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d: NT sa 
, peri Shepilov dan -Menteri2 Soviet laionja. ng semena aa karno memasuki Moskow nan dika Na aduk gps Ma aa Kakan siden menjongsong Tan diluar kota Moskow. 

uskup besar Makarios sudah dje- Pidato sambutan Presi- las mendjadi komandan per-| den Sukarno. 
Gjoangan melawan Inggris .di| Presiden Sukarno dalam me- Cyprus. ? njambut utjapan selamat datang 
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pada 

oleh 12 

Sukarno, 

  

vjet bersama bangsa2 lain ber- Teheran untuk mendjemputnja. 
djuang untuk perdamaian dunia. 
»Karena itu", demikian Presiden del itu jang berbentuk Dakota 

IDjuga Di Moskow Presiden Men- 
UN aa tt Cam at 1 Be an Idapat Sambutan Jang Terbesar 
3 Dari Semua Tamu -Tamu Asing | 

Il Pesawat Terbangnjea Dikawal Dengan 12 Pesawat Jet— Lagu 
Il..Tanah Airku" San le Di Busi ata # aa 
Kita Ingin Menjelen 

. WARTAWAN ,,ANTARA” 
an BN anja pangan terbang Pusat Moskow 

osiden Sovjet Tertinggi URSS Vo i iri datang lam butnia dilanai Kn 
| ma Bina Peniana Mtontat Ba mn Gen Marga Ra Srng klag Ap Ne 

Pesawat terbang jang ditumpangi oleh Presiden Su | 
pesawat Jet jang untuk menghormat Presi- 

gat Fopiler Di Rusia — Kata Presiden: 
ggarakan Masjarakat Jg Adil & Makmur |' 
Sukrisno jang mengikuti perdjalanan Presiden Sukarno ke Uni | 

0w, bahwa penghormatan terbesar telah diberikan kepada Pre- 
tanggal 28 Agustus petang." Pre- 

Semuanja dikirim 4 pesawat mo 

  

      

      

Kata surat2 selebaran EOKA Voroshilov itu antara lain me- 
»Saja merasa bahagia dan bermotor 2, sehingga 

tadi, utjapan2 pemerintah Ing- 
gris tadi tak lain tak bukan ,,ha- 

ngatakan, bhw bangsa Indonesia 
sekarang menghadapi tiga tudju- 

mengundjungi Uni Sovjet. 
kalau nanti selama kundjungan 

dapat memenuhi undangan untuk 
Dji- 

Isa omong kosong dan 'gelemfan besar. Jang pertama ialah ini kami dapat menambah eratnja 

rom 
bengan dipetjah mendjadi 4 dan 
diangkut ke Moskow oleh  ke- 
empat pesawat tsb. melalui Baku 

Cung sabun”, dan “dinjatakan bah| 
wa EOKA tidak akan ' mendja- 
wab tuduhan2 Inggris itu, karena 

'kaan politik jg belum sempurna, 

ingin menjempurnakan kemerde- persahabatan kedua bangsa, ma- 
ka kami akan sangat merasa ber 

— 

han2. (Antara). 

Pendapat Menteri Kehakiman 
Tuduhan2 Jang 

Menteri Luar Negeri Ruslan Abdulgani jang Selasa petang jbl. 
tiba kembali ditanah air sesudah mengundjungi konperensi 
London, dalam waktu 24 djam ini akan memberikan 'kete- 
rangan2 
disebutnja namanja oleh Lie Hok Thay,kepada suatu Panitya 
jang beberapa hari jl. dibentuk Pemerintah guna mendengar- 
kan keterangan2 Menteri Luar Negeri Ruslan Abdulgani. 

  

ngan, Djaksa Agung dan Kepala terangan2 
. Polisi Djakar e 

perundingan mengenai soal ini| masih 
dgn. Inggris tidak ada manfaat| kedua, 
nja. 5 i 

Sikap BOKA masih tetap sa- 
ma: ,,Berundinglah dengan Ma- 
karios atas dasar sjarat2 jang sia. Presiden menjatakan, bahwali1 tahun jang lalu kemerdekaan sawat2 terbang tsb. berangkat da 
dikehendakinja", Dt jia mengerti bahwa kedua peker| kembali kepangkuan kami  danffi Teheran pada tanggal 28/8 pa 

Seperti diketahui, — Lennox djaan ini, terutama jang kedualbaru beberapa tahun ini '“kami|8i2 den pesawat Presiden men: 
tidak dapat terselenggara Boyd mengatakan bahwa menu 

Gaga 2 MENU ada perdamaian. Karenanja, tu- rut bukti2 djelas, Makarios ada 
lah ..pemimpin teroris2 Cyprus 
melawan Inggris“, dan kemung- 
kinan ada bahwa Makarios akan 
diseret kemuka pengadilan dgn. 
tuduhan melakukan 

kan tenaga untuk 
perdamaian dunia, 

Presiden Sukarno menjatakan, 
. bahwa ia tahu rakjat Sovjet ber 

pembunu-|djuang keras untuk kemerdekaan 
dan kemakmuran. Djuga Uni So 

Diharapkan Selesai Dlm 
2 — 3 Hari Ini 

tertjapainja   
an 

Tara 
Mengenai 

Menjangkut Diri Menteri 
.Luor Negeri Ruslan Abdulgcni 
WARTAWAN , ANTARA” mendapat kabar, bahwa 

tentang soal jang menjangkut dirinja berhubung dgn. 

. Panitya terdiri dari PM I danrel, oleh Menlu Abdulgani. Ke 
H, Menteri2 Kehakiman, Penera sediaan Ruslin memberikan -ke 

itu  kabarnja difaku 
Ketera kan denga, maksud membersih Raya. : 

j mendjernihkan' hal? aa 
    

karena sebagian dari wilajahnja | bahagia". 
dalam kekuasaan asing:| Dikatakannja, bahwa bangsa 
ingin menjelenggarakan | Indonesia bukan bangsa muda, 

masjarakat jang adil dan makmur 
jang memberi tempat hidup jang 
lajak bagi segenap rakjat Indone 

bila 

djuan ketiga ialah menjumbang- 

tetapi suatu bangsa jg tua. ,,Te 
tapi kemerdekaan kami pernah 
terlepas dari tangan kami. Baru 

dapat membangun negeri kami”. 
Sukarno selandjutnja djuga te- 
rangkan bhw ia merasa bahagia 

Presiden Sukarno mengutjapkan 
terima kasihnja atas sambutan 
jang diberikan kepadanja dan ia 
membawa salam persahabatan 
mereka. 

Pidato sambutan Voro- 
shilov. 

Sebelum pidato Presiden ' Su- 
karno itu maka Presiden Soviet 
fertinggi URSS Voroshilov da- 
lam kata sambutannja menerang- 
kan, bahwa Uni Sovjet mengikuti 

verdjuangan bangsa Indonesia 
dan dengan gembira menjaksikan 
Indonesia berkembang  madju 

bersahabat dengan bangsa jang 1 
besar seperti Uni Sovjet. Atas Penjambutan di Mos- 
nama pemerintah dan seluruh kow luar biasa me- 
rakjat negara Indonesia — maka riahnja. 

dan Stalinrad. Didalam pesawat 
pertama terdapat Presiden sen- 
diri dgn. adjudan2 dan dokter 
pribadinja, didalam pesawat ke 
dua pemuka2 partai, didalam pe 
'sawat ketiga opsir2 jang. meng- 
ikuti Presiden dan didalam pesa 
wat keempat para wartawan. Pe 

darat dilapangan terbang Mos- 
kow tepat pada djam 17.45 wak 
tu setempat. 

Penjambutan kepada Presiden 
Sukarno di Moskow itu Juar bia 
sa meriahnia. Tak pernah ada 
Kepala Negara asing manapun 
jang mendapat sambutan sedemi 
kian besarnja. Selain barisan 
korps diplomatik maka Central 
Moskow Airport pada tel. 28-8 
petang itu penuh dengan orang. 
Djuga djalan jang dilawi oleh 
Presiden dari lapangan terbang 
ke Kremlin, tempat menginapnia 
Presiden, penuh dengan ratusan 
ribu manusia. Djalan2' dihiasi 
dengan bendera2 Merah Putih 
disamping Palu-Arit, sedang gam 
bar Sukarno setjara besar2 dipa-   menudju keperekoncmiannja na- 

sionalnja jg. bebas. Ia mengutjap 
tan pula kata2 penghargaan atas 
solitik bebas Indonesia  menu- 
Hu keperdamaian dunia. Dike- 
mukakannja arti penting buat per 
aturan politik internasional 
nuntiulnia bangsa2- merdeka di 
Asia dan Afrika. 

Selandjutnja Voroshilov kemu- 

siden Sukarno kepada 
anggauta Korps Diplomatik se 
telah bersama? memeriksa  bari- 
san kehormatan jang untuk meng 

sang digedung2 umum. Gambar2 
Sukarno pun dibawa oleh pen- 
duduk jang menjambutnja dila- 
pangan terbang. 

  

  

      
     

  

Uu angi 
Tindakan, 

Hitler £ 
Rusia Ketjam La- 
rangan Terhadap 
PK Djerman Brt. 

membikin persatuan kembali 
Djerman setjara damai diadi 
tidak mungkin. : 
Sebuah statement dari partai 

tu di Moskow: telah menjama- 
kan tindakan pemerintah Djer- 
man Barat tertanggal 17 Agustus 
jang lalu dengan tindakan seru 
pa itu jang pernah diambil olek 
Hitler ME 

Menurut partai komunis Sovjet, 
pemerintah Djerman Barat dewa 

sa ini telah mengambil djalan jg 
pernah diambil oleh Nazi Djer 

peringatkannja' bahwa dilarang- 
nja Partai Komunis Djerman Ba 
rat jang ketjil itu telah membikin 
persatuan kembali Djerman se- 
tjara damai djadi tidak mungkin. 

?-. (Antara-UP). 

AAA er t kaeaNALA 

Ketika tiba di Baku, 

Lain daripada itu dikabarkan, 
bahwa Presiden dan rombongan 

untuk pertama kalinja ialah di 
Baku, sebuah kota minjak ditepi 
Laut Hitam, ketika singgah satu 
djam lamanja -dalam perdjalanan 
ke Moskow dari Teheran. 

Didepan beratus2 kaum buruh 
dan pembesar2 setempat jang me 
njambutnja Presiden Sukarno me 
ajatakan, bahwa ia datang ke 
Uni Sovjet itu membawa hara- 
pan 80 djuta rakjat Indonesia 
supaja persahabatan dan kerdja- 
sama diantara kedua bangsa se- 
makin erat dan kokoh. 

Presiden kemukakan, bahwa 
karena Indonesia mengalami tin- 
dasan imperialisme selama 350 
tahun, maka sudah tentu terbela 
kang dibeberapa lapangan. ,,Ka 
rena itu bangsa saja  bekerdja 
keras untuk mengatasinja.  Ba- 
rang sesuatu jang baik di Uni 
Sovjet akan digunakan untuk ke 

     

      

madjuan bangsa Indonesia”, de- 
Dilapangan terbang  Voroshi-| mikian mn Sukarno antara 

lov sendiri merrperkenalkan Prellain berkata. 
seluruh 

sar daerah “jang 
beberapa kata: sambutan 
but Sukarno - 'sebagai pedjuang 
kemerdekaan       

  

aa suka kan serta 1 2 
dan segala sesuatu mengena? Gi 

kakan, bahwa Indonesi, mendja 
"farika, "peranan “penting “dalam 'hormat. Presiden mengadakan pa 

  

Negeri Bogor telah meneruskan 
pemerikasan perkara pembuatan 
uang 

Tjipajung baru2 ini. Sebagai ter 
dakwa dihadapkan Udjang Dja- 
karia bin Mo nad, seorang tul man Mr. Muljatno atas pertanja 
kang p di Pertjetakan Dejlan2 sekitar masalah jg menjang 
Unie Djakarta. Djaksa Santosa| kut diri Menteri Luir Negeri 
dalam reguisitoirnja menga gangga, p 
Djakaria Bersalah bera pertama, | 
karena sudah mengetahui ada 
perbuatan djahat tidak memberi 
tahukan kepada 2 maupus 

. djustisi, kedua, salah karena dgu 
clich€2 jang dibuat oleh 
ria itu bisa difjetak uang palsa' batarinia. tidak dapat dilakukan 
berupa Rp. 2,50, Rp. 5.-, Rp. 50 Pemeriksaan dengan tiada seizir 

dan Rp. 1.000,— guhpun y Pemerintah. Dalam hubunoan Ak 
belum sampai selesai sama sekali | 12an persoalan. Menlu Ruslan 
atau dapat di-edarkan. 

pendjara 7 tahun pendjara. Dja- 

djaja. . 2 

   

emalau' Uang. 
Rep. Indon. Pe 

tya tsb. dilakukan Rebo kema 
ren. Dapat dikabarkan, bahwa 
Rebo siang kemaren Komandan 
|CPM seluruh Indonesia Overste 
'Rusli tampak mefigundjungi dan 
mengadakan pembitjaraan2 dgn. 
| Djaksa Agung digedung Kedjak 
|saan Agung. Tidak diperoleh ke 
teranga, apa jg mendjadi pokok 
pembitjaraan kedu, pedjabat ne 
gara tsb. 

PADA tgl. 27-8 Pengadilan 

  

palsu di bungalow Sakti di 

Sementar., itu Menteri Kehak: 

Ruslan “Abdulgani- sama sekali 
tidak bersedia memberika, sesua 
tu keterangan. Mendiawab perta 
njaan2 selandjutnja Menteri me 
nerangkan “behwa ia tetap ber 
pendapat" "terhadap seseorang 
Menteri jg masih memeosano dic   

      larkan.. £ Aa me Kehakiman atas per 
Ds £ EN tanfaan yaa hanja ", menambahkan 
Pa AN Bahwa persoalan tsb. dalam 2 a 

menuntut hukum: 

perdjuangan menentang kolonia-| 
Kabarnja tidak mustahil pemfftisme.  Diperingatkannja djasa2| Sementara itu serombongan 

berian keterangan oleh Menlu Presiden Sukarno dan PM Ali|vioniers jang turut. menjambut 
Rusian Abdulgani kepada Pani| Sastroamidjoio untuk mengade- kedatangan Presiden dilapancar 

kan konperensi Asia-Afrika di 
Bandung jp telah merumuskan 

| resotusinja berdasarkan - lima 
prinsip hidup berdampingan se 
tjara damai. 

”Uni Sovjet dan Indonesia ber 
pegang kepada prinsip2 itu un 
tuk perdamaian dunia” kata Vo- 
roshilov.  Selandjutnju Voroshi- 
lov meniatakan, bahwa Uni So 
vjet menjokong keinginan Indo- 
nesia untuk keutuhan wilajahnia 
dan untuk menjempurnakan ke 
merdekaan nasionalnja. Uni Sc 
vjet akan berbuat segala sesuatu 
untuk memperkuat persahabatan 
diantara kedua bangsa. ”'Peme 
rintah Soviet dan saja .sendiri 
mengharsnkan kundjungan ini 
akan membantu memperkembanc 
kan persahabatan Indonesia-Un: 
Soviet dan djuga memrerkakoh 
nerdamaian dunia”. Demikiar 
Voroshi'ov. 
Selandjutnia wartawan 
“ 

Anta 
ra” itu mengabarkan, bahwa pe- 
sawat terbang iarr ditumpangi 

seh Presiden Sutarno itu “ialah   3 hori int diharapkan sudah bisa 
“ITiselesaikan,  (A karia dibela oleh (Antara). Atjep Atmawi 

  

Setelah mengadakan sidang ter 
tutup achirnja hakim Surjanandi- 
ka mendjatuhkan hukuman 6 ta 
hun 9 bulan pendjara dipotong 
selama dalam tahanan. Hakim 
menerangkan, bahwa ada  'hal2 
'ang meringankan Udjang ialah 
mengaku terus terang dan soal 
keadaan perekonomiannja,  teta 
pi pembuatan clichelah jang me 
rupakan kedjahatan besar, oleh 
karena itu harus dihukum jang 
setimpal... AN Dana 

Perlu diwartakan, bhw sampai 
kini jang sudah didjatuhi huku-! 
man karena tersangkut pembua-f 
tan uang palsu ialah Sie Tik Ing| Pa 
7 tahun 6 bulan, Oey Jek Sing| Sementara menunggu tibanja 
6 tahun 6 bulan dan Udjang Djalis kembali di-Djakarta. tidak 
karia 6 tahun 9 bulan. (Ant.). Jakan diadakan perundingan2 an 

dengan pemerintahnja. 

Bantuan Tehnik Rusia 
Terserah Pada Indon. 

: £ » | Varga, 
Tanpa Perdjardjian Tertentu — Hari Ini “uraian sardjana Mitin. 

“... Kolibaloft Bertolak Ke Rusia 
KEPALA DEPARTEMEN hubungan ekonomi luar negeri 

“Rusia, Kol'baloft, jang turut mengambil bagian sebagai anggota 
| delegasi perdagangan Rusia dalam perurdingan dengan fihak 

Indonesia untuk mengadakan perdjandjian perdagangan dan s0 
al pemberian bantuan tcehnik dan ekonomi Rusia kepada Indo 

nesia, hari Kemis ini akan bertolak ke-Rusia untuk berunding 

—- 5 (tara delegasi2 dari kedua belah 
MADJELIS FILM TER- |fihak 

BENTUK : 
Di Djakarta kini telah terben 

tuk ,,Madjelis Film” jg 
nja terdiri atas dua or: 
ducer dan dua orang 
film. Ketua Madjelis Film itu ia 
lah Usmar Ismail, sedang 'ang- 
gota2nja ialah Djamaludin Mali 
Jusuf dan Siauw Fen Tong. 

Madjelis tersebut ' merupakan 
suatu panitia penghubung jang 

   

   

    

22 Idiandjian bantuan. technik 

importir | 

“ Idipergunakan dan ini semata-ma 

  

“Selasa pagi kedua delegasi te- 
lah bertemu selama Ik. 6 djam 
untuk - membitjarakan soal ra 

an 
ekonomi Rusis itu. : 
Menurut keterangan, fihak Ru 

sia tidak mengusulkan persetu- 
djuan tertentu. pula tidak mem 
perintjikan untuk lapangan2 ma 
na pemberian bantuan itu akan 

ta diserahkan kepada Indonesia 
seng: 

  

  tugasnja membitjarakan soal2 film 
setjara keseluruhan..." 

Adakanlah 
  

  

   

  

pesawat Ilvushin jar - dikirim 
oleh pemerintah Uni Soviet ke   
libaloft akan bertolak ke nege- 
rinja, untuk berunding dengan 
'pemerintahnja tentang beberapa 
segi dari persetudjuan jang akan 
dibuat itu. Salah satu soal pen- 
ting jang akan dibitjarakan oleh 
nja dengan pemerintih di Krem 
lin ialah soal besarnja djumlah 
jang diusulkan oleh Indonesia 
untuk bantuan itu. 

Lebih landjut didapat keterang 
an, bahwa tentang bantuan Ru 
Sia ini. akan dibuat suatu ,.per- 
diandjian dasar” seperti iang sr 
dah ads antara Indonesia den. 
PBB. , 

Pun fihak delegasi Indonesiz 
dalam hari2 jano dekat ini akar 
berunding dengan pemerintah   3ITI. 

| Sebagai hasil pertemuan pada 
hari Selzsa pagi itu, maka Ko- 

 Konperensi A-A Chusus 

tent”ng isi dari perdjandjian ter 
sebut. 

rade sebentar. 

jet sekarang sangat populer. Sam 

terbang memianjikan lagu ..Ta- 
tah Airku". Lagu ini di Uni Sov 

pai 2000 Km. dari Moskow lagu 

takan Kk 
djuangan bangsa" Indonesia dim 
merebut dan mempertahankan ke 
merdekaan nasionalnia: 

Sebeki seorang pembe 
mengutjapkan 

menje 

ngsa dan menja 
ja atas. per- 

Diantara pembesar2 Soviet jg 
menjambut Presiden di Baku itu 
terdapat Dutabesar URSS untuk 
Indonesia A. Zhoukov. Demiki- 
an kawat wartawan ,.Antara”   ini dinjanjikan orang. 

Bung Karno Dikenal Rak onani pekerdjaan 

dari Moskow Rebo pagi kemarin. 

jat Rusia Shg. Pedjaang 
Dan Sebagai Pendekar Jang Konekwen Utk 
Kebebasan Negerinja — Prosedur Penetapan 

Gelar Doctor Kepada Presiden 
KEPUTUSAN UNTUK menjampaikan tingkat. ilmiah 

Dokter Hukum kepada Presiden Sukarno diambil pada suatu 
sidang umum Seksi Ekonomi, filsafah dan bukum Akademi 
Keiimuan Rusia, jang diadakan pada tanggal 28 Agustus jang 
baru lalu. Sidang tersebut dihadiri oleh sardjana2 terkemuka 

Antaranja termasuk szrdjana2 
K.V. Ostrovityanov, B.F. Yudin, 
MB Mitinee, E.S.  Varga, A.M. 
Pankratova - dan SG Strumilin. 
serta pula anggota Akademi Keil 
muan URSS N.M. Sisakyan dan 
lain2. Djuga hadir LN Palar, du 
tabesar luar-biasa dan berkuasa | 
penuh, jg datang disini chusus 
berkenamy dengan kundjungan 
Sukarno di Uni Soviet. 

Sidang para sardjan. itu dibu- 
ka oleh sardjana jg tertu, E.S. 

Dalam laporan mengenai pe- 
kerdjaan2 utama dan pidato2 
Presiden Sukarno sardiana Mitin 
'aengatakan: Presiden Indonesia 
iang terhormat itu dikenal rak- 
jat2 Uni Soviet sebagai pedjuang 
jang gagah dan ulet melawan ko 
lonialisme, sebagai pendekar jg 
konsekwen untuk kemerdekaar 
nasional dan kebebasan negeri- 
nja, sebagai seorang ahli negara 
jare terkemuka dan pemimpin 
politik Republik Indonesia jang 
telah mentjapai kemerdekaan dar 
kebebasannja dari tindasan kolc 
nial 11 tahun jang lalu. 

Semua kegiatan Presiden Su- 
karno bertahun-tahun, pernjataan 
pernjataannja, pidato2nja - dan 
tulisan2nja, jang pengumpulannja 
telah dibukukan kedalam bahasa 
Rus beberapa waktu jang lalu di 
bawah titel ,,Indonesia Menggu- 
gat”, melukiskan tingkatan2 per 
djuangan kemerdekaan rakjat In 
donesia,  'prinsip2  perdjuangan 
Partai Nasional Indonesia jang 
dipimpin Presiden Indonesia dan 
djuga perobahan2 sosial jg men 
dalam di Indonesia setelah men- 
tjapai kemerdekaannja. 

Sardjana Mitin menundjukkan, 
bahwa pernjataan2 dan pekerdja 
an-pekerdjaan politik Presiden Su 
karno bertjorak keilmuan jang   Untuk Bitjarakan Masalah Aldjazair 

DALAM pertjakapannja dgn. 
pers di Solo Mr. Mohd, Siddik 
Jahja, anggota perwakilan tetap 
Aldjazairiah di Indonesia, menja 
takan, bahwa perdjuangan rakjat 
Aldjazairiah melawan pendjadjah 
Perantjis jang dimulai sedjak tgl. 
1 Nopember 1954 kini makin lama 
makin bertambah kuat dan ter- 
atur, 

jat Aldjazairiah insjaf, 
perdjuangan 
bukanlah masalahnja 
djazairiah sendiri, 
masalah — dari 

tetapi 

|isme, 

membitjarakan masalah Aldjazai- 

riah. Sedjak masa itu maka rak 
bahwa 

rakjat Aldjazairiah 
rakjat Al- 

suatu 

segenap bangsa 
Asia-Afrika menentang kolonial- 

Mendjawab pertanjaan apakah 
pengaruh Konperensi Asia-Afrika 

“Mengenai krisis Terusan Suez 

Eropa dan sebagainja untuk me 
nindas Mesir. dan Aldjazairiah 
dgn. kekuatan sendjata. 

Apa jang diharapkannja dari 
Indonesia oleh Mohd. Siddik Jahja 
dikatakan, bahwa jg diharapkan 
adalah seperti apa jang diharap- 
kannja dari negara2 jang menen- 
tang kolonialisme terutama nega 
ra2 Asia-Afrika, ialah bantuan 
untuk menentang kolonialisme dgn 

bertingkat tinggi, menundjukkan 
betapa besar pengetahuannja dlm 
lapangan filsafah,  sedjarah dan 
hukum, adanja pengertian ten- 
tang berbagai bentuk perdjua- 
ngan massa melawan penindasan, 
adanja pengetahuan sedjarah ge 
rakan kemerdekaan nasional di 
Eropa, Amerika dan Asia. 

Mitin selandjutnja menganalisa 
tulisan Sukarno tentang , lahirnja 
Pantja Sila”, dalam mana ia men 
Idjelaskan prinsip2 jang, menurut 

diniatakan, bahwa masalah Suez|djalan politik dan ekonomi. 
terhadap perdjuangan Aldjazairi- 
ah, oleh Mohd. Siddik Jahja di 
djawab, bahwa konperensi terse 
but adalah suatu pertemuan jang 
terbesar dan jang pertama2  di- 
forum 

|adalah tak lain daripada masalah 
'kolonialisme. ” Sikap — Perantjis 
menghadapi masalah — Terusan 
Suez itu adalah sama dengan si- 

Kita minta  supaja diadakan 
Konperensi Asia-Afrika — chusus 
untuk membitjarakan masalah Al 
djazairiah, demikian Mohd. Siddik   kapnja terhadap  Aldjazairiah. 

internasional Mereka telah menjogok2 negara2   jang telah Jahja. (Antara). 

pendapatnja, harus mendjadi da 
sar kehidupan negara Indonesia 
jang merdeka. 

Diterima 
bulat, 

dengan suara 

| Sovjet dilapangan filsafah, ekonomi, sedjarah dan hukum. 
ka P.E. Orlevsky dari Akademi 
Keilmuan URSS, Doktor hukum 
Prof. P.S. Romashky dari Uni- 
versitas Moskow, sardjana E.A. 
Korovin, Asisten Direktor Insti- 
tut Hubungan Internasional “dan 
Ekonomi Dunia ' V.Y. Akoltin 
dan M.T. Tovchuk. Semua pem- 
bitjara  menjokong  sepenuhnja 
usul Institut hukum Akademi Ke 
ilmuan URSS untuk menjampai 
kan gelar doktor hukum kepada 
Presiden Sukarno. 
Dalam sambutannja jang sing 

kat L.N. Palar menjatakan “ia 
akan  menjampaikan pengharga- 
an- penghargaan - para sardjana 
itu kepada Presiden. 

Dengan suara bulat  diputus- 
kan, akan memberikan gelar dok 
tor hukum kepada Presiden, dan 
meminta Presidium Akademi Ke 
ilmuan URSS untuk menjetudjui 
nja dan memberikan diploma ke 
pada Presiden Sukarno. Demiki 
an Tass. (Antara). 

Angkatan laut Amerika Seri- 
kat 
bahwa harapan tipis bisa dikete 

dup daripada pesawat patroli 

dekat Tiongkok minggu jg. lalu. 

terus berusaha  mentjari 

diketemukan. ” 

KANTORBERITA 
resmi Mecir ,,Middle East News 
Agency” hari Selasa mengabat- 
kan bahwa 2 orang diplomat Ing 
gris jang terlibat dalam perkara 
spionase terhadap Mesir, telah 

tidak dikehendaki (persona non 
grata) oleh. pemerintah Mesir, 
dan diminta supaja, kedua orang 
tadi selekas-lekasnja — meninggal- 
kan Mesir. 

pernjataan pemerintah Mesir 
memberikan — instruksi2 kepada 
komplotan mata2 Inggris jang 

i di Mesir dan melawan     Pidato2 selandjutnja.ea IKA pain li masing2 bernama John 
oleh berl abang cik sekretaris perdagangan 

art Na a 
Kon Data aj tenschanp3 

ae 2 Kyatan 
NAS & 

PARTAI Kemunis Uni Sovjet 
malam Rebo menerangkan bah- 
wa tidak disahkannja (dilarang) 
Partai Komunis Djerman Barat 

asser — Dulles 
..Menon 

bagi Presiden Djamal Abdui 

  

. Din. kota Sig. : 

Luar kota Smg.: 

Harga Adv. Rp. 0,5 per mm.-kol. 

Harga Langganan (Bajar Muka) 

Rp. 12,70 4- Rp. 0,30 (Materai) — Rp. 13,— 

Rp. 13,76 4 Rp. 0,36 (Materai) — Rp. 14,— 

      Etjeran 75 sen selembar. 

  

    
  

R. R. T. Akan Membantu 
| Mesir Djika Diserang 
Panitia 5 Negara Kirim Nota Tentang 
Tempat Dan Sact Perundingan Kepada 

Fjutji Tangan — 
Gembira 

KETUA PANITYA 5 Negara, PM Australia Robert 
Mengies, Selasa siang kemaren dulu telah mengundjungi duta 
besar Mesir untuk inggris, guna menjampaikan sebuah nota 

Nasser mengenai soal saat dan 

tempat perundingan antara Panitya tadi dan pemerintah Mesir 

| mengenai masalah Terusan Suez. Demikianlah kata seorang 

man dari Hitler dahulu dan mem 

nja mengindjak bumi Uni Sovjet manggii kembali seggala 

malam Rebo menerangkan 

sclasa berachir. pada djam 19.10 
GMT dan bersidang lagi 

'fandjutkan perundingan 
aja mengenai soal2 praktis 
bersangkutan “dengan 

Suez dan fasilitet2 bagi kapal: 
jang melaluinja, ,,baik dewasa 

ini maupun untuk masa depan”. 

jang 

ngatakan kepada pers, bahwa ,,si 
dah sepatutnja  apibila paniti: 
ini dianggap sedang ' menanti: 
kan djawaban dari Mesir dalan. 
waktu jang singkat, terhadap no: 
ta“ jang disampaikan oleh Men- 
zies kepada kedutaanbesar Me- 
sir itu. 

Sementara itu, sebagaimana te 
lah diwartakan, Suez Canal Con 
Dany mengumumkan akan “me 

pega 
|wainja jang bukan orang Mesir 
| dika Panitya 5 Negara  ,.tida! 
dapat mentjapai persetudjuan mi 
ngenai hari depan Terusan Sue 
dalam djargka waktu jang  «: 
tentukan”. 

Loy Henderson pembantu ms: 
teri luar negeri AS, wakil AS d: 
lam panitia Menzies mengatakan 

  
»saja tidak berpendapat temp. 
perundingan perlu. di Kairo" 
Menzies menghendaki  JDjenew 

tetapi baik dia maupun “Nasse 
dalam pertukaran notanja tela: 
menjerahkan penentuan  temp3 

pada perundingan2 selandjutnja. 
Kata2 Dulles tentar. 
»segi praktis & segi px 
hitik.” 

Berita dari Washington menga 
takan bahwa menteri luar. negeri 
ALS. Dulles dalam konperensi 
persnja pada hari Selasa mem- 
bantah dugaan2, bhw krisis seki 
tar soal Terusan Suez adalah aki 
bat dari keputusan ALS. untuk 
menarik kembali tawaran ban- 
tuannja kepada Mesir guna ikut 
membiajai pembuatan bendungan 
raksasa Aswan. 

Kata Dulles, dapat ditundjuk- 
kan bahwa krisis Suez itu achir 
nja akan timbul djuga, walaupun 
saat nasionalisasi Suez -Canal 
Company oleh Mesir itu dipenga 
ruhi oleh penarikan kembali te 
waran A.S. tadi. 

wulles berseru kepada segala 
sit jang bersangkutan dalam 
sengketa mengenai Terusan Suez 
supaja mereka ,memisahkan 

so.i2 teknik jang vital, ialah 
diteru- 

san tadi, dari soal2 politik mere 
ka". 

Sesudah menjerang sikap Umi 
Sovjet selama konperensi- Lon- 

cCn berlangsung - (melakukan 
»propaganda radio dalam bahasa 
Areb 'dalam bentuk jang extrim" 
dsb.), Dulles mengatakan  bah- 

wa krisis Terusan Suez itu ,,dja- 

nganlah dipeladjari dari sudu: 

masalah2 besar dan  sembojan? 
seperti kolonialisme lawan ” na- 

sionalisme, dan Asia lawan Ero- 
pa". 

Seierusnja dikatakannja: ”Me- 
reka. harus memusatkan perhat' 
an mereka kepada tjara2 jg prak 

tis guna mendjaga supaja Teru- 
san Suez tetap terbuka, soal 
mualim2, bea pelajaran” dsb. 

Atas pertaniaan, apakah ia me 
ngetahui adanja sesuatu komplo 
tar Inggris dan Perantjis untuk 
mendesak supaja warganegara? 
kedua negara ini jg djadi mua- 
tim diterusan Suez meninggaikan 
'Mesir, Dulles hanja mendjawab: 
”Tak boleh disangsikan lagi bah 
wa dikalangan mualim2 di Teru 
san Suez telah timbul egelisa 
han”, tapi dikatakannja bahwa 
ia tidak tahu sempai kemana per 
istiwa ini adalah akibat pengaruh 
politik. 

Menon ,,sanaat gembira”. 
Sementara itu  V. K. Krishna 

Menon, menteri negara India ig. 
achir2 ini memimpin delegasi In 
dia dalam konperensi London me 
ngenai Terusan Suez hari Selasa 
mengatakan bahwa id merasa 
.Sangat. gembira” bhw Presiden 
Nasser telah menietudjui unda-| 
ngan Panitya 5 Negara untuk 
mengadakan perundingan menge- 

   

  

Rabu 
|siang kemaren. Panitya ini me- 

umum 

Terusan 

Djurubitjara tadi seterusnja me 

panaya tadi. Apa isi nota tadi, tidak diumumkan. 
Sidang panitya tadi untuk hari Dulles ig menghendaki supaja Te 

rusan Suez di "internasionalisa- 
sikan”, Menon mendjawab: ”Ka 
mi telah menjatakan pandanganz 
lain terbadap usul2 ini”, tapi di 
samping itu India merisa gemb: 
ra dengan segal, sesuatu jg mc 
nudju kearah perundingan. 
Dalam keadaan sekarang ini. 

jg penting ialah supaja  situas' 
ini djanga, berputir sekitar pra 
sangka2 dan pendapat? jg sudah 
ditetapkan terlebih dulu oleh -p: 
hak2 jg bersangkutan. 

R.R.T. akan bantu Mesir 
apabila diserang. 

Dalam pada itu Alahan Cha 
hidi pemimpin Misi R.R.T. jang 
terdiri dari 22 orang iang berkun 
djung di Jordania mengatakan 
hari Selasa bahwa RRT akan 
menjokong Mesir apabila Mesir 
diserang karena sengketa Suez. 

Chahidi selain mendjadi se- 
orang Ketua Lembaga Islam Ti 
ongkok jang terkemuka,  djuga 
mendjadi wakil ketua Panitia Na 
sional Konperensi Konsultatif Po 
litik dan seorang anggota parle 
men RRT. Dia mengatakan dju 
ja bahwa Taiwan jang masih di 
kuasai oleh KMT akan dibebas 
kan dengan kekerasan apabila 
dengan tjara2 damai tidak ber- 
hasil, 

Misi good-will RRT tiba di 
Amman hari Selasa dan kundju 
1gannja di Jordania akan ber- 
langsung selama 5 hari. Kemudian 
mereka akan meneruskan perdia 
lanannja ke Syria, 

vjet untuk Mesir. 
Sementara itu dutabesar Uni 

Sovjet untuk Mesir, Dmitri Kisse 
lev, sesudah mengadakan pembi 
tjaraan sedjam lamania dengan 
presiden Djamal Abdul Nasser, 
mengeluarkan sebuah pernjataan 
pada hari Selasa bahwa penjele 
saian masalah Terusan Suez ,.ha 
rus didasarkan atas hak2 daulat 
Mesir sebagai Tuan, pemilik dan 
pemimpin mutlak Terusan Suez”. 

Pernjataan Kisselev ini dikeluar 
kannja hampir 6 djam sesudah 
Mesir dengan resmi mengumum 
kan menjetudjui undangan Pani- 
tya 5 Negara untuk berunding 
mengenai. Terusan Suez. 

Kisselev menjatakan bahwa pe 
merintah URSS, karena dibimbing 
oleh kepentingan? memperkuat 
perdamaian dan keamanan 
rah Timur. Tengah, telah ambil 
keputusan utk menjokong usul2 
India jang telah diadjukan dalam 
konperensi 22 negara di. London 
mengenai Terusan Suez. 

Pada waktu dutabesar URSS 
mengeluarkan. pernjataan ini, 
menteri negara India Krishna Me 
ron, jg memimpin delegasi India 

  

didar 

Pendapat dutabesar So- | 

  

Bawah 
sung 

| Serawak Akan Diberi | 
Kemerdekaannja? 

PEMERINTAHAN SENDIRI dan kemerdekaan untuk Se- 
yawak dan Borneo Inggris hari Selasa telah diramalkan . oleh 
J.H.C. Barcroft, pemimpin delegasi dari Kuching jang tiba di 
Singapura hari Selasa. Delegasi ita hendak menghadiiri konpe- 
rensi regional perhimpunan giriemen negara2 Commonwealih 
di Singapura jang dimulai hari Rebo kemaren. Selain itu iiba 

diuga delegasi dari Borneo Utara jang dipimpin oleh menteri 
keuangan, Goode, dan dua orang penindjau dari Brunei. 

(Antara-Reuter) 

Selamat Tinggal Anak- 
siku Sejang ..... 
Ibu Merantsu Untuk Mentjari Nofkah — 

  

SEORANG BAJI perempuan jang baru .sadja dilahirkan 
telah ditinggaikan oleh ibunja dirumah sakit Panti Rogo Solo, 

sedang fidax diketahui kemana ibunja itu telah pergi. Ibu anak 
tsb. jang bernama Nj. S. berumur 20 tahun dan berasal dari 

Kampung Kusfimotudan Sole, setelah bersalin dan dirawat se- 

mentara waktu dirumah sakit tsb. telah menghilang dengan me- 

uinggalkan senufjuk suraf ditempat tidurnja, dalam mana dika- 
takan, bahwa ja bermaksud akan merantau mentjari nafkah 
karena ia hidup sebatang kara, sedang suami dan orang tuanja 
telah meninggal dunia. Apabila telah mampu, ia akan mengam- 
bil anaknja jang dititipkan dirumah sakit tersebut." 

Operasi Anti Tikus 
Diselarah Pilipina 

MENTERI PERTANIAN Pilipina Juan Rodriguez pada hari 
1 Selasa telah mendesak agar usaha diperlipat-gandakan dalam 
speperangan terhadap antjaman tikus” ketika nembesar2 perta- 

nian bersidang untuk membuat rentiana2 bagi kampanie anti- 
tikus diseluruh Filipina dalam bulan2 jad. Presiden Magsaysay 
telah mengeluarkan proklamasi tahun jl. jang menentukan bulan 
September untuk operasi2 anti-tikus. Gangguan tikus berketjamuk 

di Mindan2o, bagian selatan Filipina dan dibeberana tempat di 
Visaya. (Antara-AFP) 

Pengusaha? Industri 
Mengalami Kelesuan 

  

  

Impor Boru Akan Bawa Perbaikan 

suatu pertjakapan dengan ,,Antara” sekitar peraturan impor 
baru jang akan dikeluarkan oleh pemerintah menerangkan, 
hahsya pada umumnja mereKB mempunjai'harapan jang besar 
akan fermasuknja golongan bahan2 impor industeri kedalam 

golongan jang rendah. Afasan2 ini dikemukakan, dengan ter- 
bagirja golongan2 dari penarikan TPI jang dimulai den. 07c. 

Akan tetapi, demikian 
rangan mereka selandjutnja, 

merintah  djangan ' melupakan 
bahwa hingga saat inipun  per- 
mintaan idjin devisen masih lam 
bat dikerdjakan oleh BDP. Ke- 

kete- djalannja industeri2 dapat diatur 
pe menurut rentjana. Dengan demi 

kian bagi tiap2 pengusaha indus 
teri dapat lebih mempergunakan 
keahliannja untuk mempertinggi 
kwalitet daripada hasil produksi 

Suatu Kedjcdion Jg Menjedihkan Di Solo 5 

Kaum Industrialis Harapkan Peraturan 

KALANGAN PENGUSAHA indugeri diibu-kota dalam 

klambatan permintaan devisen ini 
menjulitkan usaha2 industeri, se- 
kalipun pemerintah memberikan 
kelonggaran dalam penarikan 

aja. Pada waktu ini boleh dikata 
kan industeri2 memprodusir dgfi. 
tidak menentu, sebab berdjalan- 
nja paberik tergantung kepada 
tibanja bahan? jang dipesan dari TPI-nja. 

Pada umumnja pengusaha2 in- 

dustri mengalami kelesuan dim. 
memproduksi, sebagai akibat da 
ripada kekurangan bahan dan 
pula terdapatnja saingan berat 

dengan barang2 impor. Untuk 

mengatasi kesulitan2 ini hanja ter 

luar negeri, jang waktunja tidak 
bisa ditentukan dengan tepat, se 
bagai akibat daripada hasil pe- 
kerdjaan BDP tadi. 

Demikian keterangan kalangan 
industeri di Djakarta. (Antara). 

letak pada kebidiaksanaan atav » 
peraturan daripad- pemerintah Badan Mugja- 
sendiri. warat C.T.N,   dalam konperensi London, sedang 

terbang menudju ke Kairo. di- 
mana ia akan mengadakan pem 
bitiaraan dengan Presiden Nasser 
sebelum  melandiutkan 'perd'alan- 
annja ke India. (Antara-UP). 

Devisen paket bagi in 
dusteri, 

Untuk bekerdia setiara kontinu 
bagi pengusaha2 industeri, hen- 
daknia pemerintah ' memberikan 
berupa devisen paket, sehingga 

truksi BPBAT 
SIDANG PLENO ke-liI dari 

Panitia Permusjawaratan Anggo- 
ta CTN Seluruh Djawa jang di 

  

DIREKTUR-DJENDERA 

Insiden Birma RRT 
Terlalu Berbahaja 

Hanja Akibat Daripada Soal2 Tepelbatas 
Sadja - Kata Chullarata 

geri kementerian pertahanan Muang Thai, laksamana JII Ch» 

Tak gota pleno, Komisaris2 daerah 
Djawa Timur, Djawa “Tengah 
dan Djawa Barat, serta perut 
san - dari kompi2 
Timur dan Djawa Tengah jang 
berlangsung pada tg 25 dan 
26-8 jl. di Surakarta, setjara 
chusus telah mendiskusikan su- 
rat-surat keputusan BPBAT tgl. 
28-6-19565 dan instruksinja ttg. 

L urusan kemiliteran Iuar nz- 

Minta Ditjabutnja Ins- 

perluas dan dihadiiri oleli angs 

CIN Djawd 

Chullarata, mengatakan setibanja di Manila dari Rangkok 
malam Rabu jl, bahwa insiden2 tapalbatas jang terdiad 

Dikatakannja bahwa insiden2 
tadi ,,hanja akibat daripada. soal2 
tapalbatas sadja”” dan bahwa pe 
merintah Muang Thai tidak cha 
watir — terhadap peristiwa2 'ini. 
Achir2 ini, pers' Manila meng- 
hebohkan -terdjadinja — insiden2 

Konp. Ekono 
mi Asia-Afrika 
Kini Diusahakan Oleh 

Rusia ? 
UNI SOVJET telah memben- 

tuk sebuah organisasi untuk me- 
madjukan solidaritet dengan ne- 
gara2 tetangga di Asia, demikian 

    antara RRT dan Birma itu ,,tidak terlalu berbahaja.” 
tersebut 'tadi. 

Chullarata datang di Filipina 
sebagai - anggota delegasi "Thai 
kesidang penasehat2 militer SEA 
TO “di Baguio. | Ketua delewas 
That ialah KSAP Djenderal Jira 
Vichit Songgram: 

»Invasi ke Busa oleh 
pasukan RRT tidak se- 

rious”, Pan 
Seterusnja . Laksamana Muda 

Chat Chullarata dalam memberi 
kan komentarnja “atas konperen 
si jang akan dilangsungkan ' di 
Baguio, dia mengatakan ,,rentja- 
na-rentjana dan saran2 jang di- 
persiapkan oleh perentjana2 mili 
ter SEATO di Singapura bulan 
Diuni jd. adalah sangat progre- 
sik 

mukan anak buah jang masih hi 

A.S. jang tertembak djatuh «di Honda aan 

Tetapi ditegaskan, bahwa ang 
katan laut A.S. kini pun' masih 

anak 
buah pesawat itu di daerah, di- 
mana reruntuk pesawat itu telah| rnt pendapatnia (Menon) Mesir kian kalangan di Lendon ban 

(Ant.- 

setengah 

nai masalah Terusan Suez. | 
Dalam pernjataannia ' dimuka | 

tjorong radio dan dimuka para 
Wartawan dilapangan terbang | 

Menon menerangkan 
bahwa di Kairo ia akan mengada 
kan pembitiaraan dengan Nasser, 
sebelum  melandjutkan perdiala-j 
nan pulang ke India. ng | 

Atas pertanjaan, spakah menu negara? Asia dan Afrika. Demi- 

hari Selasa diberitakan 
kalangan resmi di London. Me- 
nurut wartawan UP (kantorberi- 
ta Amerika Serikat) maksud 
langkah Sovjet itu adalah mem- 

| perkuat hubungan ani2ra Un 
Fovjet dan negara2 terbelakang. 

    

dakan konperensi ekonomi dari 

akan menerima haik  Rentiann 

2 Diplomat Inggris Diusir Karena Tersangkut 
Komplotan Spionase Di Mesir 

dalam kedutaanbesar Inggris /di diberi ,hak2 

oleh| 

Organisasi ita bermaksud menga 

mempertahankan 

Menurut sumber2 kementerian 
pertahanan Filipina saran2 itu 
meliputi organisasi pasukan mili 
ter SEATO dan perkembangan 
nja dalam keadaan darurat di 

berbagai ' daerah .perdjandjian 
SEATO. 8 Negara anggota SEA 
TO adalah A.S., Perantiis, Ing 
gris, Australia, New Zealand. 
Muang Thai, Pakistan dan Fili 
pina.. (Antara). 

  
Agency", James Swinburn jg d' 

16-7-1956. 
Sidang tsb. achirnja menjata 

kan, minta kepada Kepala BP 
BAT supaja mentjabut surat ke 
putusan serta instruksinja itu. 

Permintaan. tsb. berdasarkan 
pendapat, bahwa keputusan dan 
instruksi dari BPBAT itu: 1. ti 
dak memperhatikan sama sekali 
keinginan2 anggota CTN jg ter 
tjantum dalam piagam  perniata 
an bersam, anggota CTN. selu 
ruh Djawa di Tebingtinggi, kepu 
tusan konperensi CTN Djawa Ti 
mur tgl. 30/6 — 2/7-1956, dan 
konperensi Dinas CTN Djawa 
Tengah bulan Djuli jg talus 2. 
bertentangan dengan ' keputusan 
KSAD no. 46/KSAD/KPTS 
1/55 bab MH fasal 3 ajat 4, kepu 

MP/61/52 bab I fasal 2 sjat:1 
dan 3, surat perintah KSAD ten 
tang pemberangkatan  kemni 
transmigrasi keluar Djawa (ben 
tuk kompi), dan surat perintah 
KSAD: ttg. 27/3-1952 tentang 
persiapan 30 kompi keluar Dja- 
Wa (bentuk kompi): dan 3. bhw 
pembangunan negara di objek 
transmigrasi Djaja-Loka dengan 
bentuk perorangan tidak mung 
kin berhasil. serta bertentangan 
dengan UUDS dan dasar negarz 
kita Pantjasila, karena  mengan 
dung diiwa' paksaan dan tidak 
demokratis. : 
Disamping itu sidang pleno tsb 

telah menjatakan mendukung se 
penuhnja  pendjelasan Supardi 
anggota parlemen (seks! Pertaha 
nan) kevada " Antara” ia dimuat 
dalam berbagai suratkabar. 
Dalam keterangonnia it Suu 

bardi a.l. katakan bhwa rentia 
na transmigrasi 3N komot CTN 
ke Djaia-Loka 

tusan Menteri Pertahanan no. A/ 

dinjatakan sebagai orang2 jang: 

Kairo, dan James G. Goyer. Di- 
rektur departemen penerangan 
Vesir mengumumkan malam Se 
lasa jl. bahwa polisi keamanan 
negara Mesir telah menangkap 6 
orang, diantaranja 2 orang Ing 
gris dan 4 orang Mesir, dengan 
dakwaan. bahwa mereka merupa 
kan komplotan mata2 jang me- 
njampaikan  keterangan2 menge- 
nai masalah2 militer dan politik 

liri. sepenuhnja”. 
Berita Reuter mengatakan sete 

rusnja. bahwa penjelidikan oleh 
polisi keamanan negara kini su 
dah selesai, dan seorang konsu: 
Inggris Rebo diperbolehkan me- 
ugundjungi kedua orang Inggris 
jang ditangkap itu. 

Seterusnja diumumkan, bahwa 
dutabesar Inggris untuk Mesir 
Humphrey Trevelyan memprotes 

(Snmatera Setan 
tan) telah menimbulkan — keneti 
Sahan dikalengan  CTN : tervta 
ma karena venemratan ami 
itu akan ditindiau kembali barda 
sarkan kebutusan Riro Penemu 
ngan Bekas Anegota Tentara 
(BPBAT) dan akan digantinia da 
Nan Sstt penemnntan. kelam 
nok per kelompok dari masino? 
Ik. 20 orang. 5 

dakwa mendjadi pemimpin kom 
'plotan spionase itu telah meng- 
aku bhw ia "menerima instruksiz 
dari kedua diplomat Inggris tsb. 
tadi. Dalam pengakuannja jg ter/ 
tulis, Swinburn mengatakan bhw 
ia telah membagi-bagikan nama? 
sandi (code) kepada agen2 Ing 
gris dan bhw ia mulai bekerdja 
untuk  djawatan rahasia Inggris Menurut Supardi. bihak PT 

Mesir kepada djawatan rahasia 
sedjak 1952, menehendaki sunadia transmisi 

Kedua diplomat jang menurut Inggris. Pemimpin komplotan ini, 
James Swinburn, mempunjai hu- 
bungan langsung dgn. 2 diplomat 
Inggris tsb. diatas tadi, 

Ke-enam orang ini menurut ka 
langan2 jg patut dipertjaja akan 
diadili dimuka umum dan akan 

  
  

keras tuduhan2 tadi, dan menjata 
kan bahwa kedutaanbesar Inggris 
'stidak tahu-menahu mengenai ke 

|giatan2 spionase” Gove “adalah 
adalah sekretaris I dan wisa of 
ficer. 

Sementara itu menurut k.b. se 
tengah resmi ,,Middle East News 

  

Ke Diaia-Loka itu tetan 
kan kompi ver komni  Aenwan 
pengertian, bahwa seoal# margisi 

Diwartakan bahwa Swinburn 
dan orang2 lainnja jg ditangkap 
bersama dia pada hari Senen jl, 
masih terus mengeluarkan peng- 
akuan2, jang akan menghasilkan 
penangkapan agen2 lebih banjak | 
lagi. (Antara-UP), 

  
mereka tidak terlantar seberti io 
| pernah dialami dalam transmi- 
grasi ke Kalimantan, 
Demikian 

pardi tsb.   
Atlaki 5 

pannia diatur sedemikian. hinweg ' 

al. keterangan Sus 
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DJUAL MATJA 

Harga 
Gong dan Bas bi 
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Adapun jang dilelan 

BLATUNG. TNI | 
Daftar ,kapling dapat diperoleh di: 

Kantor Daerah Hutan jang bersangkutan, f 

» Inspeksi Djawatan Kehutanan Bag. ke 
& 1 7 An In BNN ” 

2s 5 Bea Ki # 

» Besar Djawatan Kehutanan 
MEA AA 

aa aa aa ara Aa RR 

»Kuntkring Semarang” 
TSKUNSTENAAR OORDRAC     

MAX CROISET 
Pada hack Senin ANT! .djam 20.15 tepat, bertempat di 

— »PANTI MANDALA” 
(0 DJALAN ATMODIRONO No. 10 

elualu untuk an 

Agustus pada Secreta- 
jam 9 sampai djam 10.30. 

Pesan tempat pada tanggal 30 dan 31 
riaat di gedung Pactorij mulai d 
Ongkos memesan tempat Rp: ti— tiap 

    

        

a Mu 
MA DENGAN JANG MAHAL) 
2 KAST SALON RADIO 

Jaena 

dp: 100.— — Rp. 25 

keluar, djual lagi 
| dan MENJEWAKAN bola listrik dan alat2-aja. 

OEI SOEN LIONG 
Karang Balong 101 — Semarang 

dapat potongan bagus, 

itsb. dan malam itu m syoha reka berha Sia ui 

sil pula mendapatkan en babi. Tautan dan KAkGan Mardi Bek |. 
: $ s0. 17 

Jajatakan, bahwa didalam . 

Tetapi penemb: 
Catg £ Itadi gagal, karena aan n$ 

Ka TA ea KR ah AI guan2 jang dialami sewaktu men 
September 1956 akan diadakan |aadapi binatang tersebut sel 

punuh 2 ekor jang 
liaran talang hutan D 
ka sebentar sore ro gi dan bertempat di: 

  

» 116 SEMARANG... 
, Pan an ialah berupa Kajudjati-pertu

kangan, Ka 

jubakar dan Arang terletak di Penimbunan2 dari Daerah Hutan : 

KEBONHARDIO, MANTINGAN, SEMARANG dan RANDU. 

.I, di Bandang, 
'MI, ,,! Semarang. 

TV, Kei -Surabaia, saat mana @ a c n d 1 
li. Ternjata dari pengusutan fihak 

Ipenicilin itu mih 

rang2 tersebut untuk su £ 
Obat, tetapi kemudian didj 
ternjata melanggar peratur: 

Susunan pengurus | 
rangaju utk. tahun 
Gisjahkan dalam rapat umum, Pata 
tgl. 26-8-56 sbb.: Ketua R. Dju- 
remi Partomihardjo, L 
Abu Noorsam, penulis A. Sunarjo, 
bendahara - Imam Bakock gan 

  

    

ndjadi 
KERETA: 

. 

    

SERA ES 

LUX DAN SUPER-SPECL 

  

   
     

  '|Kabar Kota | 
K MARIMAU TUTUL, | 

| 6 orang | 

  

Selasa malam jg la 
Demian Bana 
diri dari $ PA 

iem Tiang Tjoen, On 
telah Ker $ e 
harimau tu 
dja di hutan Darup: 
perti biasa mereka : 
ulang berburu ba 

  

   

     

    

     

    
   

      

  

      

  

   
Tjong Han TA ie 5 

  masih ada 2 ekor hari 
ng tadi malam n. kelihai 

kepada 2 
   

tembakan dilepaskan... Unt 

      o nanti tgl. 1 
djam 19,30 digedung 
Djl. Mataram akan diadakan 1» 
tjara penjerahan hadiah kel 
pemenang2 dari perlombaan 
jang telah diadakan pada ts 
5 dan 8 Maret oleh Ta 
berkenaan dengan pera 
Ulang Tahun ke X.. 

PENICILIN DISITA 
Pada permulaan bulan Agustus 

  

   

   

  

jang berwadjib .    

      

  

o Iso. 17.40 eat Pagi Tn 1 
dan untuk Angg. A.P. 19,301 
Th nita 20,30 Hidangan Lij 

: Dian 06.15 Pe 

sjitu Aisjiah. 17,40 

| SIARAN RADIO R. 1. 

SEMARANG, S1 Agustus “36:   

  

Fa Ema Langgam. 07.30 
an Pancha Suara. 13.15 Pet 

an dari Discotheek. 14.10 Gema 
ang. 17.00 Hidangan Perguruan 

     

Wan      
      

       

   

     

   

   

    

    

   
   

  

    

  

ma Bahana. 21,15 Langendrijan. 
22,15  Langendrijan (landjutan). 

I SURAKARTA, 81 Agustus 1966. SURAKAI ngadjian. 06,30 Ra 
.20: 2 Sau: Te 7 Sal Den 

  

r te: $ # £ » 

ha. 12,03 Malaya Gem- 
Siang. 13,40 Hi 
tja. 14,10 O. K. 

00 Gending? Dola 
17.40 Varia Djawa Tengah. 

50- Klenengan Gadon. 18,15 Kri 

   

  

' Idoraga. 18,30  Klenengan Gadon 
Gandjut an). 19,30 Irama Seriosa. 

,30 Irama Indonesia. 21,15 San- 
iwara Radio. 22.15 Bisikan Mas 
n. 23,00 Penutup. 

JOGJAKARTA, 31 Agustus 1956.    

   
       

Djam 06.10 Pembatjaan Al @ur'- 
0635 Lagu? dari Padang Pa- 

06,45 Njanjian Merdu. 07,20 
uara Abdulgani. 07,30 Bonangan 

pagi. 12,00 Orkes Harmonium Alka 
| Ruanga 3, 1 anita. 14,10 

n Siang, 17, Paman - Na- 
wi Canna. 

     

   

  

|18,15 Dunia Olah Raga. 18,30 Pela 
an Njanji. 19, 40 An 

  

     

  

  baru ini telah mendatangkan ba- | 
tu rumah 

  

       

  

werkende middelen  ordonr 
Kalau harga -penicilin dipasar be- 
bas kira2 Rp. 15,—, maka baran 
tersebut mempunjai harga Ik. Rp. 
27.000,—. PA ARA 

PENGURUS &.R.T. KARANGAJU. 
GRT Kel. Ka-     1956/1957, jang 

-wk. ketua 

bagian2nja sosial ekonomi, penera- 
ngan, pendidikan, kebudajaan dis, 

SEKOLAH TAMAN KANAK2 
"KUNTUM MEKAR”. 

Pada tgl. 69 di Kp. Djekso 
akan dibuka Sek. Taman Kanak? . 
"Kuntum Mekar” jang dipimpin 
oleh nj. Keeknaa, Bab ena 
tiap2 pagi mulai s p :dapa 
dilakukan di Kp. Djekso no. 315, 
Semarang. - HA 

”"DUCATI FOLGORE-SUPER DE   
  

  

|Osat Anti Pensarit Kurir 
: Getas Mas 

Sangat Wardjur untuk . 
menjembuhkan Segala 

 perjakit kulit dll. 

          2 

  

:| Bisa beli di tokosdiaplerotewpat   
  

HARI 2 AM am 

tanaman (Pertanian). 
SJARAT: : 1: Taiatan tomaat dan/atau tanaman terong diba- 

».wa dengan, tempatnja (pot, krandjang). 
2. Tanaman katjang pandjang didaftarkan alamatnja. 

- $ oleh Panitya Perlombaan. 
ONGKOS MASUK: Pembawa (1 orang) diganti oleh Panitya. 

“ PEMERIKSAAN/ PERTIMBANGAN : 

(PANITYA PERBAIKAN MAKANAN RAKJAT 
| PROP. DJAWA - TENGAH. 

AAA MA ta Yani Lag” 
SM KL ny 

    
4 3 KETAWA-TERUUS 

MY »SMAN OF THE MOMENT” 

6 dengen 
& Norman Wisdon 

sSoLo tk 13 th. 
Tt IL AL “0 TN 

     

    

     

    

    
   
        

  

   
    

Penutupan Perlombaan 
TOMAAT — TERONG — KATJANG PANDJANG. 

2 Seytember 1956 — djam 10 pagi 
TEMPAT: PEKAN RAYA KE Il, ditempat pendjualan tanam- 

“sambil 
nggal: 29 Tg Agustus 1956. tetapi tidak antara lama SL sem 

(SS) 
TELAH TIBA. : 

Pada tgi. 21 Aug. '56 jbl. telah 
masuk dipelabuhan Semarang ka 
pal "Amstelbrug" jang memuat an 
tara lain barang2 pesanan ' dari 
Firma "Standard Motor” ' Djl. 
Merak No. 3 Dang jang berupa : 
Satu party ter 
Sepeda-Kumbang merk oirare Super Oa. Kuz modpi ta- |gwotient ditetapkan 1310. 

er hun 1956 dan Satu party diri 
dari 100 buah  Sepeda-Kumbang 
merk "Super-Speciar” (SS) model 
tahun 1956. Bara K 
sudah dapat dibongkar kini sudah 
berada di Firma Standard Motor, ' 
jang kemudian akan  dibagi?2kan 
kepada para pemesan jang berhak 
menerimanja, - dengan pengertian 
bahwa pembagian itu diatur menu | 
rut systeem nomor urut pemesan 
dengan tidak membedakan keisti- 

| mewaan terhadap siapapun. Perlu 
ditambahkan, berhubung dengan 
meninggalnja sir. Ritonga maka 
pada hari itu buruh2 pelabuhan 
sedang berkabung, maka sebagian 
dari party jang ke II terpaksa tak 
sempat dibongkar hingga terang- 
kut lagi ke Surabaja, dan tidak 
lama lagi barang tersebut segera 

kdikirim kembali ke Semarang. 
KEDATANGAN D»JEMAAH 
HADJI DJAWA TENGAH. 

Pada tgl. 3 September 1956 di- 
harapkan datang di pelabuhan Se- 
marang Kapal Hadji "'Borneo” jg 
akan menurunkan 161 orang Dje- 
imaah Hadji Djawa-Tengah dari 5 
“Djedah dan mereka berasal dari: 
Penuaan Rohan 5 5 2 
,orang, Brebes orang, Djepara 4, 
'Purworedjo 3, Wates/Kl. Progo 3, 
iDemak 3, Kudus 4, Magelang 41, 
"Purwokerto 46 dan Jogja seorang. 
PERTJOBAAN PEMBUNUHAN | Pada tgl. 24 Agustus "56 jbl. 

'Kira2 djam 02,30 dirumah Soleiman |. desa Tabet Ketj. Limbangan” Ka 
' wedanan Bodja, telah kedatangan 
(dua orang 
jnal dengan berpakaian preman. 
“Kedua orang tersebut dengan mu 
ka nan Aan hitam, masuk me | 

ang 

Semarang 

laki2 jang belum dike 

nudju ke an dalam, dimana 
| duduk bertjakap2 dengan tamunja 
. bernama Subari dan Amin. Dgn 
“mendadak tamu jang tak diundang 
itu terus menodongkan pistoolnja 

berkata ,,bunuh sadja”, 

pat melarikan diri, dan kira2 dja 
rak 50 m dari rumahnja telah ter 
dengar tembakan 6 kali. SL selan 
djutnja terus melaporkan kepada. 
jang berwadjib, setelah datang ke 
dua orang jang telah mentjoba 
akan membunuh SL itu sudah me 
larikan diri dengan tidak memba 
wa barang2 sesuatu pun, hanja 
Amin telah terdapat terlentang dg 
luka2 akibat tembakan jang menge 
nai bagian perutnja. Kemudian 
korban terus dikirim ke rumahsa 
kit untuk dirawat seperlunja. 

  

  

  

        

   
   
   

   

  

   

  

    

    
    

aa 

         
Didalam toko penuh 

sesak dengan berma- 
| tjam-matjam botol jang 

hampir atau serupa bentuknja. sg 
meli BANI pomiata Jesse 

jang tulin! Djagalah, djangam 
sampai membeli barang 

  
  

   
   

      

   

tiruanl    
    

            

al jg 
Sterk 'ang Hati. 

isik. 19,30 Orkes Studio Djakarta. 
'21,00 Sandiwara Radio. 22,15 Orkes 

  

t 
1ng2 jang sekarang ! 

   

    

ilan Pak Besut. ..Ujon2 Mono- 
6 5 Ujon2 ,/Monosuko (lan- 

tan). 2400 Penutup. . 
, N Fa 
AK: 31 Agustus '1956. 

Djam . Pengadjian. 07,10 Se 
ni Dja tudio Djakarta. 13,30 
0. H. Siara Angkasa.: 14,10 Orkes 
Pantja Ria. 17.00 Orkes K. Bin- 

“17,30 "Pilihan Pende- 
ngar.. 18,30 Kaum Muda dan Mu 

Gambus.. 23,00 Penutup. 

TJIREBON, 31 Agustus 1956. 
Djam 06,10 Pengadjian. 07,10 Sia 

ney Bichet dll. 13,40 Victor Silves 
ter. 1920 Gelanggang Peladjar. 
20.15 Ketjapi Tunggal. 21,15 O. K. 
Sangkuriang. 22,15 Pembatjaan Bu 
ku. 23,00 Penutup. 

DPRD PERALIHAN KOTA 
e SALATIGA. 

Paia tg. 27 Agustus malam 

bertempat diruangan sidang Ba- 
taikota telah diadakan rapat pa- 
nitya persiapan pembentukan DP 

RD Peralihan Kota Salatiga. Ber 
dasar atas keputusan Menteri D. 
N, dengan tilgram jang terachir 
Kanan Salatiga mendapat 15 
kursi (tadinja  hanja 10 kursi). 

'Menurut angka2 jang ditetapkan 
oleh Panitya Pemilihan  Djawa- 
Tengah: jang. menurut instruksi 
dari Gubernur dapat dipakai un 
tuk dasar penetapan 

dari 200 buah | njai 19.653 suara sehingga kies- Nja djuga, 

11967 suara mendapat 9 kursi, 

.U. dengan 1586 suara menda 

pat 1 kursisP.NII. dengan 2248 
suara mendapat: F-kursi -— Pada 

  

pembagian Kkedua' dimana - oleh 
Pertai2 diadakan gabungan tiada 
jang mentjapai kiesguotient. Pa 

a pembagian: ketiga ' (dengan 

  

  - 
kis 

|. 
| aperki 637 srara mendapat. 1 

Masjumi (1). 

D.P.R.D.-PERALIHAN. 
Bertempat dipendapa 

R.S. Hardjohantoro. 

rima nama2 tjalon 

nantinja 
Gubernur  Djawa 
lon2 dari NU sbb: 1. 

chan: 4. HM 

badri, 10. Ni Maskoer: 11. A.S 

lan: S Eling 

S:- Hardiono: 5 S. 

Dari Masiumi.. nama. tialon: 

lon: 1 Warsam dan 2 Rineka, Potut. didielaskan 

Titetankan . 'mendiadi. PPP Peralihan Kudus. 
mrut kabar belnm 

lakukan pelantikan 
memakan, 

TJIREBON aa 

PERNIKAHAN DI TJIREBON 

Urusan Agama Daerah Tjirebon 

semester pertama tahun ini me- 

dengan masa jang sama pada -ta 

dibawah umur 
sudah semakin merosot. 

dari djumlah penduduk seluruhnja kira2 3,5 djuta djiwa. 

poligami dua isteri ada 1.700 orang, isteri tiga ada 244 orang, dan is teri empat (paling banjak) ada 81 Orang, sedang dalam th. 1956 se- mester.I poligami dua isteri ada 1,703 Orang, isteri tiga “ada. 76 orang dan isteri empat hanja sem bilan orang. & : 

  
$ SA EN MEN AR. 

— HARGA SMAS, 
“husns untuk Suara Merdeka, SEMARANG, 29 Agustus 1956: 124 karat: djual ....... t. Rp. 46,— “ii beli. 

22 karat: djual .,          ntu Ma. Wedlng Parnoe AKI IA pera 

  

ke Semarang 

ladonesia Sjeh Nur Mhd. 
rangan dengan bung “Hatta. 

Panitia Chusus Utk De- 
« ngarkan, Keterangan 
Ruslan Tig 

fana Mani daa Ht Ba | Ibul. 20,15 Lagu2 Langgam. 20, 
US | Atraksi ' Fak Pe NET 

  
s2 suara) P.N.I. dengan gabu- 

izan gerakan Pembela Pantja Si 
a 1090'suara mendapat 1 kursi, 

kursi, Parkindo 598 suara men- 
dapat 2 kursi, Masjumi 534 sua 
ra mendapat 1 kursi. DPRD Per 
alihan Kota Salatiga djadi terdi 
ri dari P.K.L (DPN. 27 N. 

U. (D: Baperki (1): Parkindo W): 

Kabupa 
ten Kudus tgl. 27 Agustus telah 
diadakan rapat Panitya Pemben 
tukan DPRD-Peralihan Kab: Ku 
dus dibawah pimpinan Ketuanja 

Rapat tsb. 
telah dapat menghasilkan mene: 

anggauta2 
DPRD-Peralihan Kab. Kudus jg 

akan ditetapkan oleh 
Tengah. Tja 

Maskur 
A.W., 2, Abuamar: 3. A.T. Mal 

Muhamin Usman: 
5. Marsito, 6. H Oemar Said: 7. 
M Karsan: 8. Mashoed: 9. Noor 

Siakur: 12. MF Kartubi: 13. H. Amsijuri: 14 H Aehwan: 15. Ro. 
ziad den 16. Dahlan Noor. Dari 
PNI- nama2 tialon: 1 Suwito: 2 
Supaat: -3 Abdulrachim:: 4 Dah- 
Ja Sumartono: 6 Su. 
ttipto: 7 Ni. Darman: 8 Had'an- 
orapto: 9 Daermoharieko: 10 Bun taran 11 Sudarso: 12 Rahmat. 
Dari PKI nama? tialan: 1 Kis- 
Wworo:2 Snciman: 28. S'Aharto: 4 

1 Wisenio: 6 Basrawi: 7 Surani dan 8 Suwadi. 

H.M. Salech din 2“ M, Moezia- hid. Dari Partai Buruh nama tis 

6 bahwa tia lon2 tsb. sesias dengan instruksi Menteri. DNiaftu dar: A0. nama 
tialan itr rania 21 orng ig akan 

anggauta 
ig me 

resmi nada 

  

Missi Persahabatan Tiongkok-Indonesia "jang djuga akan datang 
Na tampak ketika berkundjung pada bapak Wakil Pre- 

siden Hatta di kantornja. Ketua  Missi Persahabatan Tiongkok- 
ia £ Ta Pu-Shen (kiri) sedang berdjabat 

  

    

D.. 

"3 
.13 Agustus" 

Kembalinja Menlu Ruslan Abdulgani Ke 
Indonesia Atas Permintaannja 

MENTERI LUAR NEGERI Ruslan Abduigani pada djam 
17.20 Selasa petang telah tiba kembali di Djakarta sesudah 
menghadiri konperensi London mengenai soal Suez. Dilapangan 
ferbang Kemajoran Menteri Ruslan Abdulgani menerangkan ke 

pada wartawan2, bahwa delegasinja telah bekerdja sekuat teng 
ga sesuai dengan tugas jang diberikan oleh pemerintah ,,Saja 
berpendapat, bahwa tugas dan instruksi itu sudah didjalankan 
dengan sebaik2nja, sesuai pula dengan kepentingan nasional ki 

asambil mendjundjung tinggi nama negara”. Demikian Mente 
1 kusian . 

Menteri Ruslan- Abdulgani jg 

tidak banjak memberikan ketera 

agan karena katanja sudah beru 
.ang2 kali diumumkan pendapat 
nja jang sama itu, selandjutnja 
menjatakan, bahwa ia membawa 
dua buah pesanan (message) da 

ri Presiden Mesir Gamal Abdel 
Nasser utk Presiden Sukarno dan 
Perdana Menteri Ali Sastroami 
'djojo. Dan pada saat itu djuga 

Menteri Ruslan menjampaikan 
surat pesanan itu kepada PM Ali 
Sastroamidjojo jang datang me- 
njambut dilapangan terbang Ke 
majoran. 2 

Atas berbagai pertanjaan, di 

katakannja, bahwa ia melihat ke 
redaan dalam masalah Suez dan 
sekalipun ia merasa optimistis, 
namun ,,kita harus tetap 

bahwa dgn Presiden 

perensi internasional kedua me 
ngenai soal Suez dan Konperensi 
Asia-Afrika dalam 'hubungannja 

dengan penjelesaiaa masalah Su 
ez itu. 

Peristiwa 13 Agustus. 
Ditanjakan apakah ia bersedia 

memberikan keterangan menge- 
nai ,,peristiwa 13 Agustus”, Men 
teri Ruslan Abdulgani mendja 
wab: ,.Wait and see”, : 
Kedatangan Ment. Rusla» Ab 

dulgani disambut selain oleh P. 

  

Ketjurangan Pada 
Djwt. PP Dan K 
Meliputi Djumlah 

Rp. 159.000, — 
BEBERAPA waktu berselang 

pernah dikabarkan tentang ter- 
djadinja ketjurangan pada Djawa 
tan P,P, dan K. di djalan Stadion 
Semarang - mengenai ' sedjumlah 
uang sebesar Rp, 59.000.— jang 
telah dilaporkan oleh fihak jang 
bersangkutan kepada Polisi Sek- 
si Il. Lebih djauh mengenai per- 
istiwa itu dapat dikabarkan, sete- 
lah fihak Kepolisian melakukan 
pengusutan2, ternjata djumlah 
uang jg digelapkan ada Rp. 157, 
1000,— jang dilakukan oleh ter- 
dakwa utama Skn. berserta dua 
orang lainnja jang kini telah di 
tahan oleh fihak jang berwadjib. 
Menurut keterangan selandjut 

nja, ketjurangan tadi telah dila 
kukan sedjak tahun 1953. Utk 
maksud apa uang sedjumlah di 
atas itu digelapkan, fihak jang 
bersangkutan belum bersedia me 
nerangkannja, karena proses pe 
meriksaan itu masih berlangsung. 
Berita dari fihak lain mengata 
kan, bahwa uang itu sudah da- 
pat digelapkan, karena terdakwa 
dapat bersekongkel dgn lain? 
orang jg dianggapnja dapat me 
nolong utk. mengluarkan uang 
Iu dari Djawatan PP dan K 
guna memberi sokongan kepada 
2 buah Sekolah Rakjat di Dja 
wa Tengah.   tel. 15 September 1956 akan di 

Menurut tjatatan resmi Kantor 

angka poligami dua isteri dalam 

Iningkat sedikit bila dibandingkan 

hun jd. Sebaliknja angka2 wanita 
jang dinikahkan 

$ sei ir Ditaksir 
itahun ini hanja dibawah 150 orang 

Pada semester pertama th. 1955| 

Besar Bandung, telah terdjadi 
baru2 ini terhadap seorang dokter 
Tionghoa, 

telah didatangi oleh seorang pe- 
muda jang menjampaikan ' sepu- 
tjuk surat. Dalam surat itu di- 
njatakan, bahwa perbuatan dok- 
ter. Tionghoa 
dengan sematjam  korrupsi - itu 
akan dibongkar, bila, permintaan 
uang  sedjumlah Rp. 25,000.— 
tidak dipenuhi oleh dokter itu. 

  

KOMPETISI BRITISH AMERI- 
CAN SPORT CLUB. 

Pada tgl. 30 Agustus s/d 2 Sept, 
1956 di Semarang akan dilangsung 
kan kompetisi antara  tjabang3 
British American Sport Club (Bram 

dari Kantor? di Tjirebon, Sura- 
baja, Djakarta dan Semarang. Per 
tandingan olahraga itu meliputi 
volley-ball, badminton, sepakbola. 
Volleyball dan sepakbola akan di 
langsungkan dilapangan B.A.T. 
Kobong Semarang, sedangkan per 
tandingan2 Badminton dilapangan 
THHK, Plampitan Semarang. Re 
sepsi penutupan dari pada pekan 
olahraga Bramtoco itu dan penje 
rahan hadiah2 akan dilangsungkan 
tgl. 2 Sept. malam djam 19,30 “di 
Hotel du Pavillon. Djumlah peser 
ta “pekan olahraga itu Ik. 100 
orang. 

SUATU PERBUATAN  'pe- 
merasan tjara baru, jang menurut Ik 
polisi Bandung, baru untuk per- 
tama kalinja terdjadi dalam Kota 

Menurut keterangan, dokter itu 

jang  menjangkut   

hati2 'amidjojo menerangkan, 
pembagian Ian menunggu perkembangan se Selasa malam djuga Menteri Rus 

Ykursi ini, kota Salatiga mempu- landjutnja“, katanja. Diterangkan lan Abdulgani memberikan lapu- 
jiran kepada kabinet mengenai tu 

Pada Nasser telah dibitjarakannja dju gas jang telah didjalankan oleh 
pembagian pertama P.K.I. dgn. ga kemungkinan dia akannja kon delegasinja dan apa jang telah di 

toco) jang akan diikuti oleh regu? k 

M. Ali Sastroamidjojo dan be 
berapa anggota kabinet,  ujuga 
oleh hampir semua kepala2 per 
wakilan asing jang ada di Dja 
karta, pembesar2 sipil dan mili- 
ter Jindonesia lasnnja. Sebagai 
mana diketahui dalam perdjala- 
nan pulang ke Indonesia, Men 
terj Ruslan Abdulgani jang di 
sertai oleh pedjabat sekretaris 
Djenderal Kementerian Luar Ne 
geri Dr. Soebandrio dan Dr. 
Abuhanifah telah singgah di 
Cairo dan menemui Presiden 
Gamal Abdel Nasser untuk me 
njampaikan djalannja! Koaperen 
si London mengenai soal Suez. 
Terlebih dulu dengan | pesawat 
terbang lain tiba di Kemajorar 
anggota delegasi lainnja, ialah 
Djenderal Major Abdul Kadir. 
Karna Radjas. dan Ishak Zahir 

Lapuran kepada kabinet. 
Sementara itu P.M. Ali Sastra 

bahwa 

tjapai oleh Konperensi London. 
Menurut keterangan jang diper 

oleh Antara selandjutnja, Mente- 
ri Ruslan Abdulgani akan berang 
kat dari Djakarta mungkin pada 
hari Kemis untuk menggabungkan 
diri dengan rombongan Presiden 
Sukarno jang sudah berangkat ter 
lebih dulu 

dan lain-lain. (Antara). 

panitya, 

mendapat kabar, 

seperti diketahui telah menimbul 
kan ,,Suasana hangat” dalam wak 

|“& achir2 ini, pemerintah beberapa 
laari jang lalu telah membentuk 
(suatu panitya, jang anggota2nja 
terdiri dari Wakil Perdana Men 
teri I dan II, jakni Mr. Moh. Rum 
dan K. H. Idham Chalid, Menteri 
Kehakiman Prof. Mr. Muljatno, 
Menteri Penerangan Sudibjo, 
Djaksa Agung Suprapto dan Ke 
pala Polisi Djakarta Raya, Ko 
inisaris Besar Djen Mohamad Sur 
jupranoto. 

Panitia ini, menurut keterangan 

  

tugas untuk mendengarkan kete- 

Ruslan 'Abdulgani 
jang, menurut berita2 jang tersiar 

lan Lie Hok Thay, jang dewasa 
ini sedang berada dalam tingkat 
pemeriksaan se-dalam2nja oleh 
pihak berwadjib. 

Menteri Luar Negeri Rus- 
lan sendiri jang ingin kem 
bali dahulu ke Indonesia? 

Kabar selandjutnja jang diper 
oleh ,,Antara” menjatakan, bah- 
wa berhubung dengan terdjadinja 
hal2 jang di-hubung2kan dengan 
dirinja itu, maka ketjuali untuk 
memberikan laporan2 kepada pe 
merintah sekitar Konperensi Lon- 
don, menurut keterangan2, Men 
teri Luar Negeri Ruslan Abdul 
gani sendiri memang telah me- 
minta dan menganggap sangat per 
lu untuk pulang dahulu ketanah 
air sebelum mengikuti perdjalanan 
Presiden keluar negeri, terutama 
guna membereskan hal2 jang ber 
'hubungan dengan disangkut-paut- 

annja namanja dalam persoalan 
Lie Hok Thay. 

Dalam hal ini kabarnja Menteri 
Luar Negeri Ruslan sendiri dgn 
Sukarela akan memberikan kete 
rangan2 kepada pihak berwadjib 
— dalam hal ini kepada panitia 
jang telah dibentuk pemerintah 
seperti diterangkan diatas — guna 
mendjernihkan suasana dan hal? 
sebagai akibat terdjadinja apa jg 
disebut "peristiwa 13 Agustus”. 

(Antara). 

  
bula, supaja uang tsb, diserah- 
an kepada pembawa surat dan 

peristiwa korrupsi jg menjangkut 
nama dokter Tionghoa itu akan 
dianggap tidak ada sadja. 

Ketika pembawa surat ditanja, 
Siapa pengirim surat tsb., maka 
si-pemuda itu menjatakan, bahwa 
ta hanja seorang jang disuruh 
dan tidak mengetahui duduknja 
perkara. 

Menurut keterangan dokter 
ionghoa jang menerima surat 

itu mengatakan akan pikir2 dulu 
dan selandjutnja mengirimkan su: rat tersebut kepada polisi. 

Pihak polisi menerangkan, bah   Dalam surat itu diterangkan 

aa Ban Rin Ten 

wa tjara pemerasan demikian 

  

untuk mengundjungi 
negara2 Sovjet Uni, Jugoslavia 

Pemerintah bentuk suatu 

Seterusnja wartawan “Antara” 
bahwa dalam 

rangka-usahanja untuk menjelesai 
kan ,,peristiwa 13 Agustus”, jang 

keterangan selandjutnja, diserahi 

rangan2 dari Menteri Luar Negeri 
sekitar hal2 

selama ini, menjangkut diri Men 
teri Luar Negeri Ruslan, jakni 
dalam hubungan dengan persoa 

— Crew SAS Serba 

mah” antara ajah dan kanak2 

Dalam pada i'u sebenarnja saja 
dalam bat Li... sedih dan me 
nangis. Apa sebabnja, tentu tak 

perlu. saja djel-skan.- Bagi keluar 
ga jang sudah punja anak, ini 
bisa merasakan sendiri. Semoga 

Tuhan memberkati Presiden kita. 

SUDAH Berangkat 30 peti 
tanda-mata dari perak, masih me 

njusul lagi antara 10 bingkai be- 
sar. Pakpakan besar. Apakah ge 
ranger isinja? Ig. mengepak mas 

Dullah maka saja tebak bhw isi- 

nja lukisan2 indah. Dan memang 
isinja pemandangan2 alam nan 

inaah di Indonesia ini. Dibawa 

djuga oleh. Bapak untuk dihadiah 
kan nanti kepada kepala2 Negara 
jang akan didatangi. 

Sedang Pak Hardjo sendiri me 

njiapkan 10 bilah keris dari Bali, 
Djawa dan Sumatra jg. bagus2. 
Djuga untuk tanda-mata. 

Pelangi Bali, tenunan Palem- 

bang, songket Minang kira2 se 

muanja 3 kodi menjusul lagi. Ka 

lau kain Solo, Pekalongan, Pri- 
angan dan Mataraman sudah be 

rangkat lebih dahulu. 

GAMBARNJA Skymaster dari 
Scandinavian Airlines System ini 
seperti Naga Tatmala jang ter- 
bang bersajap.. Sebab dibadannia 
jang pandjang itu ditengah2nja 
diberi pelisir biru tua selebar 2 
dm, dan dibagian kepalanja, tem 
pat pengemudi, cockpit, pelisir 
itu berachir seperti mulut ular 
bersungu, bagus. Dan pendjaga- 

legasi Indonesia, 
oleh Menteri Luar Negeri, dalam 

  annja, aduh. 
Pesawat tiba di Kemajoran, an 

tara 2 djam sebelum djam 16,00, 
dan terus didjaga oleh pegawai? 
tinggi SAS sendiri, diluar mau- 
pun didalam. Diperiksa kerosinja 
satu per satu, dibersihkan ' satu 
per satu. Diportret semuanja, tu 
buhnja, dalamnja, rodanja kom- 
plit. Diluar diberi pendjagaan 
Pulisi A.U. mengelilingi pesawat: 
Ja, memang untuk Presiden. Dja 
. "“agnejigd harus djlimet, teliti se 
cali. 

Crew-nja, anak-buahnja,  ber- 
pet hitam, kemedja biru muda, 
dasi hitam, tjelana biru tua men 
dekati hitam. Enak dipandang 
mata. Apalagi stewardesnja. Ti 
gi, berisi, hidung mantjung, piti! 
hitam miring, rambut emas keli- 
hatan terurai (madul madul). in- 
dah, roknja biru tua, leher putih, 
pakai dasi. Kaus kaki kuning ga 
ding kelet dengan bentisnja, se- 
patu djindjit 
JYjalannja lemah gemulai. 
Crew memang harus bisa men 

djadi kawan jang enak selama 
perdjalanan. Kalau pakaian crew 
GIA djuga agak diperindah, kira 
nja djuga molek2. 

DELAPAN Wartawan jang di: 
undang Tass Rusia itu akan be- 
rangkat tg. 2 Sept. nanti. Sajang 
agak terlambat djadi tidak bisa 
mengikuti perdjalanan Presiden 
dari semula. Tetapi memans 
lain2 tudjuannja, sebab ini atas 
undangan Tass sendiri. 

Iri kawan2 tentu sudah mulai 
beladjar mengenali uang Rusia. 

Sdr. tahu bahwa uang disana 
namanja Rubel, satu Rubel ini 
sama dengan 100 kopeek dan 1 
dollar sama dengan 4 rubel. 

Tjuma saja tidak mengerti, ka 
lau seandainja orang bawa dollar 
apa djuga bisa tukar rubel disa 
na apakah tidak. 

Tapi untuk sementara rekan? 
itu kini tidak ,,gube?” dollar, te 
tapi ..gubel” rubel. Gubel artinja 
menfjari sangat seperti anak 
jang menangis menggandoli ibu- 
nia. Tjeritanja baru rubel jang 
laku. 

Mana ada dalang 
tjierita? 

  
kehabisan 

Menodai Usaha 
Tugu Pahlawan 
Keuangan Mengenainja 

Tidak Beres 

PANITIA Tugu Pahlawan Ban 
dung jg baru berdiri setjara res- 
mi, sekarang menghadapi kesu- 
litan akibat tidak beresnia ke- 

   

    

Kegembiraan Keluarga Presiden— Adik Gun- 
tur Mau Potong Asal iDitunggu Bapaknja — 
Pelbagai Matjam Tanda Mata Untuk “ioskow 

Netjis—8 Wartawan 
Lagi Akan Terbang Ke Moskow 

DIWAKTU BAPAK Presiden hendak berangkat, Minggu 
paginja saja memerlukan sowan. Sebab nanti dilapangan tidak 
ada waktu lagi. Guntur dan adik2 sedang bermain2 sama Ba 
pak. Jang ketjil mau tjukur kalau ditunggu Bapak. Memang Ba 
pak sendiri hendak potong rambut. Begitulah senangnja di ,,ru 

ig. bermain2 dan rebutan tju- 
kur. Sendagurau sebelum beberapa djam lagi meninggalkan In 
donesia memenuhi tugas berkeliling mantjapradja. 

  

Kabinet Benarkan 
Tindakan Delega. 

“si Indonesia 
DALAM sidangnja pada hari 

|Sejasa malam tanggal 28 Agustus 
Dewan Menteri mendengar la- 
poran Menteri Luar Negeri Rus- 
ian Abdulgani mengenai Konpe- 
rensi 22 Negara di London ten- 
tang soal terusan Suez. 

Kabinet berpendapat, bhw. de- 
jang diketuai 

menunaikan tugasnja telah bertin 
dak tepat dan sesuai dengan in- 
struksi jang diberikan oleh peme- 
rintah kepadania. 

Kabinet menerima baik sebuah 
Rantjangan Peraturan Pemerintah 
utk merubah Peraturan Pemerin- 
tah No. 5SS.tahun 1954 tentang 
penundjukan kuasa? militer: Ran 

:Itjangan Undang2 tentang persetu 
djuan Perdjandjian Persahabatan 
dgn Afghanistan, Rantjangan Un 
dang2 tentang persetudjuan2 jg 
dapat disahkan dgn' tidak perlu 
disetudjui dgn Undang? dan Ran 
tjangan Undang2 tentang peng- 
hapusan tanah2 partikelir. 

Achirnja pemerintah memutus- 
kan utk mengangkat Prof. Dr. 
Mohd. Sjaaf sebagai Presiden 
Universitas Andalas di Bukitting- 
gi dan pengangkatan Drs. G. J. 
Wolhoff sebagai gurubesar pada 
Fakultas Ekonomi Universitas 
Indonesia di Makassar (Antara). 

   

WAKIL KEP, INDONESIA 
AKAN BITJARA DIHADAPAN 
KONP. INTERNASIONAL 

Serombongan anggota2 Kepoli 
sian Negara dibawah pimpinan 
PKB Raden Sotjowibowo Abdul- 
rachman, Kepala Bagian Organi 
sasi Djawatan Kepolisian Nega- 
ra, didalam minggu ihi akan be 
rangkat ke Amerika untuk meng 
ikuti latihan dan penindjauan se 
lama enam bulan. 
PKB Abduirachman jg mendja 

di Liaison Officer dari Kepelisi 
an Negara, didalam rentjan, per 
kundjungannja ke Amerika itu 
djuga akan berpidato dihadapan 
sidang tahunan Perkumpulan In 
ternasional Kepala2 Kepolisian 
(Internasional Association of 
Chiefs of Police) jp akan dilang 
sungkan di Chicago pada permu 
laan bulan September. Pokok 
pembitjaraan ig akan dikemuka- 
kannja ialah dasar2 kerohanian 

Indonesia. Dida 
hitam mengkilap. lam konperensi ini ta diuga akan 

wakil resmi 

dari kepolisian 

bertindak sebagai 
deri Pemerintah Indonesia. 

EKEKP AD 
nan 1. 
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PEMALANG 

Kab. Pemalang baru2 ini telah da 
pat ditangkap 3 orang bernama 
D, R dan SI. jang dituduh telah 

nja Pak Kertowerdojo dukuh Kan 
tong kelurahan Siremeng Ketj. Pu 
losari (Pemalang) dengan kerugi- 
an sebanjak Rp. 50.000,— uang tu 
nai dan barang2 berharga lainnja 
jang berupa perhiasan. Dukuh 
Kantong itu letaknja djauh dida 
lam hutan dibawah kaki G. Sla- 
met. dan dukuh tersebut adalah 
desa jang tertinggi didaerah Pe- 
malang. Dan waktu terdjadinja 
penggarongan itu Pak Kerto kebe 
tulan sedang berada dirumah iste 
rinja jang kedua. 
Jang diherankan oleh para pen 

duduk setelah dapat ditangkap ka 
wanan garong itu ternjata jg 2 
orang bekerdja selaku Guru S.R. 
di Pulosari. Dan kini ketiga ka- 
wanan tersebut ditahan oleh jang 
berwadjib untuk diurus perso'al 
annja lebih landjut. 

TJILATJAP 
AN NAMA ENEEMENAA 
2TAHUN BERDIRI KEMBALI 

, Ie Bu Ka 
Oleh anak2 Pandu KBI Tjabang 

Tjilatjap, bertempat di Perguruan 
Taman Siswa Tjilatjap pada tang 
gal 25 AguStus 1956 dimulai djam 
19.00 telah diadakan peringatan 
hari ulang tahun ke II -berdirinja 
kembali Kepanduan KBI Tjabang 
Tjilatjap. Hadir dalam peringatan 
tersebut Wakil2 Inspeksi SR dan 
Inspeksi Pendidikan Masjarakat 
dan Jain2 Organisasi Pandu di 
kota Tjilatjap. Setelah selesai atja 
ra riwajat KBI Tjilatjap dan sam   uangan dari Panitia Persiapan- 

nja. Salah seorang anggota Pani- 

memperoleh surat kuasa utk Wa 
likota sehingga melakukan usaha 
utk mendapatkan uang. 

tan kriminil dim hal ini, seka   nur Djawa Barat. Dapat ditam 
bahkan, bahwa perbuatan tsb. al 

safgekeurd“ dari CIAD dan dju 
ga dari Auri, 

Kapten Sumastopo, jg kini dju 
ga duduk dzlzm Panitia Tugu 

dakan penjelidikan. (Antara). 

UsahaPemerasanModelBaru DiBdg. 
jaitu membawa surat dgn terang 
terangan adalah kedjadian untuk 
pertama 'kalinja jang dialami po- 
lisi di Bandung. Biasanja surat 
pemerasan demikian dikirimkan 
tanpa diketahui siapa pembawa- 
nja. 

Polisi mengharapkan — supaja 
bila memang ada orang jg ber- 

jsalah, maka baiklah surat-surat 
tentang kesalahan orang itu di- 
kirimkan langsung kepada polisi, 
tapi djangan dengan tjara demi- 
kian jang di-iringi antjaman. 
Nama dokter “Tionghoa itu 

tidak disebutkan oleh polisi, Di 
ketahui, bahwa ia termasuk orang 

bira dengan diramaikan 
tia Persiapan itu telah berhasil orkes dan permainan Pandu? KBI. 

butan2, lalu diteruskan dalam gem 
dengan 

DJODJOK KEMASUKAN 
PENGATJAU. 

Djodjok adalah termasuk grum- 
bul Tjigintung, desa Donan, Ke- diselesaikan 1, penggelapan berat/ Sampai dimana adanja perbua tjamatan Tjilatjap. Djarak dari ko Tingan 79 jang diselesaikan 59, pa ta hanja k.1. 5 km. sadja. Djodjok 

2 adalah tempat jang sulit, karena rang Walikota Bandung sedang terlingkung oleh air kali Benga. 
membitjarakannja dengan Guber wan Donan. Tanggal 22 Agustus 

1956, Djodjok telah dimasuki lagi 
oleh gerombolan pengatjau. Ini 
adalah ketiga kalinja. Kali ini ge 

mengenai djual beli barang2 jg rombolan jang masuk ada 24 orang, 3 is Gengan pakaian seragam kuning, 
pitji hitam, topi badja, tetapi tidak 
bersepatu. Jang 29 orang bersen 
djata karabijn, 
bren. Mereka berbuat pertama-ta- 
ma menanjakan OPR jang berna 
ma Hardjo. Tidak mengerti jang Pahlawan sekarang djuga menga | ditanja adalah Hardjo sendiri. Har 
djo mengaku bernama Hardjo, te 

diantaranja 1 

tapi tidak mengaku mendjadi Ke 
pala OPR. Malah pura? tidak me 
ngerti apa OPR itu. Diterangkan 
bahwa nama Hardjo semua ada 
4 orang. Pengatjau tadi bimbang. 
Achirnja hanja minta djaminan 
makan. Kebetulan Nj. Hardjo ha 
nja mempunjai 4 kg beras, terus 
dimasak dengan lauk, seadanja. 
Tiba2 terdengar suara tembakan 
dari fihak kita, Dengan tergesa2 
dan tidak sempat menggarong dan 

tang kesudahanuja 
jang dilakukan oleh kes. 
PSSI di Stadion Shakhter 
lawan kes. Shakhter dari 
Ukraina dengan angka 0 
njata berita Tass itu 
dan menurut siaran RRI 
malam j.L, kesudahan dari 
dingan tersebut adalah 1—2 
kemenangan kes. Shakhter. 
satu?nja dari PSSI ditjetak 
Witarsa. 

15 Sept. di Hongkong 'akan dil 
sungkan pertandingan pak 
untuk merebut ,,Piala Asi: 
susunan atjara sbb. : tgl. 1-9 

kes. Hongkong — kes, 

Ika berkundjung ke RRT atas un: 

    

   
   
      

       

      
    

    
    
   

    

Hasil Pertandil 
PSSI Melawan ' 

Shakhter Di 

Hari Selasa j.L. 
       

   

    

   

        

    

    

   

    

    
    

   
    

  

      

   

     
      

     

     

   

    

  

   

    
   

   
   

     

   
    

     

     
    
    

    
     

     

    

     

    

    
   
     

    

    

      

    
    

     

   

    
   
    

   

  

    
    

     

DUNIA OLAHRAGA SINGK: 
SEPAKBOLA. Tgl. 1 Sep 

w 2 

Israel — kes. Hongkong: tgl. 6 k 
Vietnam — kes. Taiwan atau 
rea: tgl. 8 kes. Irael — kes. 
wan atau kes. Korea: tgl. 
Hongkong — kes. Vietnam: 
kes. Israel — kes. Vietnam: 

atau kes. Korea, : 
Kelandjutan pertandin 

ga di Malang jang dise 
pada pekan minggu j.l. h 
sbb. : Persibaja — Persis 5—0 
Persema — Persis 4—3. .D 
angka2 tersebut, maka Persi 
mendjadi djuara dan Persema r 
ner-up. s 
Untuk ketiga kalinja dalam per 

lawatannja di Jugoslavia kes. RRT 
telah mengalami kekalahan2. Hari 
Minggu lawan kes. Republik Slo- 
venia kalah 2—5. Pertandingan jg 
pertama lawan kes. nasional Jugo 
slavia kalah 0—4 dan kedua lawan 
kes. Republik Bosnia—Hercogovina 
kalah 1—6. : 

Hari Minggu jl. di Stadion 
Kirov, Leningrad telah dilangsung 
kan pertandingan sepakbola antara 
kes. Vakoakosken Haka djuar: 
kompetisi sepakbola Finlandia jz ' 
sedang mengadakan tour ke Sovjet 
Uni dan kes. lokal Trudovye Re 
zervy jang berachir dengan ang 
ka seri 1—1. 
TENNIS. Kedjuaraan Tennis 

double putera Amerika Serikat jg 
berlangsung di Brooklyn digondol' 
oleh pasangan Australia Lewis: 
Hoad/Ken Rosewall jang mengal 
kan dalam finale Vic Seixas/Ha 
Richardson 6—2, 6—2, 3—6, 64 
Pasangan Louise Brough/Marga! 
Dupont mendjadi djuara doul 
wanita Amerika dengan menga| 
kan pasangan Shirly Fry/B 
Rosenguest Prat 6—3, 6—9 dal 
finale. Sedangkan kedjuaraan dou- 
ble veteran dimenangkan oleh pas 
sangan Harry Hopman (50 th) dan 
Jean Borotra (58 th.) jang kalah-# 
kan pasangan Edward Jacobs/C. 
Alphonso Smith 6—2, 6—3 dalan 
finale. 
ATLETIK. Regu atletik wanita 

Inggeris telah mentjapai rekor du $ 
nia lari bersambung 4 X 100 m 
mentjatat waktu 46,2 dt. dalam sua 
tu latihan untuk merghadapi per 
lombaan dengan atlit2 wanita Sov 
jet achir minggu ini. Rekor dunia" 
atas nama regu wanita Austrdi an 
dengan tjatatan waktu jang sim 
Regu Ingeris itu akan dikirim | 
Australia terdiri dari Heather Aj 6 
mitage June Paul, Jean Scrive 
Gan Sheila Hoskins. 1 
BASKETBALL. Regu basketb: 

puteri Perantjis baru2 ini tel 
tiba de Peking untuk mengadakai 
beberapa pertandingan. Regu bas 
ketball Perantjis itu adalah dari 
Universitas Marseilles jang telah 4 
kali beturut-turut keluar sebaga: 
djuara basketball puteri antara 
Universitas di Perantjis dan me: 

  

  
  

  
an i 

ORANG GARONG DITANGKAP. | 
Atas usahanja pihak Kepolisian | 

jan ditiga tempat jalah di K 
melakukan ,penggarongan atas diri ! 

|Rawalo (Kabupaten Banjumas). Jg 

  ran 22 dan banjak rumah 
bakar ada 378 buah, 

nipuan berat/ringan 78 jg disele- | saikan 61, lain? kedjahatan te ana jang diselesaikan 109 dan kedjaha “ $ tan ekonomi 5 diselesaikan semua. 

lintas dll. ada 1574, dimana teu diselesaikan 1573 dan elang ke ekonomi 71 diseles h Han #5 

saran semasa semester ke I t 1956 tersebut adalah meminta djika dibandingkan den masa semester tahun2 j.l, 

pelanggaran semasa semester th. 1955 Lk. aday 5644 perkara dan 2 B pantek th. 1954 Lk. ada 4608 per- H9 |kara. 

DJEPARA 
ANGG. PANITYA D.P.R.D. PER- 

Pa Hernarg baru2 ini antika £ ag bar Ba para anggauta Panitya 

tersebut dilakukan oleh R. 
djo Bupati Djepara selaku wakil   berbuat lIainnja, mereka lari ber- 

kita dan fihak mereka terdjadi, 

bak mati lainnja lari kedjurusan 
utara. Fihak kita semua selamat, 

KEBUMEN 
PENGGARONGAN DI KER- 

TADESA, 
Menjambung berita tentang peng 

garongan di  Kertadesa,  Ketj. 
Mirid, jang pernah diberitakan da 

sian didapat kabar, bahwa kini 
telah dapat ditahan 7 orang ter- 
dakwa. Tetapi seorang diantara-   terkemuka dan mendjadi anggo- 

ta suatu partai besar di Bandung, 
nja melarikan diri dan hingga 
kini belum dapat ditangkap lagi, 

er! 
Gubernur Djawa Tengah 8 i birit2. 'Tembak-menembak antara 'hadliri Instansi2 dan Wk. balai 

aa niveau Kabupaten. Anggauta Papi 
Achirnja satu diantaranja tertem' tya tersebut terdiri da Pani 

jalah : 

dari NU, Siroen dari PKI, Moh Alwi dari Masjumi, li 5 dari Perkindo, dan Margono dari Pena Selesai pelantikan terus di : 
tjalonnja ada 9 orang (M 
no. dan Sabardjo). Kemudian 1 De: telah diadakan pemungutan « lam harian ini, dari fihak Kepoli ternjata sdr, r 
sebagai Wk, Ketua, dan sekretaris Panitya sambil menunggu “keten- tuan, untuk sementara waktu ditun 
djuk sdr. Subaroto Kepala Seksi 
P,U,. Kantor Kabupaten, 

dangan Federasi Atletik RRT. 
BERENANG. Regu Federasi Ru- 

sia berhasil memperbaiki rekor 
nasional dalam perlombaan renang 
estafet 4 X 100 m. gaja bebas pute 
ri dengan mentjapai waktu 4 menit 
47,9 dt., sedang rekor nasional 
100 m.. gaja bebas puteri diperbai- 
ki oleh Galina Kamanmeva dengan mentjatat waktu 1 menit 10 at. 

  

      

    

     
   
   
    

    

  

    
    

  

     

    
    

        

     

      

     

     

   
   
   

   
      

    

   

  

     

    

   

   

  

    

PURWOKERTO. 
FILM PERTANIAN, 

Oleh Djawatan Pertanian rakjat $ 
daerah Banjumas baru? ini telah : 
diadakan pemutaran film pertani 

matan2 Somogede, Tambak, dan 

diputarnja itu jalah film gerakan 
penanaman karang kitri” padaf 
tgl. 17 Aug. "56. Perhatian rakjat! 
tjukup besar. 
KORBAN TEMPE BUNGKIL. 
Didesa Kaliwedi/Randegan, ' Ke-' 

tjamatan Kebasen, Kawedanan/Ka 
bupaten Banjumas baru? ini telah, 
terdjadi 2 orang penduduk masing 
masing bernama : Madmulja (85 th.) dan Nji Madmulja (25 th) telah meninggal dunia karena ma 
kan tempe bungkil 
mengandung ratjun. 
Rendagan bernama : 
(25 th.) telah tewas set 
tempe bungkil seperti tersebut dan 4 orang lainnja diangkut ke Rsu s Banjumas untuk mendapat perto ea longan seperlunja, AN 

DJUMLAH KEDJAHATAN DAN s PELANGGARAN DIM. DAERAH : BANJUMAS MENINGKAT. 
Dari fihak Kantor Polisi Bagian Reserse Kriminil Karesidenan Ba njumas di Purwokerto diperoleh keterangan, bahwa djumlah kedja EA Pen pelanggaran dalam da erah Banjumas semasa  semes ke I th. 1956 ini ada 6997 BenNaa jang diselesaikan ada 2462 perkara dengan perintjian sebagai berikut: Pembunuhan 48 dengan mema- kan korban 62 orang dan disele- saikan 9, pentjulikan 4 dengan " membawa korban 5 orang, penga niajaan ringan dan berat $4 jang Len diselesaikan 68, perampokan 581i dengan memakan korban 3662 dji wa dan diselesaikan 5, pembaka- 

jang ter : 
entjuri ringan dan berat 4332 ag inpe diselesaikan 1501, pemerasan 5 jg gt   

       

  

    

Dan djumlah pelanggaran lalu 

1 aikan semua. Djumlah kedjahatan dan pelang 

gan semasa 

Adapun djumlah kedjahatan dan 

ALIHAN DILANTIK. 
Dengan bertempat Gi pendopo 

diadakan |. 

peralihan. Pelantikan 
Sudar 

Partai2 

dari 6 orang | 

R. Sabardjo dari PNI, Zubaidi 

Siswojo 

dakan pemilihan Wk, Ketua, jg 
Margo 

se- 
   ra 

M. Margono terpilih 
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- (Moskow Ka- 

| komite tadi telah memutuskan |ngan bahwa, pemerintah? Inggeris | 
“utk menggeserkan persoalan itu 

  

  

   

  

     FRIKH KHAR D 
            

  

   

   

iko "levesia" tentang ' pameran ai : & taronba Antiligen Poni bahwa. lukban pra” ate Tags | Hj Lima Negara tabanity  Torban dns) batak merundingban Isa Trungn Sta borga sia: “zam 4 apeeieentauama Ikon Dans 2 Msi con: Keren an asuemah coeg maba mesir telah diminta oleh Panitya”. Jen Nasser ig. seluruhnja 

    

    

        

    

      han jang mendalam. Buah tangan | 

pakat besar, keslnagan dia oles | ai Tap 
Demikian Ol P 5 Indonesia, ak: 

  

  

dikian tulis Frikh Khar. |, Dinjatakan selandjutnja, bah 
wa terutama buah tangan Aff 

  

   
     mardi tentang 1 

ta. Ada pula sedjumlah besar 
tung? kaju dari artis2 jang tidak Sabtu jl. disampaikan dikenal, jang datang dari kala- ties kepada Nasser my ngan sakjat Para pemundjang pa Pata nanang meran djuga mengagumi Wajang perarin bahwa Ma 

      

ahwa m 

dipamerkan beberapa tjontoh te- na Dulles 
| Xunan nasional Indonesia. Sedjum 5 

lah potret2 besar mentjeritak: jerita can 
tentang arsitektur dan kebudaja kepada 
an kuno di Indonesia, kehidupan siakan. 
se-hari2 dari rakjat, perkemba- Sementara itu 

ngan tiepat dari industri dan il waban Nasser kepada 
mu pengetahuan. Demikian beri sudah diumumkan : di h di Kairo, pa- ta Tass dari Moscow. (Antara). da saat dutabesar Mesir di Lon- 
  

     

Ijari Kawan 
lokir Mesir! | 

mn £ 2 1g . Putu 4 jawaban 1Nasser,Pianggop 20 Tidak Tjukup” 
KALANGAN2 TERTENTU di London menjatakan bhw 

mereka sangat chawatir dengan adanja pernjataaan dari Suez 
Canal Company (Compagnie Universelle du Canale Maritime 
de Suez), bahwa kongsi ini tidak merasa bertanggung djawab 
lagi atas keselamatan pegawai2nja jg. bukan bangsa Mesir jg. 
ada di Mesir. Demikianlah tulis wartawan kantorberita Ameri 
ka Serikat United Press dari London. 

  

Kalangan? jang bertanggunghatian pem :rintah2 Ercpa Barat 
djawab memandang pernjataan lainnja terhadap kenjataan ini. 
kongsi tadi sebagai suatu tjontoh) Kemungkinan ada bahwa 3 Be 
jang tjelaka daripada tjampur ta (sar Barat akan melakukan teka 
ngan politik dalam keadaan jang |nan2 lebih besar lagi kepada ne 
pelik ini. : gara2 lainnja, supaja djuga me 

« . Mereka katakan pula bahwa reka melakukan blokade ekono- 
tindakan kongsi tadi lebih mem-|mi terhadap Mesir, djika djawa 
persulit lagi gambaran perundi-foan dari Mesir ternjata tidak 
ngan, djustru pada saat penting) »cmuaskan pihak Barat. 

» utk memelihara kedjernihan ma- S. C. C. supaja djangan 
salah Suez. : ikut2 mempertegang ke- 

Singkatnja, pernjataan jang di di i 

keluarkan oleh kongsi tadi me-| Sumber2 jang patut dipertjaja 
rupakan dorongan lagi supaja pel mengatakan di London bahwa 
gawai2 (misalnja mualim2) bang|sikap Barat jang bertambah ke 
sa Eropa meninggaikan pekerdja-|ras terhadap . Mesir itu telah 
an mereka. A3 membawa akibat2nja pula di 

sr 5 -,. |Mesir. Mereka memgndang pe- 
S.C.C. punja satu tudju- ngusiran 3 wartawan Inggris dan 
an: melakukan pemba- penangkapan 2 orang Inggris di 

: san terhadap Mesir. |Mesir itu sebagai bukti daripada 
Kalangan? di London tadi.ge|reaksi Mesir. Seperti diketahui. 

lisah kalau2 seruan Suez Canal|2 sea Inggris Be! ja 
mpany itu akan dipergunakan| melakukan pekerdjaan £ 
Knee ana aa Ba Kalangan tadi mengatakan bah 

bukti bahwa kongsi'jang-disokong| C1 Mesir sudah bertekad 
“oleh pemerintah2 Inggris dan Pel ntuk melawan kekerasan 
rantjis ini hanja punja satu tulngan kekerasan pula. si 
djuan sadja, ialah melakukan per| . 3.harian Inggris (1 Partai Bu- 
buatan2 pembalasan terhadap Mejruh, 1 Liberal. 1 Konservatif) tlh 
sir, jg telah .menasionalisasikan| berseru kepada pemerintah Aing 

“Suez Canal Company itu. |sris supaja mendesak agar Suez 
2 Tan uan '“miCanal Company djangan ikut2 

Sementara itu wartawan UPI io mpur tangan dengan masalah 
memperoleh keterangan2, bah: Suez, karena perkaranja toh su 
wa Inggris bersiap2 utk lebihidah tjukup sulit. Keadaan su 
memperkeras lagi blokade ekono|dah tjukup tegang, djuga tanpa 
mi terhadap Mesir, kalau djawallelutjon2 Pen aan aa 
ban Presiden Nasser terhadap un| SCC itu,” (Ant) : MPA PA ITA Sm AG 2 En Suez Canal Company se 
dangan Panitya 5 Negara jang di belum : aehir .. bolan "Ini pimpin oleh Menzies (supaja di akan memulangkan 'pe- 
adakan perundingan berdasarkan | ». gawai2-nja bukan orang 
Rentjana Dulles) dianggap .,tidak Mesin 
ukup“. Seperti diketahui, “Ing 
gris sendiri tidak duduk dalam 
panitya 5 negara. 

Inggris, Perantjis dan AS telah 

de- 

mengumumkan pada malam Rebo 
akan memanggil pulang pegawai 
pegawainja jang bukan orang 

melakukan tindakan2 ekonomi | Mesir djika Panitia Lima Negara 

terhadap Mesir dan kementerian urusan masalah Terusan Suez 
keuangan Inggris sudah minta per! tidak dapat mentjapai persetudju 

ha — an mengenai hari depan 0 
“3lits dalam djangka waktu jang 

#ditentukan. 
"| Peringatan ini dikeluarkan 
- foleh kantor2 kongsi tsb. di Paris 
Idan London, sesudah presiden 
Mesir Nasser menjatakan setudju 

ntang| mengadakan pertemuan d aa 

“sm. panitia tsb. jang seperti diketahui 

Amerika dakota Bh PM, Australia Ro- 

: bert Menzies. Dalam statement- 
nja kongsi itu mengemukakan bah 
wa praktis Pn Peron aan 
ing jang bekerdja di erus: 

“nd ga jang mendjadi mualim 

bagi kapal2 jang melalui terusan 

tsb. telah mengadjukan perminta- 
an supaja dipulangkan ke-negeri 

mereka masing2. NA 

mi Diterangkan oleh kongsi “itu 
Meet anaosnja bahwa instruksi2-ber 
“te 

  

  

   

    

Pangkalan2 A 
" Matjet 

PERUNDINGAN didalam sub komit$ dari panitia2 Filipina dan| 
Amerika Serikat mengenai pang- 
kalan militer hari Selasa men 
lami djalan buntu Tn mer la 
mengadakan sidang . menjele- 
saikan perbedaan pendapat ten 
tang jurisdiksi Filipina dipangka 
lan2 Amerika di Filipina. K 
I& lokal tentang jurisdiksi p 
garan kriminil jg dilakukan olel 2 da ae anggota2 dari angkatan perang| tsb, akan diberikan kepada ps 
Amerika Serikat, di Manila, dida| gawai2-nja sebelum achir bulan 
tam sidang pada hari Selasa fi-| ini, 
bak Amerika bersittegang kepa-| periu dikemukakan bahwa me- 
Ba pemaaaNa:  n 2| nurut undang2 Mesir peran angkatan perang Amerika Si “Ijang mengurus pelajaran di et 
kat jang dituduh Manan Opa rusan Suez djika meninggalkan nan kriminil . na x2|pekerdjaan mereka dapat didja-| 
aa ar Angenikar Serikat. 200 | tubi Nan PON adlh & 
Mengingat adanja impasse ten| Paris: ,,Nanti dulu”. 

tang hal ini, maka kabarnja sub2| Sementara 'itu diperoleh ketera 

    

  

  

talian dengan putusan  kongsi   Ka tjis 
2 an itu Yahwa merska ingin supaja peker ke panitia? jang bersangkutan gu djaan di terusan Suez terus ber, na dirundingkan dan diambil su jalan, sementara Menaakat eat i gn Katnai cl. sudahan perundingan antara Pas atu keputusan. Ketjuali soal jg (ja 5 Negara dan Presiden Mah mengalami djalan buntu itu, per Seorang pe gara Prawan 

bedaan2 pendapat mengenai s0 peamti seiman erantjis tidak Naa ea Sa BAN Manendbag, terlebih Ha Pa 3. Ona oem ai oleh Suez Canal Company, sebelu gaian besar telah dapat TN ta Ta mengeluarkan pernjata kan. Mn na |... an tersebut tadi hari Minggu j.l. Hari Rabu pagi kedua panitia “Sementara itu pemerintah, Mesir Mena Aa nata Sena jan Kelak lacanan. Sidang ini n akan berpengalaman, untuk bekerdja di sidang pleno jang kelima sedjak terusan Suez. Usaha mendapatkan 

  

  
  

  

     
  

  

'ngan.,,Panitis Lir 
ntuk Mengadaka      

jelas 

jg,-hari Sel 
pada Robert 

Wartawan United Press di 
London mengatakan, bahwa da 

pa lam surat undangan jang malam di 

oleh Men bahwa naskahnja ialah 
mungkip ter berikut: 

ini belum memberi J Maa AN ' terikat un zolek dan wajang kulit. Djuga sk berunding atas dasar Rentja 
pula... 

Isi surat undangan Menzies 
Nasser tadi tetap diraha 

naskah  dja- 
Menzies 

wa segala ini membuktikan bah| 

  

Kongsi Suez Canal Company | 

terusan | - 

. 

   

n Atas Dasar 
     

   
   

      

- 

| Tentang djawaban Nasser     

al “seba 
beri 

Jang C|. Jang Mulia, dengan ini 
tahu telah menerima 

rat Jang Mulia tertanggal 

wakil2 

mengenai Terusan Suez. 

surat Nasser itu ditudjukan ke 
pada P.M. Australia Robert Men 
zies dan Menzies kemudian sege- 
ra memberi tahu isi surat Nasser 
tsb. kepada pemerintah2 17 ne- 
|gara jg telah membentuk panitia 
tersebut. 

Dulles memudji kesedia- 
an Nasser. 

Dalam pada itu menteri luar 
negeri A.S. John Foster Dulles 
dalam konperensi pers di Wash- 
ington pada hari Selasa memudji 
kesediaan presiden Mesir Djamal 
Abdul Nasser mengadakan per- 
temuan dengan Panitia Lima Ne- 
gara urusan masalah Terusan 
Suez sebagai »Sumbangan njata 
bagi kemungkinan penjelesaian.” 

Dalam konperensi pers itu Dul 
les -selandjutnja mengetjam Uni 
Sovjet “dengan mengemukakan 
bahwa Uni Sovjet "mengadakan 
suatu kampanje propaganda dja- 
hat jang bertudjuan memblokir 
setiap penjelesaian setjara damai 
bagi pertikaian mengenai pema- 
kaian dan pengusahaan Terusan 
Suez.” 

Dulles dalam pada itu menga- 
takan menurut pendapatnja Nas- 
ser mempunjai tjukup pengaruh 
dan kekuasaan untuk menjetudjui 
suatu rentjana jang patut. bagi 
penjelesaian pertikaian Terusan 

enerima : Baik 

   je mengetua den dau 

'pada Panitia Lima Negara jang 
disampaikan pada hari Selasa 

London diperoleh keterangan 

saja | 
su- hi 

Agustus 1956 dalam mana kepalnas 
'da saja diberi tahu adanja per-|a mintaan dari panitia jg diketuail 
|oleh Jang Mulia dan terdiri atas | 

pemerintah2 Australia, 
Ethiopia, Sweden, Iran dan A.S. 
untuk mengadakan pertemuan de 
Ingan saja dan mengemukakan 
iserta mendjelaskan kepada saja 
pandangan pemerintah negara2 
tersebut dalam surat Jang Mulia 

Saja setudju mengadakan per- 
temuan jang diminta oleh panitia 
tsb. Perlu dikemukakan. bahwa 

1» 

  

      

      

BL    
         

        

             

      

    
           

'anitya Lima Ne 
U panitya jg. 

  

memang    
          

  

Pe Di Mba £ 
Ba na berita | di Kairo telah terbongkar 

  

“bhw 
kom- 

  

  

   
      

em James Ta Ta 

     

    
     

   
Swinburn datang di Mesir 25 

tahun jg lalu, mula2 .mengadjar 
|pada sebuah sekolah pemerintah 
Mesir. Tahun 1951 pemerintah 

ganegara Inggris jg bekerdja pa 
da pemerintahan Mesir. Swin- 
burn menggabungkan diri “dalam 
kantorberita Inggris jang berna- 
ma ,,Arab News Agency". 

|dul Kadir Hatem, menerangkan 
Iseterusnja bahwa pemerintah Me 
sir beberapa waktu jang lalu me 

jang berbahaja jang bekerdja utk 
djawatan : rahasia Inggris, dan 

memberikan keterangan2  kepa 
da djawatan ini mengenai angka 
tan perang Mesir dan kegiatan2 
dari berbagai2 badan politik Me 

sir, 
Tapi, berkah penjelidikan teliti 

dan terus menerus maka depar- 
temen keamanan Mesir achirnja 
berhasil mendapat sebuah doku- 
men jang dengan djelas sekali| 
membuktikan bahwa anggota? 
'komplotan ini berkomplot terha- 
dap keamanan dan keselamatan 

Mesir. : 
Atas perintah Departemen Pe- 

njelidikan Umum Mesir, polisi 
keamanan negara mengeluarkan 
perintah2 untuk menangkap ke- 
enam orang tadi. Swinburn su- 
dah mengaku bahwa ia mempu- 
njai hubungan langsung dengan 

“Il Tembak? 

      
   

           

  

    

mn. mata2 Inggris jaug dipim | 
b dapat diketemukan majat dari se| 

ja kan petjahan2 logam diduga ka 
Irena tembakan. 
P- Reuter 

Mesir menghentikan segala war 

Direktur dinas penerangan, Ab| 

ngetahui adanja komplot mata2| 

  

Keliru 

(PRRT Akui Tembak 
| Pesawat Amerika 
Yoha Foster Dulles mengumum- 

pesawat terbang RRT telah me- 
nembak djatuh pada hari Kemis 
1 didekat daratan Tiongkok se- 
buah pesawat terbang jang di- 

|sangka milik Kuomintang. 
| Diterangkan oleh Dulles bhw 
pemberitahuan RRT itu telah di- 

      

1 i|terima pada hari Selasa ita dju-| 

Menurut UP Dulles menegas- 
Ikan dalam konperensi pers itu 
ibahwa tak ada kesangsian pesa 
wat jg ditembak djatuh oleh RRT 
itu adalah pesawat AS jang hi- 
lang dim minggu jl. dengan ber 
janak-buah 16 orang. 

Seperti telah diwartakan hanja 

orang anak-buah pesawat AS. 
tsb. dan dim majat itu diketemu 

selandjutnja mewarta 
kan bahwa menurut Dulles ' dim 

| MENTERI Juar negeri A.S. 

kan dalam konperensi pers di 
Washington pada hari Selasa bah 
wa RRT dgn resmi telah mem- 

. Iberi tahu Washington melalui sa 
Huran2 diplomatik bhw sebuah 

P 

| ma Par 

Ktama- 

| Dropping Sendjata Un- 
(tak D.L. Di Sum. Utara 
 Brengun?Yan Peluru2' DepatDisita'Berse: 

asutnja — Dilakukan Oleh:Sebueh | 
|. Pesawat Terbang Asing 

KEPOLISIAN PROPINSI Sumatera Utara ketika ditanja 
| tentang berita dari Atjeh mengenai adanja pesawat udara jang 
melakukan dropping sendjata di Atjeh Timur, telah membenar 
kan berita tersebut. Tetapi ditegaskan, bahwa ja tidak tahu dari 
mana datangaja kapal-terbang itu maupun kebangsaannja. Di 
'katakan, bahwa kemungkinan D.I. mendapat bantuan sendjata 
dari luar negeri, sudah lama. disinjalir 3 semula diduga penjelun 
dupan sendjata2 itu hanja berlangsung dengan kapal laut, tetapi 
sekarang diketahui djuga pemberian bantuan itu dilakukan dgn 
pesawat udara, seperti jg. terdjadi pada malam tan 

| Jan 24 Agustus 1956 jg. lalu. - 
Dalam pada itu Acting Guber 

nur Propinsi Sumatera Utara, Su : 
tan Kumala Pontas, jang merang 
'kap Ketua Koordinasi 
nan Daerah (KKD), ketika dita 
inja mengenai soal dropping tsb 
mengatakan, bahwa .,ia tidak me 

| (sendjata untuk D.I, 
Dalam pada itu harian 

ggal 23 dja 

Pesawat asing djatuhkan 

"Pa 
triot” di Medan mendapat kabar 
dari pembantunja di Atjeh Ti- 
imur, bahwa pada tg. 22 djalan 
123 Agustus malam, sebuah pesa- 

    

  

MALAM SELASA 
ki2 oleh orang kulit 

  

kata seperti orang memohon be 

inspektur Onsoe. 

Please Sir, Give M 
Five Minutes More 
Dan Harap Tuan Tutup'Mata'Dulu Ki 

Saja Mau Memukul Orang Ini 
   

  

Bandung, telah melabrak beberapa orang kulit pu 
lam beberapa menit sadja, anggota2 Mobbrig dan 
Polisi telah datang kesana untuk melarai perkelahaia 
itu. Dan Inspektur Onsoc ig. sedang dirumah di 
menjelesaikan perkaranja — karena ja bisa berb 
Ketika inspektur itu datang dan bertanja, orang Inggris i 

P minutes,only five minutes, please, to fight these men” dan 
bungnja pula : ,,please close your eyes 2 
tes.” Tetapi inspektur Onsoe tidak meluluskan dan dibaw 
ia ke hotelnja. Dan diketahuinja hendakaja bahwa orang: 
akan dilabraknja itu adalah Djerman, direstoran kepunyag 
Hans Burmamn, jg. bernama La Lanterne. ,,/Musuh lama” 

BAE KEKE CE ESEKREKEKE KEL TKR KK KEL KKKKA 

   
   

   

            

      

     

  

«. merasa di 

In 
  

sa Im 

rkali2 : ,,Please Mr, give : 

  

only Wan wa ae 

wat terbang asing jang tidak di 
kenal kebangsaannja telah mela- 
kukan dropping sendjata dengan 
melalui parachute dibeberapa 
tempat, al. disekitar desa Bagok 
diketjamatan Idi di Atjeh-Timur 
itu. 

Dikatakan, bahwa pesawat ter 

ngetahui tentang adanja  drop- 
Iping sendjata diwilajah ini“. Dju 
ga ia tidak mengetahui  adanja 
spenjusupan2 D.I. ke Sumatera 
Timur“ seperti banjak disiarkan 
pers. Tentang adanja koerier jg 

Menjaksikan Pergol 

    

Surat Dari Kairo (D:     pemberitahuan RRT itu, jang te 
lah diterima dengan perantaraan 
misi diplomatik Inggris di Pe- 
king, tidak disebut adanja orang 
jg selamat diantara anak buah 

RRT tsb. (Antara-Reuter). 

hu 
dia. 

si“. (Antara) 

dikirimkan pemerintah pusat ke 
daerah Atjeh untuk mendjumpai 
T. Daud Bereueh seperti disiar 
kan oleh salah satu suratkabar 
di Padang baru2 ini, Acting Gufasrama polisi Bagok, 
bernur mengatakan ,,saja tidak ta 

dan saja tidak djumpa dengan 
Dalam semua hal ini, de 

mikian Acting Gubernur selan- 
pesawat jg ditembak djatuh oleh djutnja, ,,tanjalah kepada poli- 

bang asing itu datangnja 

penjorotan kebawah. 

si pada malam. hari tsb, pagi 
harinja dibawah pimpinan koman 
dan pos Bagok, pembantu inspek 

  

KONPERENSI 
Sulawesi jang berlangsung dari 

orang alim ulama jg. 
tersebut. 

Didalam pernjataan itu. dikata 
kan bahwa para alim ulama me- 
nentang segala tindakan gerom- 
bolan jang membakar rumah2 
rakjat, memperkosa wanita2 serta 
merampas harta benda penduduk. 
“Para alim ulama menentang 
segala findakan jang tidak sewa- 
djarnja dari manapun datangnja: 
Undangan gerombolan supaja 
mengadakan konperensi - dengan 
alim ulama dihutan telah diten- 
tang. 

Alim ulama ikut operasi. 
Usul2 jang diterima baik oleh 

konperensi alim ulama itu al.     2 orang diplomat dari sebuah ke- 
dutaanbesar asing, dan bahwa ia 
langsung dari kedua diplomat ini 
menerima instruksi2. 

Ke-empat orang lagi jg ditang- 
kap ' bernama:   

    
Maman 

»Pulau? 

Untuk"Pemboran Mi:- 
. njak Didekat Kali- 

| mantan Utara 

rimana sumur2 minjak dapat di 
gurdi kedalam dasar laut, kini se 
dang dibangun 25 mil disebelah 
Selatan Lautan Tiongkok dari 
pantai Brunei, Kalimantan Utara 
(Inggeris) dan diharapkan akan 
selesai dalam djangka waktu kl, 
2. bulan, demikian wartawan 
”Antara” di Kalimantan bg 
mengabarkan. “Tempat ter: t 
jang dikenal sebagai  ,,gosong 
ampa”, adalah terdiri dari batu2 
karang jang letaknja 30 kaki di- 
bawah permukaan laut, dan dim 
peta laut kelihatan berbahaja se 
'kali untuk pelajaran. 

Selandjutnja dikabarkan, bah 
wa sebuah pulau lainnja jang 
terletak 8 mil. dari pesisir Sera 
wak (60 mil sebelah Tenggara 
g0osong2 ampa) sedikit waktu Ia 
gi akan dibangun pula. Air disi 
ni dalamnja kl. 75 kaki. Karena 
tempat ini tidak tertjantum dipe 
ta dan karena letaknja paling de 
kat pada sungai ketjil jg berna 
ma Siwa, maka pulau ini dise- 
but Siwa. Beaja seluruhnja utk 
pembangunan 2 projek ini jang 

London, ditaksir kl. £ 625.000. 
Dipulau2 itu terdapat stasion ra 
|dio, pusat tenaga listrik, bangsal: 
Itempat menjimpan alat2 dan pe 
Jataran utk pendaratan pesawat 
helicopter. Pekerdja2 penggurdi 
an disana mendapat perumahan!   ab nn Naa an aan na $ sk ini melalui pers, dimulainja. perundingan pada tgl tena aa Barat, Junani, Ita 

11 Agust Antara-UP). | Nia, Panama, Nederland. | (Antara) - ERA Ipa bp aa y 
Mama man nn 

Inggris 
D. PAPANDRECU, pemimpin Menurut fihak Inggris tjatatan2 

Partai Liberal dan bekas perda harian itu 'menjatakan bahwa 
na menteri Junani, hari Selasaluskup besar Makarioslah mendja 
menjerukan kepada ,,Perhimpunar/ 
menghadapi tipumuslihat Inggeris prus. — 
dan Turki” dalam hal mana ia| Selandjutnja Papandrecu minta 

    

menggambarkan bahwa tjatatan2 | supaja suatu Dewan Junani sege 
harian pemimpin EOKA, Digenis, 
jang ditemukan oleh fihak 
ris baru2 ini disuatu gua, 
»dokumen2 palsu", 

ra bersidang dan parlemen an 
Ingge ' mengadakan sidang istimewa utk 

ialah memperbintjangkan keadaan . di 
" Cyprus. 

jang baik. (Antara). 

Pakai Dokumen Palsu 
Dari Nicosia oleh Reuter dika- 

barkan bahwa untuk pertama "3 
sedjak 11 hari lamanja diadakan 

di pemimpin gerakan teror di Cygentjatan sendjata oleh fihak Cy | gris. 
prus telah terdjadi suatu ledak 
an pada hari Selasa siang disua 
tu rumah jang ditinggali oleh ke | 
luarga Cyprus. 

Karena ledakan itu terdjadi ke | 
rusakan jang ringan tapi tak ada | 
orang jang menderita, (Antara). ' 

Sampai Pasukan2 Malaya Sendiri Tjukup Kuat 
— Kata: Abd. Rachman — Djuga Sultan2 Ma- 

laya'Akan“Sewakan: Tanah2rja Untuk 
“Pangkalan2 Inggris 

- KETUA MENTERI Federasi Malaya Tengku Abdul Rah 
man dalam tjeramahnja dimuka 70 orang kepala sekolah Me- 
laju telah memberikan keterangan2 mengenai meningkataja ma 
salah perburuhan di Malaya dan soal penempatan pasukan2 

Rahman mengatakan bahwa Malaya belum pernah seperti se- 
karang ini mengalami kegelisahan2 dikalangan buruh. 

Ituntutan “buruh ,fantastis“, ti 
| Gak sesuai dengan fikiran sehat. 

.1 Sepuluh tahun jl., kegelisahan 
"4 2 TA 29 : dilapangan 1 ! $ Buatan' Jadi" di Malaya, dan masalah ini 

PULAU buatan dari badja, da 

  

asing di Malaya. Mengenai soal2 perburuhan, Tengku Abdul 

Dikatakannja bahwa beberapa 

perburuhan tidak 

lampaknja semakin  mendjadi2: 
, Makin dekat Malaya kepada ke 
'merdekaannja, makin bertambah 
bunjak pula masalah2 perburu: 
han. : 

Aodu! 
ngulangi pandangan 
terhadap penempatan pasukan2 
asing di Malaya. Pasukan2 “ini 
akan tetap ditempatkan di Mala 
ya, sampai pasukan2 Malaya sen 
diri sudah tjukup kuat. 

Rahman kemudian me 
pribadinja 

Menurut kata menteri adanja 
pasukan2 asing di Malaya itu 
menguntungkan pula. bagi per- 
ekonomian negeri ini: kalau ti- 
dak, perlulah padjak2 dinaikkanl ini 
agar Malaya mampu memeliha 
ya suatu tentar, nasional. jang 
tjukup kuat untuk mempertahan 
kan tanah air terhadap sesuatu 
agresi. 3 

Dalam keadaan seperti seka 
rang ini, Malaya berkesempatan 
untuk membina pasukan2nja sen 
diri, babak demi babak, kata Ab 
dul Rehman. 

Seperti diketahui, a.l. di Ma- 
laya Utara ditempatkan pasuk- 
an-pasukan Australia. Dalam 
konperensi para PM Common- 
wealth di London beberapa bu 
lan jl. ini ada move pula dari 
ipihak Malaya supaja djumlah 
kenenan New Zealand di Mala- 
Ya diperhesar pula. Dewasa ini 
di Malaya baru ada beberapa ra 

sedang dilaksanakan oleh  Shell.tus orang pasukan pajung Newl|k 
Zealand, serta 1 eskader 
bom-pemburu pantjargas. 

(Antara-UP) 

Sementara itu para sultan Ma- 
laya hari Selasa memutuskan un 
tuk menjewakan kepada Inggris 
selama 30 tahun lagi tanah? di- 
mana Inggris dapat membangun- 
kan pangkalan2 militer, demikian 
sumber2 dekat dgn para sultan 
itu menjatakan.: 

Selandjutnja surmber2 ini me- 
njatakan bhw sidang para sultan 
itu merundingkan setjara garis ke 
tjil suatu perdjandjian pertahanan 
dan saling membantu dgn Ing- 

pem- 

I 

Diduga bhw .perdjandjian itu 
akan ditandatangani di London 
dalam bulan Desember jad. Per 
djandjian itu akan memperkenan 
kan Inggris mempunjai tjadangan 

Ahmad Saleh, “Adampinginja. 
Bian , 

(hutan. Tetapi seruan gerombolan 

Idjam dalam sehari-semalam, jang 

menghendaki supaja dalam memu 
lihkan keamanan, alat2 negara) 
mengambil tindakan tegas dan 

didalam menjelenggarakan opera 
Si supaja para alim ulama dapat 

Keputusan terachir jang diam- 
bil oleh konperensi ialah berusa 
aa mewudjudkan suatu konperen 

Si para alim ulama sepropinsi Su 

lawesi di Makasar jang dihadiri 

nurut siaran radio Makasar. 
Perlu didjelaskan bahwa kon-' 

perensi alim ulama itu diadakan 
utk menentukan sikap terhadap 
persoalan penjelesaian keamanan 
dan berhubung dgn adanja seru 
an dari pihak gerombolan untuk 
mengadakan konperensi didalam 

itu telah ditolak mentah2. (An 
tara) ana 

  

rembesan D.I. 
Ke Labuan Hantu 
BADJA Purba Bupati Kep: 

Daerah kabupaten Ba 
Sumatra Utara dalam suatu k 
rangannja di Medan, 

   

bahwa keadaan keamanan dewa 
sa ini di kabupaten : anb 
adalah baik sekali, Sampai “kini 
katanja masih Se Sa 
hui 2 gangguan2 apa 
jang disebut DI/TIL, Keterangan 

ini diberikannja, dgn. 
tersiarnja berita2 telah meremb 
Inja gerombolan DI/TU di Ta 
tra Timur, jang kebetulan bu 

nja daerah jang terletak di Su- 
(matra Timur, 

Badja Purba selandjutnja mene 
rangkan, bahwa pentjuri2 getah 
pada waktu bulan2 jang lalu di 
daerah ini sering terdjadi, tetapi 

| sekarang sudah agak berkurang. 
Berkurangnja pentjurian getah itu 
menurut, keterangan jalah berkat 
adanja perondaan jang dilakukan 
oleh pihak kepolisian disana. Da 
lam rangkaian pembasmian pen- 
tjurian getah ini dalam seminggu 
tidak kurang dari dua sampai 
tiga orang pentjuri getah ditang 
ap. 

  

TETAP ANTARA DJAKARTA   — MOSKOW 
W. Sumohadiwidjojo, Kepala 

Kantor Sentral Telegrap Djakar- 
ta menerangkan kepada 'Antara', 
bahwa dalam rangka usaha PTT 

Agustus 1956 telah dapat dibuka 
hubungan telegrap jg tetap antara 
Djakarta dengan Moskow, 

Jang tertjapai kemarin itu ma- 
sih terbatas untuk waktu tiga 

schedulenja adalah sebagai beri- 
kut: 17,30 — hingga 19,30 dan 
03.30 — 04,30 (waktu Djawa), 

Untuk langkah selandjutnja se- 
dang diusahakan hubungan tele-   strategis utk Commonwealth di 

Malaya (Antara-Reuter). 
grafis dengan negara2 Latin Ame 
rika, 

Alim Ulama Bonthain 
“Sedia! 'Ikut Operasi: 
Untuk MembrantasfKegiatan Grombolon 

Bersendjata 

tur Hasnul Masri, telah berhasil 
menemukan dan menjita sendjata 
sendjata, peluru, berikut 2 buah 
parachute masing2 berwarna me- 
rah dan biru dan pada parachute 
tsb. diketemukan surat2 pengan- 
tar jang ditudjukan kepada ge- 
rombolan D.I./TII. 

Sementara itu diperoleh ketera- 

dari 
arah Timur-laut dan sesampainja 
di Blang Bugeng Lk. 1 km dari | 

berputar2 
selama 4 kali sambil melakukan 

Pihak kepolisian Bagok jang 
sudah begitu tjuriga melihat situa 

APABILA KARANGAN   
Sir untuk menjaksikan pergolak 

Tidakkah lebih pantas, djika 
dalam keadaan genting seperti se 
karang ini, kita setjara spontan 
melimpahkan perhatian kita ke- 
pada mereka se-besar2nja? Teta 
pi apa boleh buat, keadaan ke- 
uangan, chususnjd devisen kita, 
tidak mengizinkan pemerintah ki 

kan Wesir Dari Dek 
—. Oleh: Moh, Supardi — 

saja sedang ada di Kairo memenuhi undangan pemerintah 

dekat. Sebenarnja akan lebih elegant dan simpatik, djika 
Gjungan saja itu atas beaja sendiri atau sefid 
an pemerintah kita dan tidak seperti sekarang a 
pemerintah Mesir. Bukankah Mesir negeri jang pertama jg. $ 
'tahun jang lalu mengakui kedaulatan kita ? # 

    

    

    

   

    

ini sampai kepada pembafi 

an politik dinegeri tersebut 

  

akInja atas suruh 
as permintaa    

  

Tak Setudju Per 
tentangan Anta: 
suku? | 

ALIM ULAMA sekabupaten 

telah mengeluarkan 3 buah pernjataan dan usul2 serta seruan. 
Konperensi ini berlangsung dengan dihadiri oleh kira2 30 

datang dari berbagai tempat dikabupaten 

kerdja KENSI 
Menteri Perekonomian untuk me 
njampaikan 
keputusan? Kongres Ekonomi Na 
sional Seluruh Indonesia (KEN- 
SI) jang beberapa waktu jg lalu 
telah dilangsungkan di Surabaja, 
Disamping itu djuga untuk mem- 

wa telah dibentuk suatu Badan menimbulkan kegemparan dikala 
Pekerdja KENSI 
untuk melaksanakan keputusan2 
tersebut. 

Pekerdja KENSI. i 

an sekitar perlindungan 
tadi, maka Badan Pekerdja KEN 
SI akan bertemu kembali 

oleh para alim ulama dari tiap2 Menteri Perekonomian minggu PARA sardjana Djepang di kewedanaan. Demikian al. po-|depan, demikian Mr. Assaat. (An! Niigata (pesisir Laut Diepang) 
kok2 keputusan konperensi me! tara). kari Selasa melporkan bhw me- 

(S Tuntutan SBKA 

sidang Dewan Pusat Pleno SBKA 
tgl. 6 s/d 10-8 jang lalu, maka 
oleh D.P.P. SBKA pada tgl. 27-8 
telah disampaikan 5 tuntutan ke 
pada Direktur Djenderal, Kepala 
Djawatan Kereta-Api. Ke-5 tun 

E tutan jang diadjukan oleh D.P.P, 
SBKA tsb. adalah sbb.: 

Tak Ada Penis Nita dove 
53 SBKA/DKA.» 

pada kaum buruh seluruh Kem. 
Perhubungan ditingkatkan men- 
djadi 15 kg. per djiwa tiap bu 
lannja dengan dibawah harga pa 
sar dan dilakukan oleh DKA sen 
diri, 

pekerdja harian dan pegawai se 
mentara serta peringanan sjarat2 
njas 

bagi para 'kondek dn 3" 3 

dasarkan hasil perundingan anta 

HUBUNGAN TELEGRAP JG.i 

untuk memperluas hubungan tele- (Gaperki). 
ernasional, sedjak tgl, 27 pada soal kemungkinan? . grap int Na e 5 mengimpor bahan tin plate. — Ka | cruban), jang telah lama bekerdja rena  dipersalahkan menusuk dgn 

pisau pada Madrani hingga mening 
gal karena tusukan itu, Idris alias 
Sudjoko oleh Pengadilan Negeri 
Surabaja hari Senen j.l. telah di 
djatuhi hukuman pendjara 3 tahun. 
Tusukan pisau itu dil 

naal” di Surabaja oleh DPU terus 
dipergiat. Untu 
but dalam tahun ini 
biaja Lk. Rp. 600,000,—, 
SBKA telah menerima surat ka- 
wat dari Duta Besar Mesir di Dja 

ngan, bahwa parachute jg ber- 
warna biru memuat sebuah peti 
berisi 2 buah brengun jg diduga 
adalah buatan Belgia dan para- 
chute jang merah berisi. 6 peti 
peluru jang ditaksir  seluruhnja 
berdjumlah 3500 peluru 
Barang2 jang sudah disita itu 

Ment. Perekomno- “3 wa diangkut ke Medan. 
Dropping di 6 tempat. 

«Inian “Setudju” Berita ,,Patriot” menjatakan Ia 
z me gi, menurut Pena aan 

" 3” tara, dropping itu dilakukan di- 
«Perlindungan"Bagi” 6 tempat jaitu selain di Bagok, Pengusaha2” Nasional djuca di Simpang Ulim, Bacok 

i i Ijut, Matang  Pan- Jang Lemah Panaih, Idi Tjut, Matan, Pan 
djang dan Panton Labu. Apa jg 

HARI SENIN jbl. Badan Pe- didjatuhkan ditempat? itu masih 
telah menemui belum Jagi diketahui. 

Sehubungan dengan ini, kata: 
harian itu, diperoleh keterangan, 
bahwa disalah satu tempat -ada 
Orang jang ramai2 mengadakan 
kenduri, jang menurut kabar ada 
hubungan dengan  dinerolehnja 
bahan2 sendjats dan pakaian de 
ngan dropping itu. 
Dropping sendjata itu 

k Pgptnein 
tgl. 20 hingga 22 Agustus ii.   

laporan resmi 

kepada Menteri, bah telah 

: bertugas ngan masjarakat Atjeh Timur. 
jang g akjat hanja menanti ketegasan 

pemerintah untuk bertindak ka . e £ 7, lau pemerintah memang 2 Mr. Assaat sebagai anggauta da 2 : Ne au 

  

Lagi. ... 
Akibat Ledakan 
Bom -H Rusia 

Untuk melandjutkan Bantal 
chusus! 

dgn 

reka telah mentjatat radio-aktivi 
tet jang dgn mendadak bertam- 
bah besar Senin jl. Kata sardja 
na2 tadi, ini disebabkan oleh per 
fjobaan bom zat air di Uni 

Sovjet bagian Asia belakangan 
ini. 

Seperti diketahui, sardjana2 
atom Amerika Serikat mentjatat 
bahwa URSS telah meledakkan 

Pada DKA 
BERDASARKAN keputusan 

ta bermain boros. Lagi pula da 
lam 
orang kita jang melawat 
negeri. Ingat sadjat kepada rom 
     

baru. | fi 5 
vjet Uni dan ke RRT- dan lain? 
nja jang bersifatkan perseorang- 
an. Semua itu memerlukan devi 
sn jang tidak sedikit. 

Seperti kita ketahui Konperen- 
si London jang dibuka 
Agustus jl. telah berachir 
hasilnja djauh daripada jang kita 
harapkan. Ini tentu mengandung 
pelbagai konsekwensi jg prinsi-I 
pii. Pada satu pihak dalam se- 
gala perrjataannja negeri2 Barat 
umumnja mengakui 
hak-daulat Mesir untuk memasio- 
nalisasikan Suez Canal Compa- 
ny, tetapi dilain pihak 
bersikap sangat tidak-konsekwen. 
Dengan menempuh segala djalan 
dan mempergunakan pelbagai sia 
sat mereka toh hendak, 
sebagian telah berhasil memaksa fb 
kan kehendak mereka 

lak tersebut, melainkan bersang- 
kutan dengan soal kepertjajaan 
negara? Barat terhadap 
Tegasnja mereka tidak pertjaja 
kepada Mesir, terhadap djaminan 
dan kesanggupan Mesir, sekali 
pun mereka mengakui penuh hak 
daulat Mesir tersebut, Dan 
seperti saja kemukakan diatas me 
ngandung pelbagai 
jang prinsipiil. Sebab 
Mesir adalah negara? Timur atau 
Asia-Afrika jang untuk selandjut 
nja bisa dan mungkin 
oleh negara2 Barat dengan tjara2 
jang sama. Mengakui penuh hak- 
daulatnja, tetapi tidak sekali-kali 
mempertjajai djaminan dan   bom zat air lagi, disuatu daerah ' 

jang - letaknja - disebelah barat 
Tiongkok, sebelah utara Afghanis 
tan, tanpa mengumumkannja ter 1, Supaja segera melaksana- | erin dulu. 

ingnja dengan hasil Panitia 

2. Supaja pembagian beras. ke ini terus menerus berkurang, dan 
pada hari Minggu jl. air hudjan 
menundjukkan radio-aktivitet ha 
nja kurang dari 40 bilangan se- 
menit. Senin jl. melompat men 
diadi lebih dari 800. (Antara- 

: Reuter). 
3. Mempertjepat pengangkatan 

  

SEKITAR PENANGKAPAN 
FAHRUDDIN DG. ROMO 

PEGAWAI DJAPEN. 
Sekitar ditahannja  Fahruddin 

Dg. Romo, pegawai Djawatan 
Penerangan Propinsi Sulawesi, 
oleh pihak militer dikota Maka- 
sar, lebih djauh dapat dikabar- 
kan, bahwa pihak Penerangan 
Angkatan Darat T.T. VH telah 
mengeluarkan sebuah  komunike 
jang bunjinja sbb.: 3 

Pada malam tgl. 21/22 Agus- 
tus 1956 jl. Fahruddin Dg. Romo 
pegawai Djapen Prosul telah di 
ambil dari rumahnja. oleh alat2 
negara dan kini “dalam tahanan 
jang berwadjib. Ia dituduh me- 
ngadakan hubungan dengan pe- 
ngikut Kahar untuk membuat dan 
menjebarkan pamflet2  pengikut2 
Kahar Muzakkar. 

NG SA APA Pi DAN TAK? Pngnn, H 
ba Ay Ia) hj (D3 Panas 

4. Supaja melaksanakan kenai 

tar, 4 

5. Supaja kenaikan pangkat ber 

ra SBKA-Menteri Muda Perhu- 
bungan dilaksanakan tanpa sjarat 
udjian 'dinas dan hanja dengan 
siarat menduduki djabatan lebih 
tinggi dari 6 bulan. 

Oith SBKA diharapkan agar 
Supaja sebelum tg. 10-9 jad. te 
lah ada ketegasan dari DKA me 
ngenai tuntutan2 jang diadjukan 
tsb. DPP SBKA dim hal ini ber 
sedia sewaktu2 mengirimkan de 
legasinja 'ke Balai Besar Ban: 
dung. Demikian siaran DPP SB 
KA. (Antara). 

    
At      

Tengttttttt 

MULAI Senen jbl. 
mulai dibitjarakan soal import 
kaleng antara wakil Titan Indus- 
trial Corporation (Amerika Seri- 
kat) dan para 
Perusahaan 

kasih atas solidariteit kaum buruh 
kereta. api terhadap pemerintah 
dan rakjat Mesir jang menasionali 

wakil Gabungan sasi Suez Canal Company. — Polisi 
Kaleng Indonesia | Tuban telah berhasil menggerebeg 

Pembitjaraan berkisar sebuah paberik arak gelap jang tcr 
untuk Metai didesa Prungguhan Kulon 

membikin arak gelap. Pengusutan 
masih terus dilakukan. — Dalam 
suratnja kepada Presiden Djamal 
Abdul Nasser jang dikirim melalui 
Kedutaan Mesir di Djakarta, DP 
SBG telah menjampaikan rasa so- 

ukan ke- lidariteitnja atas tindakan Presiden 

Pendidikan Masjarakat Prop. Sula 
wesi telah dibebaskan dari tugas 
nja, Karena tidak pernah memberi 
kan pertanggungan djawab keuang 
an djawatan tersebut. — Bertem- 

keperluan terse 
disediakan 

— DPP 

  

sanggupannja. 

Masalah Terusan Suez 
Konperensi London itu bisa . di 

Sardjana2 Djepang menerang- kuatirkan mempunjai akibat jang 
kan bahwa radio-aktivitet dalamprinsipiil dan djauh sekali, jang atmosfir diatas Djepang achir2 langsung menjangkut : bangsa2 Asia-Afrika. Tiap tinda- 

kan . dan 
sesuai dengan kebangkitan menu- 
dju kepada 
Sadja di-ikuti dengan penuh ke- 
tjurigaan oleh Barat, melainkan 
akan ditekannja sampai 
batas se-minim2-nja, bahkan ka- 
lau perlu dengan intimidasi, dgn 
pengerahan angkatan bersendjata 
dan dengan pelbagai sanksi eko- 
nomi. Mesir kini mulai merasa- 
kan  pahit-getirnja, 
tentu negara lainnja. 

Dalam konstelasi dunia seka- dibuka diluar negeri sesudah ts. . 
rang ini tentu tidak mungkin se- 
suatu negara berpegang teguh ke # 
pada kedaulatannja 10045. Begitu 
djuga Mesir dalam masalah Suez 
tersebut. Soalnja memang 
mana sekarang mendapatkan 
njelesaian setjara damai. Ini , s 
gantung kepada bisa atau tidak- bajaran2 Tambahan Pembajaran 
bisanja terdjadi persoalan: ,,Maxi Impor bagi 
maal nasionalisasi dengan inter- 
nasionalisasi 
Artinja nasionalisasi semaximum? 
uja jg bisa diterima oleh Barat, in 
atau 
mum@-nja jg bisa diterima Mesir. perti dimaksud 

yA 4 1 1 4    
di Bandung karta jang berisi utjapan terima Tionghoa Bedeng Palembang Ming lekas mengadakan 

gu malam j.l. telah dilangsungkan perdamaian, — Menurut 
resepsi kehormatan 
Persahabatan Tiongkok—Indonesia. 
Resepsi ini diselenggarakan 
Hwa Chiao Chung Hui Palembang. 
— Kini berita sajang 
negeri. Di Siria ketika hari Ming 
gu jl telah dimulai suatu kampa 
nje nasional untuk membantu per 
djoangan pembebasan Aldjazariria 
dari tangan Perantjis. 
ini dinamakan Pekan Aldjazairia. 
-- Djawatan bea dan tjukai Mesir sjarakat bangsa Indid Ginegeri itu telah mengeluarkan statistiek jang 'sekarang' terantjam i 
menundjukkan bahwa 

sen dalam tahun sebelumnja. — lebih giat daripada apa jar 
Konggres Sohyo (Dewan Umum Se itapkan dalam Rentjana 5 Tahun, A rikat2 Buruh Djepang) jang ke-7 |hingga mereka dalarn titan 1955 
di Tokyo telah menjetudjui suatu 
resolusi jang isinjava.l. seruait su 

pat diruangan besar dari S, R.paja Djepang dat URSS supaja 

  

   

   

  

    

        

     

   
   

    
    

     

    
    

   

    

   

          

   

    

  

    

   

   

     

   
    

   
   

        

    

  

     
     

   

    

     

  

   
   

  

    

    

  

   

    
   

  

   

        

     

  

   

1 Pendjelasan' Badan 
Masjawarat Sunda 
BERHUBUNG dengan sia 

Front Pemuda Sunda, g 

bulan2 ini banjak sekali 

keluar 

gan presiden kenegeri2 blok 
1utr, missi2 parlementer ke Sot: Ana 

ja” di Djakarta 
segenap pe 

Masalah Suez adalah 2 
masalah kepertjajaan, rla meng 

16 
dan 

tg. 

2 sjawarat Sunda” 
muda Sunda tidak/I 
hubungay orga 
Musjawarat In 
bahwa surat si 
mada Sunda” ters 
kan tjetusan djiwa 
rasakan segala p 
kepintjangan dine 
nja, didaerah Su 

sepenuhnja 

mereka 

Keadaan ini d 
oelum dil : 

  

bahkan iaranja 

dilapangan perekonor terhadap Pan Pi « 
“pangan pendidikan, 

  

     

     

  

» Pan ddi EA 5 Haa en . membersihkan gerombolan? Di i i ' . : PARA 
Tg z $ Mahmud Muhyiddin, N n | Diandjurkan supaja dibentuk Iri Badan Pekerdja KENSI dim Tit dan Nut ah Ken Ter dengan Kep Mie Konon an didaerah dan desa isb. 

Suez walaupun Uni Sovjet beru- al Kattani dan Samuel Attia. suatu tea gan sekab 6 an JE8 jang geforsir itu. Alangkah ber-f32 S abi hal s6 

salin Baktakak ' (Ant LP) at mm penerangan Sekabupal keterangannja kepada pers, me rakjat jang berlarut-larut. tentangannja satu terhadap janaf”Wa Gidalam ha TA Sg 
2 Mena “et ten Bonthain jang didalamnja ter| herangkan bahwa setelah dikemu . Sepandjang berita  .Patriot” linin Kalau benar? kian ea “Ikeamanan ditanah Sunda : 

soancunaan sa ——— | dapat alat2 negara seperti militer, Ikakan maksud? daripada Badan itu, banjak sudah sendjata2 jang keke Irian aa 9OKU Pe inampak hasii2 jang memuask 
Kg Bea mana : nina —. “Fsipil, Djawatan Penerangan ' dan E aa ietudjui Siselundupkan dari luar negeri Pa se Mengapa badan Sund 

: : : pam Se peda PS tersevut, Menteri  menjetudjui jang sudah ' mendjadi rahasia (Pula mesti setjara ramai2 dan terltidak me 
RS PP St ata Se se) ai (para am uk F3 .jadanja perlindungan chusus ba- umum di Atich 1 Pe gesa-gesa melangsungkan Konpe-ltang adanja pertent: 
wa aya Pa am s0 2@p M#BP) Kepada gerombolan Bagoes gi pengusaha2 nasional jang le F3 rensi London ? sa bentji-member i 

Aa 5 Bb an (tersebut menjerukan Supaya Kemah. Untuk  melaks.nakannja 2. s Tetapi masalah Suez memanglku2 bangsa di Indon 
dad kiPp ukan' Asim: bali kepangkuan Republik Indo- Menteri bersedia menerima Djepang Sial bukan hanja mengenai ada atau|dan Musjawarat Sunda meng 

El u : BE Pa 1 2 14 Pan ine yna ran2 jg disampaikan oleh tadan' i tidak-adanja pengakuan hak-mut- insjafi dan menjadari sepenuhnja' 
akan a 

  

i dan pentingnja persia 
tuan atas dasar harga-mengkar 
gai dan  pertjaja-mempertjatai, £ 
serta Bada, Musjawarat Sunda 
pun “berpegang teguh kepada 
azas bahwa kita semua suku-su- 
ku bangs, diseluruh  kepulanan ' 
Indonesia, merupakan suatu ke 
satuan keluarga. 
Terlepas dari tjara dan kat 

jang digunakan didalam siaran 
Front Pemuda Sunda tsb. hen 
daknja difahamkan pula sedalam 
dalamnja unsur2 jang ' merirpas 
kan sebab-musabab dari peristi- 
wa tadi. 

Berhubung dengan hal-hal se- 
perti diuraikan diatas, Badan Mu- 
sjawarat Sunda berseru kepadas 
chalajak ramai dan chususnja ke 
pada pemerintah, supaja dalam 
menilai peristiwa Front Pembda 
Sunda tersebut, bersikap dan 
bertindak bidjaksana dan adil, se 4 
landjutnja Badan Musjawarat 
Sunda mendesak agar pemerintah 
dan golongan2/partai2 segera me 
robah segala jang menimbulkan ' 
ketidak-puasan. 

Demikian diumumkan oleh "Ba 
dan Musjawarat Sunda.” 

Sebagai diketahui Badan Mu- 
sjawarat Sunda diketuai oleh» 
Mr. Iwa Kusumasumantri. (Ant.) 

    

Mesir. 

ini 

konsekwensi 
bersama 

dihadapi 

ke- 

Pelbagai konsekwensi 
lainnja. 

dan 

kehidupan 

langkah Asia-Afrika 

bukan emansipasi, 

kepada   B.LT, (BUKTI IMPOR TEKS: ' 
TIL) SEPARONJA BOLEH 

BUAT BAJAR:-L. 
Par, "importir jang telah mes 

lakukan impor barang tekstil de 
ngan. pembajaran Bukti Impor ' 

Penjelesaian setjara damai, Tekstil dibawah kredit impor jg 

besok lusa 

17 September 1955 oleh . LAA 
N diberi kesempatan ' untuk 

menggunakan separoh dari penje ' 
toran2 Bukti Impor Tekstil jang” " 

' telah dilakukannja pada Bank In 
bagai donesia setelah dikurangi pem: 

pe- bajaran Tambahan: Pembajaran 
ter- Impor sebesar 5075, untuk pem 

permintaa,, impor 4 
barang2 dari golongan III dan 

Uang2 tsb. akan diblokkir oleh 
Bank Indonesia pada suatu reke 

S3 £ atas nama importir jang ber 
SemHii- sangkutan untuk digunakan se 

diatas. 

se-minimaal2-nja 1” 

internasionalisasi 

2 

Maan UU : 1 

1 

' , 

  

    

: perdjandjian 
rentjana 

kapal perang” » 
Perantjis ,,LSM 901?” tgl, |. sam 

oleh pai 10 Sept. j.a.d. akan singgah 
,di Surabaja. Kapal tersebut ber- 
lanak buah 49 orang termasuk na- 
chodanja dan 8 orang perwira. — 
Komisaris Agung India di Londen 
INjonja Vijaya' Lakshmi Pandit da 
Ham pesannja jang ditudjukan pada 

Kampanje Imasjarakat India di' Uni Atrika 
Selatan mengatakan,” bahwa max 

untuk missi tidak resmi, sebuah 

dari luar 

  

pe rahari, 
26 persen |Jang dimaksudkannja tika mereka berkelahi pada th. Nasser menasionalisasikan "Terusan daripada ekspor Mesir . mengalir (jang disebut sEroup 3re 1953. — Dalam rangka pemberan- Suez. — J. Kaparang Kepala Ba- ke negara? Blok Sovjet dalam th. |— Kaum buruh tami yr tasan kali Greges dan "'boezemka- gian Perpustakaan — Rakjat Insp. 1955 dibanding dengan jang 14 per Sovjet menurut "7 Pt 

  

Mana batubara 16 Ajuta 
ton lebih ,banjak daripada apa jg 
ditetapkan dalam rentjana,



     
3 

.. (Segera Didjual | 
81 STUDEBAKER TRUCK 1952 

| keadaan djalan (baik) keur 
dapat 6 bulan. #3 

    

     

HARAPAN NJONJA DAN TUAN 
SUNGGUH AKAN LEBIH BESAR! 

   
   

  

    | Baling lezat serta 
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   PL JUTIIAN PUTIH 

  

   
       

  

f 9. serem tanpa 
: SUSAH PAJAH! | 
5 : TA 
    

  

  

    

abar" Special Moertabak 
Jang dilengkapi dengan bumbu 

  

RESTAURANT BANDOENG 
lah Bioskoop "Orion)” SEMAKANG. 

4.30-7.00-9.30 

1 FARGO TRUCK 1952 — |” DEP. SIAPA TAHU KALAU DJUSTRU TAMBAHAN: : Keadaan djalan (baik) |” (se 
INI g Ma keur 6 bulan, i | BUKA djai 1 4.30 — 11 malam. MAN MEA Harga? damai, | mewnanaa mam 2 sea | “Ha penlana harap berhu- NDRA" BESOK MALAM 

KEBAHAGIAAN RUMAH TANGGA PP RAR Tono | MAT PERANG 1 In) INJONJA- DAN TUAN..........! Djl. Raya No, 69 Kutowi- | BEMANA V0 0 na Pa pn aa : nangun — (Kebumen). hAaGBA "HAZAR RATEN” Film 

NAH... TOBA TAMBAHLAH! " Pa aa La | 

#Baticlah TN 
# Suara Merdeka | 

Pa au Ag MR KT dr 3 . 

RIN. 4-105-B. 3 I $ 

ESOK MALAM PREMIERE " ROYAL” 

(1000 Malam) 

India Tekst Ind, 

Sebuah film India terbesar dengan kisah tjinta jang tak hiraukan 
' 

  

2 dari India. Rasakanlah sekali. 

mn. Djangan salah adres : 

| Penuh tari2-an, njanji2-an India modern, diiringi irama samba dan 
tumba jang sangat menggiurkan! 
  

    

Wusu picrungs 

  

Berkat tenaga - pentj utji 

. RINSO jang istimewa! 

  

Joan 

       

    

    
dup— busa jang mem- 

Sa aa MN NUN 09 
.. 

Crawford 2 
& JERRY WALD Productioo 

  

  

  

    
    

  

beri sinar baru kepada 

semua tjutjian. 9 

Tn 23. 

   AMET SOLUM GEE
FT U 1 z : 

Pen AN La LAN 

  

5 Ng 

Se ea Oa Ad aaathan et Bea 

      

SETELAH MEMBATJA IKLAN INI 

PERGILAH SEGERA KE: 

TOKO ,HIEN" 
BODJONG 25 
  

  

     
     

  

     

  

    

    

  

  

    

    

| KEMUDIAN MINTALAH "SURAT BAHAGIA 17 AGUS- 
TUS” ! BUKAN MUSTAHIL, BAHWA PEMBELIAN SO- 
RE INI BENAR2 MEMBAWA REDJEKI BAGI NJONJA 

S5 DAN TUAN! : 
aan “3 . 25 . PERIJAJALAH “0. ! tjutjian putih-bersih tanpa susah pajah : aan : 

  

  

    

   

     
    
     

   

     

   
   

     
    

    
   

        

  

   
   

   

    

   
   

  

    
    

    

: | r 

   
G | 

OSAT ZALF INI KARENA RESEP JANG BAIK 
MENDJADIKAN KAWAN BAIK UNTUK KULIT 
KEKUATAN OBAT INI DAPAT MEMASUKI LO- 
BANGI KULIT MAKA BERMANDJURANNYA SA- 

. NGAT ISTIMEWA UNTUK MENJEMBUHKAN 
BERBAGAI MATJAM PENYAKIT KULIT SEPERTI 
BISUL2 KURAP LUKA2 WASIR, PATEK. BENGKAK, 
BINTIS? MERAH. OLL. MEMAKAI INI OBAT DAPAT 

MENDJADI SEMBUH KEMBALI. MENGHILANGKAN BENG 
KAK. NANAH DAN RATJUN, DAN MEMBIKIN DAGING 
TUMBUH KEMBALI.KULITNJA MENDJADI BAIK 
SEPERTI ASALNJA 

“Adalah teristimewa untuh: 
| mendaga kebersihan kuhi | 
dan menbegah perjakiP kuhida- 
pal melunakkan kuki duga meng ba 
tasap keringal jangberlimpah- (Nk 
Timpeh, sehabis mandi baikseka- 
£ memakai bedak ini dikaka ta- 
ngan dan kehak. Gunanya: : 
menghulangkan gatal, biang ke |, 
rengat kurap basah dankering 
kerbu air dan lai? Anak kebil ha- 
bis mandi orang lelaki habis Hu- 
kur pakai bedak ini mendadkan 
kalus dan segar Mabam'sakifkult 
Ja.sudah diserabuhkannya Bedak “NX 
zni mendamun kesehatan kulit 

  

       

      

  

    
   

    

   5 4 

T              

    (ena 
BISA DAPAT BELI DI TOKO2 DAN WARUNG DISELURUH INDONESIA.   

INI MALAM D.M.B. 
  “"GRIS” 510 UT) 

| EXTRA : SABAN SORE dj. 3.00 
”GRAND” 5.00-7.00-9.00 
EXTRA : SABAN SORE dj. 3.00 

(Widescreen) 

   
    

  

Pengumuman 
' KEPADA PARA PEMESAN SPEDA KUM BANG H.M.W.-SUPERCOMFORT (CHAM- 
PION) PADA COLUMBIA MOTOR COY N. V., KRANGGAN MOTOR COY. N.V. DAN 
TOKO NIAGARA DIUMUMKAN SBB. 

“.. SALAH FAHAM ANTARA 

N.V. Columbia Motors Coy 
“Dan N.V. Kalimex 

| TELAH DIHILANGKAN DENGAN PENGETAHUAN POLISI EKONOMIE. 

     

   

| 
| 

   A Great Cast—in 5 
g Today's Greatest ' 
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2. SELANDIUTNJA PADA PARA PEME SAN TRANCHE PERTAMA DI BERITA- 
starring “ HUKAN BAHWA OLEH B.D.P. AKAN DIPUNGUT TAMBAHAN TPI. 5096 
Elizabeth TAYLOR MENDJADI 10026. AKAN TETAPI KE NAEKAN INI SEDANG DIURUS BERSA- 
van JOHNSON | MA UNTUK MENDAPAT KERINGA NAN. HASILNJA AKAN DISIARKAN DA- 

Waiter PIDGEON | S0 LAM HARIAN INI DJUGA SELEKAS MUNGKIN. 
3. TRANCHE KE DUA MASIH DALAM MONTAGE. 

    
h intan ai gorang | aan | N.V. Columbia Motors Coy. N.,V. KALIMEX Kisah tjintanja 

   

    

Roestam Dr. zdj 
Ahli Penjakit Kulit 

Djl. Dr. Soetomo 7 - tilpon 1028 
Semarang. 

SUDAH PRAKTIK LAGI 
SEPERTI BIASA, 

mulai tgl. 29-83-1956, 

NE 2 LA A1 

M.S. Rahat 
TABIB 

Seteran 199 — Semarang 
specialist untuk WASIR (Aam- »€ien),  ASIHMA,” KEPUTI: 
JAN, IMPOTENTIE dan lain: 
ain penjakit. 
Jjam bitjara : 

  
9—12 pagi 
5—7 sore 

BESOK MALAM PREMIERE! 
"ROXY” 5-75. (17th) 

  

    
   

: JIN. 

- Gambler, 
knife-fighter, 
—he fought a 
. fiery battle 

? for freedom! 

Kisah seorang 
seolah2 ia akan mati keesokan 
paginja! 

gadis jang hidup   
  

    

itu 
  

     

    

Saksikanlah penjerbuan2 dari ten | 
tara Presiden Sania Anna terha-| 
day benteng Alamo jg diperta   Mereka berdjumpa dan mereka 

tjoba bergembira sampai  kemu- 
MR na 
di Paris! 
Lihatlah Kota Paris diwaktu ma- 

mereka djatuh tjinta   
  

a tak dapat membalas tjinta | Peer : e 

— Bantulah P. ML. 
an hingga orang jang peng- 
an! An ana in 

lam, dgn adegan2 realistis dari 
tempat jang sebenarnja! 

  

  

  

    
     

  

   

    
    

   

     

   

  

ACCORDBING TO THIS, MINING 
CLAIMS HAVE BEEN FILED ON |: 
THIS STATE-OWNED LAND BY 
TWO MEN NAMED MELEAN 

AND BENSON! 

| THIS PAPER SAYS 
1 CAN SHOVEL 
DIKT WHERE T 
PLEASE! READ IT! 

   
     

  

7 On A Two-eceen COvoTE 
17 WovLB FiLL IN A WATERHOLE ON 

N CATTLE GRAZIN' LAND, MISTER! 

TEA, 

    
       

  

   

            

       LM | yaTa 
— Hanja andjing jang berkaki dua jang mengurug tempat 
didukung Jatang rumput untuk keperluan berternak, tuan! 

1 Ma na Kota Send : intuk membuang -- Didalam surat idjin ini saja diperbolehkan untuk r : 
sampah diman,, sadja sesuka hati saja! Tjobalah batja! 

Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No. 3498/111/A/171 

— Menurut bunji surat ini, 
berdjandjian untuk menga- 
dakan pertambangan telah 
diadakan dan berad, diatas 
tanah kepunjaan negara ini 
oleh dua orang “jang berna 
Ma MeLean dan Benson! 

air 

      

( TIEV RE MY BOSSES! 
PUT AWAY YOUR GUNS 
AND STAND BACK--- 
IM GONNA DIG! 

— Itu adalah 
Singkirkan sendjatamu itu 
menjingkirlah 
meneruskan menggali! 

   
     
      

  

WE'LL 
SEE 
ABOUT 

THAT 4! 

      

  

       

    

      

  

         pemimpi, saja! 
dan 

ren saja akan 

— Kit, akan menjelidiki perka 
ra itul 

2 LUX” INI DAN BESOK MALAM 5.007.009.00 (17 th) 

Kissah seorang laki2 jang kehausan tjinta dari sang isteri dan se- 
sg ap 5 orang wanita jang tak puas menerima tjinta dari seorang laki2! 

Rinso dengan Solium | Nara AA An ANA 21 Paman ana — 
£ : HARI INI ADALAH HARI JANG 

mengandung busa hi- PENUH DENGAN REDJEKI.................. ! 
KAREMANGA 2 aan aan 

2 : Ini malam penghabisan : 
ROYAL” 445 -7--9.15 

(17 tb.) 

  

BI PROXY” 630 7 845 

   

AGENDA SEMARANG 
UNITED CINEMAS 

—.. Djam untuk pesan tempat : 
“Lux” - “Grand” 3 11.—12.— 
“Res” 0. Orion” 3 Moda 
Gris - Indra - Royal: 

"GRIS" 
3.00 - 5.00 - 7.00 - 9.00 

kg Anna Maria Alberghetti 
Sterl. Hayden - Rich. Carlson 
”THE LAST COMMAND” 

(Color by Trucolor) 

SE RT ena Ha Mono CL eh 
EXTRA: SABAN SORE dj. 3.00 

  

  

ai 

  

"ORION” 515.715.015 
EXTRA: SABAN SORE dj. 3.15 

. Cinen icolor 

  

  
Usha Kiran — Kishore 

Film India A PHIKAR” 
(Persamaan hak wanita) 

INI MALAM PENGHABISAN : 
INDRA” 5.- 74 9.- (17 th) 
Shakila : "KALA" 

Film India Tekst Indon. 

"DJAGALAN” 5.-7.9.- (17 th.) 
Chiang Hua . Liu Loan 

"BU NU TSE .CNTAN” 

  

  

Tjerita humoris jang sangat me- 
agagumkan tentang pendidikan 
militer pada kanak2 jang berusia 
9-15 tahun di Amerika! 

  
  

  

   KAMIS 
JIE? 

  

“| Diberi Kelonggaran. 

   

   

Djangan Gelisah.....! 
Pergunakanlah Kesempatan Ini.! 

Berhubung dengan sangat banjaknja para pembeli jang membandjiri toko (kami, pula 
agar supaja kami dapat memberikan perlajanan jang lebih teratur, kami sengadja memberi 
kelonggaran kepada para pembeli sbb: 

1. Para pembeli jang membeli pada tg. 30 dan tg. 31 Agustus 
1956, apabila belum sempat mengambil barang2-nja, maka 
barang2 itu dapat diambil pada tg. 1, 2, 3, 4, dan 5 Septem- 
ber 1956 j.a.d. 
Karenanja maka djuga pada tg. 1 s/d tg. 5 September 1956 
itu, para pembeli MASIH DIBERI KESEMPATAN UNTUK 
MENUKARKAN duplikat nota2 pembelian tg. 30 dan tg. 31 
Agustus 1956, berserta duplikat nota2 pembelian lainnja jang 
masih belum ditukarkan "SURAT BAHAGIA 17 AGUSTUS”. 

Pemberitahuan 
Karena duplikat nota2 pembelian jang berlaku untuk ditukarkan "SURAT BAHAGIA 17 
AGUSTUS” hanja duplikat nota2 pembelian sampai tg. 31 AGUSTUS 1956, maka duplikat 
nota2 pembelian mulai tg. 1 SEPTEMBER 1956 j.a.d, TIDAK BERLAKU UNTUK DI- 
TUKARKAN DENGAN "SURAT BAHAGIA 17 AGUSTUS”.   

  

Demikianlah pemberitahuan kami, hendaknja para pembeli maklum 
adanja, Terima kasih. 

NAH, KINI NJONJA2 DAN TUAN2, BERBELANDJALAH SEPUAS2.NJA SERTA 

NJONJA2 DAN TUAN2 TIDAK PERLU: REPOT2 ANTRI DAN BERDJEDJAL-DJE- 

DjAL LAGI.....! SILAHKAN, DJANGAN RAGU-RAGU! 

Toko ,H IEN« 
Bodjong 25 - Semarang 

  

SE PA HE 
         

| Sudah Datang Lagi: 

»Rambut Netjiss 
(Semeer rambut hitam) - 

Jang dulu didjual Toko R. OGAWA, sudah kesohor puluhan 
tahun, hitamnja tahan lama, tanggung tida luntjur. 

Satu doos Rp. 20,— 

Ongkos kirim I s/d 3 ds. Rp. 4,— 
Buat djual lagi dapat potongan menguntungkan. 
Lekas pesan, ajangan kehabisan. 

»Minly” Optical 
TJIOE HONG LIEM 
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2.     Depok 38/C - Semarang - Telp. 1839. 

    
  

k
a
a
n
 

ara
 
PA
I 

MA AL IA 

SIX. FOOT-SIX 

  

    
    

| AKAN DATANG DI ” LUX» 
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Segera Terbit : 
Bulanan Teka-Teki Silang , DIANA” 

Berisi bermatjam-matjam teka-teki silang dengan hadiah 
£ Rp. 15.000,— tiap tahunnja. 

Mintalah djadi Agen/langganan pada: 

P5. ,Sinar Harapan' 
Pamagersari No. 51A/97 — Bandung. 

(»Remadja” 
- 
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Mulai tg. 1 SEPTEMBER 1956 
KOMPLEKS TJITARUM BARU £ 

No. 22 — SEMARANG, 5 
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Cw, 20 - M5 -B 

   
         

  

MENERIMA” 
ABONEMEN 
MASAKAN 

" ORION” 

5.00-7.15-9.15 

INI MALAM D.M.B. 

BERBARENG (17 th) 

» REX”» 

5.00-7.00-9,00 
  

  

| EXTRA: SABAN SORE "REX” : 3.00/”ORION»: 3.15 
(Pesan tempat : 9.00-12.00 Kartu bebas Tak berlaku) 

   
   

  

   
   
    

    

  

Wawan HoLdEN 

pleno ah TECHNICOLOR 

Ta Kim NovAK | 
Betty AELD « Susan STRASBERG - Citi ROB aa 

Russell PICTURE . FBOSALIND AS ROSEMARI   Sereen Play by DANIEL TARADASH » Based upon the play “Picnie” by WILLIAM INGE 
WILLIAM HOLDEN & KIM NOVAK 

PERDUA MEREKA SEBAGAI DYNAMIET DALAM FILM BESAR INI! Film jang akan pasti memuaskan chalajak ramai de- ngan iapunja : SEX-ROMANTIEK-DRAMA-AKSI & DJENAKA! 

G S “Ti G NYA SV SAJA IA N NDX 2 

    

Biar ombak setinggi bukit 
Bahtera tetap meluntjur ladju 

Biar madju setjepat rakit 

Asal tetap bertudju satu. 

Mengapa djuita berputus asa 
Sebentar tiba dipulau harapan 

Sang Colibrita nakoda perkasa 
Pudjaan wanita setiap zaman) 

COLIBRITA 
TOILET SOAP 

Sabumwangi penawan hati.   
 


