKIT MALAM : Peni Iu : MARIA ALBERGHETTI Ae ROBKMANY : 
PINDRA" S2 7e 9 (17 th) STERLING HAYDEN- ANNA. : Pagi 
Bhakia) 0 PEKAN: -RICHARD CARLSOM- ARTHUR HUNNICUTT | CiNemaScoPE rioihitdLor 

Film India Tekst Indon, ERNEST BORGNINE -1. CARROI NAISH- 
  #   
  

INI MALAM PREMIERE! 
5.00-7.00-9.00 

Fa EXTRA: BESOK SORE D.B. dj. 3.00 

BESOK MALAM BERBARENG: 
5-79. G7 th) 

EXTRA: SABAN SORE dj. 3.00 

MisKo Mi cakedakelsi 

  
'Tjerita roman sedjarah jang paling mengagum- 

  

   
      

  

(Masuk dari Kranggan Wetan) 
SEMARANG, 

5 0 2 2 RL TI IL Le. LL LK 

- £ . 

» PORTABLE” | 
MTA Atas Banjak 

Permintaan 
Dibuka PAGI-SIANG &- MALAM. 
Dengan MESIN TULIS BARU 
TANPA uang Udjian & Pangkal. 

5 72 djam (3bL) pasti ber-IDJAZ AH. Daf- 
. MALMAHAIRA fu tarkan sekarang di Nias III/1 Smg. 

SEMARANG. TEMPAT SANGAT TERBATAS. 

2 LL LL LL ME ME AL NI LH MA MA AN 

INI MALAM PREMIERE! 
KEKE II U 

EXTRA: SABAN SORE dj. 3.00 

»ORION? 515715915 
EXTRA: SABEN SORE dj. 3.15 

(Pesan tempat: 9.-12.-) 
Kartu Bebas tak berlaku. 

A LOVE STORY 

,..possibly “ 
one of the 

greatest! 

  
) Berry FieLo-Susan STRASBERE 
4 CurrP Roserrson 

g Ang CO-ETARRNG 

       

    
      
    

"ROYAL" 445-7-5915 Ika 4 semberdntakkan jang Insfig .lantara gadis remadja jang utk pertama kalinja 
"ROXY” 630-845 (17 th) Bedakan Pa Fexas..... "aga benih? Wi mengindjak dan mengenjam kenikmatan hidup Usha Kiran 2 R Hui Saba Ita jang tumbuh ditengah2 keributan dentuman 2 laki2 jang berkelana membentji dan mening- 

Bim India yg ari Isendjata dan kemudian" mentjapai kesuburannja (24 kan keramaian kota..........! : Tekst Ind, ADHIKAR” 'diantara dua udjung pisau terhunus jang paling (Segala nasehat orang tuanja, masuk telinga kanan 
” laman adela Ula ak st asa. Geri bronri 1 keluar telinga KN ena diturutnja segala | 

-"DJAGALAN” 5.7.9. (d7 th) Kisah heriok jang berkobar-kobar tentang seorang Blora MARIA sn au utk mengikuti djedjak | 

4... Chiang Hua - Liu Loan 

  

  

j pahlawan — Jim Bowie — jang memegang, pu- 
PPU NU TSE CHIAN"” tjuk pemimpin pemberontakan utk mentjapai ke- 
awam nerdekaan bangsa jang gilang-gemilang! 

lelaki jang ditjintai !! !   FILM CINEMASCOPE BESAR! 

Kisah pertjintaan jang mesra dan penuh humor| 

#o0cocooo.cococomsocoococoe.oconounsonnoonoo0o00 

Perwakilan Paberik: LAWSIM ZECHA & Co. N.V. 
Nusantara 9 (atas) — Djakarta 

Tiobalah kini Permanent Ouink jang 

telah diperbaiki dan iang ta" dapat 

Osink . ... satu?nja tinta dengan 

2x. . dibuat oleh Parker, 

g telah terkenal diseluruh 

        

   

        

   

Dipakai diseluruh dunia. 

demikian banjak manusia. 

   

alat2 tulis menulis, 

  2 Nee “DP aa aa Di d jual Lekas DATANG Ne BATAK Bend 1600 Malam) 

»INDRA” AG 

4.45-7.00-9.15 

"Jsha Kiran 
Kishore »A DH 

»ROYAL” “INI MALAM PREMIERE 
-BERBARENG (17 th) 

Saksikanlah sitjantik USHA KIRAN -menjanji dan menari 
KISHORE KUMARI membuat penonton sedih, gembira dan ter- 

HA Film India Tekst Ind. 

» ROXY” 
6.30-8.45 

(persamaan Hak Wanita) IK 3 A 5 
AR Film India Tekst Indon.   

| Permintaan akan ASPRO' pada sekarang 
| tni demikian banjaknja hingga ber-djuta? 

manusia diseluruh dunia memperoleh | 

pertolongan karenanja. Tiada suatu obat 

lainpun jang demikian mandjur untuk 

1 

     

  

TANDA PERNIAGAAN ' 

  

     
£ 4 
ASPRO' 

Untuk 
"Influenza .    

Untuk datang bu- 

lan tida tjotjok             

  

Seperti biasa Jaki2 wanita 
lain menantinja dengan 
penuh nafsu berahi..... 

.! tapi suaminja...... 

& jang tak pernah men 
dapat kebahagiaan sedjak 
perkawinannja !!! 

  

Kekandasan dan keketjewaan hidup jang tak pantang henti 
jang telah mentjapai puntjak climaxnja.......... achirnja muntjullah nafsu untuk membunuh ! 

      
berlari memuaskan hatinja Tan BARRY SULLIVAN BETSY PALM ER 2 JOHN IRELAND 

Lacy MARLON «Son Pp AKAL MDOUSAL - Ksnd x  ammdAg la Lan» A (EBKT KD duo « Knee hp RK Mac 

  

PEN 

(Chusus untuk Lengganan 
a. Lengganan jang minta 

achir bulan: 
b. Lengganan jg. memberi 

jaran jang lambat satu 
hentikan: 

Id. Lengganan jang membajar belakang (achteruitbetaling), supaja 
diusahakan tunggakan 
kali angsuran sehingga 

mana dapat diperbaiki, 
h. Berhubung dgn sesuatu 

lagi. 

Mn nba Dam Sega Ba 

Roy Kogers 
No. 7   
masih mendjadi Lengganan dan masih menerima koran hingga 
tgl. 15 bulan itu, diharap membajar 50Y5 X dari djumlah uang 
lengganan atau Rp, 7,—3 3 

c. Pembajaran lengganan harus dimuka (vooruitbetaling). Pemba- 

ce, Penarikan uang lengganan akan dikerdjakan oleh Rekening- 
loper, dengan disertai kwitansi jang SAH, Bila sampai tgl. 10 
bulan itu belum ditagih, mungkin karena lupa atau lain sebab, 
uang lengganan mana supaja dikirim ke TOKO "ANA", dan 
sebagai gantinja akan diberi Kwitansi sementara jang akan di- 
tukar belakangan dengan Kwitansi jang originecl: 

£. Pembajaran-pembajaran dengan lain tjara, tidak di-anggap sah. 
9g: Lengganan jang TIDAK menerima koran, sebagaimana biasa, 

harap segera melaporkan atau telpon No. 74, supaja kelalaian 

menerima "Minggu Ini”, sehingga nanti ada pengumuman saja 

Mentan aman Aha 

GUMUMAN. Ea 
"SUARA MERDEKA" di kota Pati). 

kemudian terdjelma dendam 

AWA...........i! Sebuah film India jang paling baru! 

INI MALAM / H TERBIT: : 
PREMIERE “OTHER WOMEN'S MEN... ARE THE MOST EXCITING... Sa & 2 , 
KAT? NN : INA Madjalah Olah-Raga No. 24 
(17 th) ISINJA : 

.. EXTRA : —  Perdjalanan PSSI, duta2 negara tanpa uang. 
5ABAN SORE — Pertandingan Angkatbesi Ampat Negara di Djakarta. 

dj. 3.00 2 — 'A Tjong selalu menarik dalam pertandingan adu tindju, Drama pertjintaan jg. ha- — Nan Hua kalahkan ks. PSMS di Medan. 1 
meat bernjala2 Ah — Dari trainingskamp Bill Miller di Bandung. 4 

Perdjalanan PSSI di luar negeri. 
—  Udjian regu Polo-Air Indonesia jang gagal. 
— Dave Sime, superman dgn spikes. 
— Bermain Bulutangkis (tehnik) 
— Beladjar lontjat indah (tehnik) 
— Varia dunia putri. 
—  Berita2 dalam dan luar negeri, Freekicks dan Gambar2 me- 

riah menarik. 
Ijepat2lah kirim Rp. 15,— utk berlangganan dua bl. sekaligus. 

N. V. BADAN PENERBIT NASIONAL 
Tromolpos 77 — Djakarta 

  
  

berhenti, harus memberikan tahu pada ( Matraman-Raya 50 ) 

  

  tahu berhenti pada tgl, 1, dianggap 

bulan, dengan menjesal terpaksa saja 

mana dibajar tiap bulan dengan dua 
lunas.   

SANG REDJEKI 

hal, maka mulai Sept. '56 saja TIDAK 

  

Agen "Suara Merdeka” di Pati : | TOKO ,,A NA”, Teip. No. 74. | 

HANJA TINGGAL TIGA HARI... Aa Wat“ 
JAKNI TANGGAL 29, 30 DAN 31 AGUSTUS! 

SILAHKAN MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN JANG TER- 
ACHIR INI. SIAPA TAHU 

DAN TUAN DI TOKO KAMI! 

PADA TANGGAL2 TERSEBUT 
MENANTIKAN KEDATANGAN NJONJA 

| PERTJAJALAH ! 
4! DIANGAN RAGU2 ........ ! 

4 SILAHKAN ! 

   

  

DUPLIKAT NOTA2 PEMBELIAN 

JANG BERLAKU DITUKARKAN 

SURAT BAHAGIA 17 AGUSTUS ! 

Se KU o Dn EN G 

TOKO ,,HIEN« 
BODJONG 25, SEMARANG.   

    

  

   
       
     

| SORRY, COWBOY, BUT I'M 
DIGGIN? HERE AN' 1 GOTTA 
DUMP MY DIRT SOME- 

Me Lg V) 

  

   
   
   

  

HOLD IT, MISTER! 
WHAT'S THE IDEA 
OF FILLING THAT 
WATERHOLE? 

     

     

  

    
  
   — Berhenti dulu, tuan! Apa maksudmu dengan m 

hole (tempat air) kepunjaan sajaitu? 
Pa Maaf, cowboy, tetapi saja harus menggali disini dan sajaha us 
menjingkirkan kotoran2nja kesalah satu tempat! 

  

engurug Water- 

Type Pertj. ,SEMARANG” Idzam No. 3498/111/4/171 

  

“— Sudah berhenti sadja, tuan! 

  

  

     

     

NOT 50 FAST! TH? GUY 1 Work | 
FOR HAS FILED MINING CLAIMS 
ON THIS LAND! HERE'S Tu 
PAPERS---EVERYTHING'S 
LEGAL! 

THIS 15 STATE-OWNED Y 50 GI, 
LAND AND 1 HOLp 
TEN-YEAR GRAZING 
RIGHTS HERE! 

          

  

        

  

   
— Djangan terburu nafsu! Pe- 
mimpin saja telah mengadakan 
perdjandjian untuk mengerdjakan 
suatu pertambangan diatas tanah 
ini! Inilah surah idjinnja, djadi 
sudah menurut hukum! 

— Ini adalah tanah kepunjaan ne 
gara, dan saja telah 'mengguna- 
kan tanah ini selama sepuluh ta 
hun sebagai padang rumput! 

f   

Tjatatan Bung Gelandang tentang : Badju untuk Osipov dan ' 

  

    
  

    

    


