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dikeluarkan setelah : 
berlangsung m 

djutan dari sidangnja Kemis 
intah lengkapnja sebaga 
berdasarkan ke 
Kemis o : 

Il 31 Agustus 1956 di Ped 
ani pada djam 17.00 « 

dengan dihadiri oleh Djaksa 
n 

. Mohammad Surjopranoto dan 

dan setelah 
Ruslan Abdulgani serta mem 

“. Oleh Saudara tersebut kepad 
anggap bahwa keterangan2 Napgpendiklasan tersebut sudah ri 

anja alasan un 9 pet » Ruslan Abdulgani telah Sela atuaan - Mn : hukum pidana (korupsi)”. Demikian statement 
Roem — ketua, 

Muljatno, Sudibjo dan Dahlan Ibrahim. 

'iukup sehingga tidak melihat     
ditandatangani Mr. Moh. 
Chalid, Prof. Mr. 

  

Tawao 

. Gerombolan Kahar Dan || 

MENJAMBUNG BERITA ,Antara” Bandjarmasin dise- 
kitar perdagangan pertukaran antara sendjata dengan sarang 

Tempat 
  

saran Sen- 

pi Gela p 
tkan Sendjata 

burang jang dilakukan oleh gerombolan KRJT dan Ibnu Hz- 
djar di Kalimantan, lebih djauh wartawan ,,Antara” jang 
baru2 ini datang menindjau kepelabuhan Tawao (djadjahan 
Inggeris) menulis, bahwa tentang ,,pertukaran perdagangan” | 

achir2 ini menundjukkan semakin ramai sematjam Hu pada 
Gipasaran laut. 
Tentang. pasaran laut adalah t 'L 

gelar jg diberikan untuk pendjua pai 50 ton. 
lan sendjata api dilaut, jaitu 
mana bertambat perahu2  penje- 

 Kopra2 

lundup kopra: dari Sulawesi jg lainkan -djuga dari wilajah Phili 
membawa 
untuk ditukarkan dengan kopra, 
uang - dan sebagainja jg umum 
oja berasal dari wilajah Phiii- 
pina. Hn 

Pihak pemerintah di Tawao ti 
dak dapat mentjegah . perisuwa 
pendjualan sendjata2 api gelap 
Ini, karena menurut peraturan 
dari Djawatin Be, & Tjukai di 
Serawak, anggota2 Bea & Tjukai 
maupun - anggota jg berwadjib 
lainnja tidak diharuskan meme 
riksa pad, tiap2 buah perahu jg 
tiba di Tawao, sebelum perahu? 

..tSb. merapat “dipelabuhan mau 
ye pra pa an 3 Naa akts 
“kan barang2 jg. dibawanja. Den. 
.edanja .peraturan2 “ita, - maka 
Douare disana tidak dapat men 
tjegah pendiualen alat? sendjata 
api tsb. jg dilakukan  ditengah- 

NN Ka 

«Dari pasaran laut. inilah pihak | 
gerombolan Kahar  Muzakkar, 
Ibnu Hadjar mendapatkan alat? 
sendjatanja dengan “djalan menu 
kar dengan “ kopra, sarang bu 
rang dil.nja. Naat 
Malah gerombolan Ibnu H-- 

| djar, pada waktu masih mendia 
lenkan perananannja di Kaliman 

.tan Selaten bulan? jg lalu lebih! 
mudah mengadaka, hubungan 
pembelian sendiata api ke Sula 
wesi dari Kalimantan Tenggara. 
karena perdjalanan dengn pera 
hu dari Kalimantan Tenggara ke Sulawesi hanja memakan waktu 
24 djam, sedangkan apabil, ke 

-. Kalimantan Utara jaitu ke Ta- 

- 

, 

wao bisa mentjapai berminggu- 
minggu, inipun andaikata angin 
Kar, Tn tak atau. avabila .tdak kenergok oleh patroli poli 
si dari Tarakan. et 

Konra dari Toli-Toti | 
. mengalir ke Tawno. 

Selandjutnja tentang pen'elun 
dupan kopra dari peraira, Toli? 
dan sevandiang pesisir Toli-Toli 
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0 Ntk persahsbatan Burma” 

    

lalah dari Utara samna' ke Sela 
tan Donggal- nada »chir? ini se 
makin meningkat. Tidak kurano 
dari 100N- ton kopr, ic diselun dupkan ke Ser”wak (djadiahar 
Ineeris) setisn bulannia. - Tiap? minesu perahu2 penjglundup je) 
  

Birma Tidak 
Dpt Netral? 
Akan”Makin Lebih: 
Tjondong Ke Blokji 

Rusia i 
SEBUAH artikel jang ditulis 

dalam madjalah ”Atlantic” oleh 
David L. Cohn bahwa disangsi- 
kan apakah Burma ,ig ada da- 
lam pengaruh ekonomi dari .ne- 
gara2 komunis dapat tetap ne- 
trai. 

,Sedangkan negara2 komunis 
mengambil beras Burma dan 
kita (Amerika Serikat) melaku-| 
kan dumping surplus kita di 
Djepang, Indonesia, Pakistan dan | 
India Burma terpaksa makin 
lebih masuk kedalam lingkungan 
pengaruh Blok Sovjet.” 

  

perdagangan ' Burma,  Galam 
kwartir pertama tahun 1956 se 
luruh impor Burma dari barang2j 
listrik datang dari Uni Sovjet, Po 
jandia, Djerman Timur dan Tje- 
koslowakia. Dikatakannja, bahwa | 
semua kendaraan2 bermotor jg." 
datang di Burma tahun 1956 ini 
adalah dari negara2 komunis. 

David L. Cohn selandjutnja me 
nulis ,,Dewasa ini kegiatan da- 

| gang Uni Sovjet suatu fase maha 
penting dari perang dingin ekono 
mi, mengantjam masa dep : 

dan 
'besok di tengah2 ketidak-tentuan 
(akan ada suatu kepastian.“ Apa 
bila Amerika Serikat tidak 
Iptakan suatu perentjanaan jg. 

rnih dan sehat jang dibutuh- 
oleh situasi ekonomi dunia 

' kepentingan2 — djangka-p: 
jangnja — sendiri, djanganlah 

   

lingkungan pengaruh komunis", 
demikian a.l. artikel dimadjalah 
sb. jang dikutip oleh United 

ess, (Antara). 
£ 

sendjata2 api gelap Pina, Kalimantan 

ai: 

  

mantan Tenggar. dil.nja. 
nja hasil bumi jg dibaw., adalah 
kopra, sarang burung diinia lagi. 
Harga sarano burung dipasaran 
gelap itu duakali lipat tingginja 
|daripada kopra. (Antara). 

Segera Gobu 

DEWAN MENTERI 
membitjarakan laporan P. 
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Sidang Dewan 

meng: 

  

Kesimpulan tidak 

hukum pidana. 

  

Harus Bisa 
Membedakan 
Antara Corps" C. P. M. 
Dan Perseorangan — 

tjara A. D. 
DJURUBITJARA Angkatan 

Darat Lef-Kol. Pirngadi dalam 
hubungan dengan seringkali di 
siarkannja  berita2 jang dapat 
menimbulkan kesan bahwa se- 
olah-oiah Corps Polisi Niliiter 
tersangkut dalam persoalan Tie 
|Hok Thay dan berhubuns dgn 
disebut2-nja pula pediabat2 mi- 
liter umumnja dan, CPM chusus 
Inja, pada Djur'at siang kemarin 
menegaskan, bahwa tjara pembe- 
vifaan demikian ita dapat meru- 
|gikan nama baik Corps Polisi 
Militer dan djuga setjara tidak 
langsung dapat merugikan pelak 
sanaan fungsi CPM. 

Diterangkan kepada pers, bah- 

|wa masjarakat hendaknja dapat 
membedakan Corps Polisi Mili- 
ter dan perscorengan jang men- 
Sndi anggauta Corps tsb., demi- 
kian pula terhadap alat2 negara 
'ainnja jang ternjata. anggauta2- 
aja sebagai perseorangan tersang 

'ru-bitjara itu mengatakan lagi 
keterangannja jang lalu jang pada 
| nokoknja mengatakan, bahwa ter 
hadap anggauta CPM jang dita 
duh tersangkut dalam persoalan 
(Lie Hok Thay oleh KSAD: akan 
diambil tindakan2 
skrijestuchtelijk”, dan 
djuga telah menjcrahkan  peng-       pak | “jang berhak jakni 

Menurut suatu siaran tentang o 

n po-, 

men. 

  
dan apel. 

ngharapkan tidak akan ber 
mbahnja negara2 jang tidak 
mihak didunia tertarik — ke-! 

usutan soal itu kepada instansi 
f Kedjaksaan 

| Tentara (Antara). 

  

  

Ag 

ORANG2 TUA murid kulit- 
putih telah berkelahi dengan po 

jlisi di luar gedung sekolah me- 
nengah hari Kamis di Clinton 
(Amerika) setelah murid2 orang 
Negro utk pertama kalinja di- 
masukkan kedalam kelas2 murid 
kulit-putih.. 

Serombongan orang2 tua mu- 
rid dan 6rang2 “jang kebetulan 

ada disana diluar gedung seko- 
lah pada pagi hari Kamis telah 
mulai melempari seorang wanita 
Negro jang lewat dgn tomat2 

“Polisi menangkap 
orang diantara mereka jang ke- 
mudian mentjoba melawan untuk 
membebaskan 'ketiga orang itu. 
(Ketiga orang itu jang dibawa ke 
beneljara linton diikuti oleh ke- 
lompokan orang2 sebanjak 
lebih jang ” melempari gedung2 
dan djendela2 dgn batu. 

11 orang murid orang Negro 

    

# 

"3 

#Idham Chalid: 
masuk berukuran antara 30 sam 

: 2 tsb. bukan sadja ber 
1 dari wilajah Sulawesi, me 

Timur, Kali- 
Umum 

gan suara bulat menerima baik putusan 

Menteri Loar Negeri telah melakukan 

Pendjelasan Djurubi- 

'kut dalam sesuatu perbuatan. Dju 

administratif, 
KSAD, 

3 ga 

100 

     

  

   

  

Agustus 1956” 

de Oueljoe, 
dan pegawainja, bernama Lie 

kil Perdana Menteri I, Mr. Mo- 
hamad Roem sebagai ketua: Wa 
ki Perdana Menteri II, K.H. 

Menteri Kehaki- 
man, Prof. Mr. Muljatno: Men- 
teri (Penerangan, “Sudibjo dan 
Menteri Negara Urusan Veteran 
Dahlan Ibrahim sebagai anggota, 
jang mengadakan rapatnja pada 
Lari Kemis sore dan malam. tgl. 
36-8-1956 dan pada hari Djum'at 
tgl. 31-8-1956 dibantu oleh Djen 
Mohamad, Komisaris Besar, Ke 
pala Polisi Djakarta Raya dan 
Sekitarnja, dan dihadliri pula 

  
Kabinet Terima Baik 

Putusan Panitya' Ram 
Dan' Perintahkan Supoja Menlu Ruslan 

ungkan Diri Dengan 
Rombongan Fresiden 

Djumrat siang kemarin setelah | 
dikctuai Mr. Moh. Rum 

3 (ni Ing 

Panitia itu. 

TA 

wan Menteri ini diadakan darurat dan berlangsung 
Lk. 152 djara lamanja jaitu sesudah Panitya Pemerintah me- 
meriksa keterangan2 Menteri Luar Negeri Ruslan Abdulgani 

ada alasan untk mendakwa 
perbuatan melanggar 

Berhubung dengan itu Kabinet 
memutuskan pula supaja Mente- 
ri Luar Negeri segera berangkat 
untuk menggabungkan diri dgn 

#rombongan Presiden jang kini 
sedang bepergian keluar negeri. 
Menurut keterangan jg diperoleh 
»Antara,” Menteri Luar Negeri 
kusian Abdulgani akan berang- 
kat hari Sabtu ini atau Minggu 
besuk tergantung dari selesainja 
urusan dengan pesawat terbang 
jang akan mengangkutnja. 

Setelah Kabinet selesai bersi- 
dang dikeluarkan pengumuman 
sbb.: Dewan Menteri jang meng 
adakan sidang hari Djum'at 

siang tgl. 31 - Agustus 1956 chu- 
sus untuk mendengar laporan Pa 

utva jang dibentuk Kabinet da- 
lam salahsatu sidangnja jl. jang 
terdiri Wakil PM I sebagai Ke- 
tua dan Wakil PM II, Menteri 
Kehakiman, Menteri Penerang- 

n, Menteri Urusan Veteraan se 
bagai anggauta2 dan jang diberi 
tugas meminta dan mendengar 
seterangan2 kepada Ment. Luar 
Tsseri Ruslan Abdulgani jang 
yamanja disebut2 dalam  peme 
'iksaan Lie Hok Thay dan Piet 

de Ouelju jang dilakukan oleh Ke 
solisian Negara Djakarta Raya 
Ian sekitarnja. 

Setelah membitjarakan — lapo- 
ran tsb. Kabinet dgn. suara bu- 
lat menerima baik putusan Pa- 
nitya. Berhubung dengan itu Ka- 
binet mentutuskan supaja Men 
teri Luar Negeri selekasnja be 
rangkat dan menggabungkan diri 
pada rombongan Presiden jang 
sedang bepergian kenegara2 Ero 
pa Timur dan RRT. (Antara). 

4 Pemuda Hongaria berumur 
antara 18 dan 20 tahun pada 
hari Kemis telah melintasi perba 
tasan didekat Kutzmannsdorf dgn 
berkendaraan sebuah truck jang 
telah mereka tiuri, utk meminta 
perlindungan dalam wilajah Aus 
tria. 

  
Bentrokan? Akibat Perbedaan Warna 
Kulit Memghebat Lagi Di Amerika 

telah diambil dari sekolah oleh 
jang berwadjib utk dilindungi. 
Kelompokan orang2 itu telah 

berkelahi dengan polisi setelah 
terdjadi 3' insiden antara  kulit- 
putih dan Negro jang menurut 
polisi disebabkan karena 
Negro dimasukkans“bersama  da- 
lam sekolah2 kulit putih. Di Port 
Smith (Arkansas) hakim distrik 
telah menjetudjui rentjana jang 
setingkat-demi setingkat utk me- 
njatukan murid orang Negro de- 
ngan kulit putih disekolah2 - di 
Little Rock dalam waktu 5 hing 

10 tahun jad. Di Norfolk 
(Virginia) tempat Tatihan maen 
golf dinjatakan terbuka tidak ter 
batas kepada orang2 Negro atas 
perintah hakim distrik federal. 

Di Mansfield (Texas) sege- 
rombolan orang2 telah “mendjaga 
didjalan2 jang menudju keseko- 
lah Mansfield hari Kamis dan 

  

L.N. Ruslan Abdulgani 
. Agung Suprapto, Kepala Polisi 

memutuskan: »Berdasarkan surat2 d 
pat dalam pemeriksaan Lie Hok 
oleh polisi negara jang menjangkut diri Ruslan Abdulgani, 

panitia mendengar keterangan2 dan pendjelasan 

Panitia mana terdiri atas Wa 

orang : 

K eterangan 

Negara Djakarta Raya Djer 
Major Isman wakil dari KSAD 

eriksa surat2 jang diperlihatkap 
a panitia, maka panitia meng: 

panitia jang 
anggota2 Idham 

Putusan Resmi Djaksa 
Agung Suprapto 

STATEMENT Djaksa Agung lengkapnja sebagai berikut: Setelah menghadiri rapat panitia, jang dibentuk olch pemerin- 
tah chusus untuk meminta keterangan dari Ruslan Ahduigani, Menteri Luar Negeri tentang jang dinamakan ,,peristiwa 13 

dan tuduhan2 jang dilontarkan terhadapnia 
berhubung dengan ketjurangan2 jang dituduhkan kepada P.A. 

Direktur Koordinator dari Pertjetaka “Negara, 
Hok Thay. 

oleh Major Isman, jang mewakili 
Kepala Staf Angkatan Darat, dan 
setelah mendengar dan mengikuti 
pembitjaraan2 dalam rapat terse 
but dan setelah membatja berita2 
atjara jang dibuat dalam pemerik 
saan PA. de Oueljoe dan Lie 
Hok Thay, oleh polisi Djakarta- 
Raya, bagian Reserse Kriminil, 
serta melihat dan memahamkan 
Surat2 dan keterangan? baik jg. 
terdapat dalam pemeriksaan po- 
lisi tersebut, maupyn jang diadju 
kan dan diperlihatkan oleh Rus 
lan Abdulgani kepada panitia 
dan kepada kami, maka kami, 
Djaksa Agung pada Mahkamah 
Agung. Indonesia, menimbang 
dan berpendapat serta menentu- 
kan,. bahwa. atas dasar surat? 
dan keterangan2 tersebut diatas 
tidak ada alasan — untuk meng- 
ambil tindakan hukum terhadap 
Ruslan Abdulgani.   
Demikian ' statement Djaksa 

Agung Suprapto. (Antara): 

  

Kapal Laggr. 
Kena Sabot? 
SEBUAH PESAWAT terbang 

jang mengangkut sedjumlah op- 
sir-opsir angkatan darat Peran- 
fjis pada hari Kemis telah men- 
darat dipangkalan udara Inggris 
di Akretiri dekat Limassol, Cy- 
prus Barat-daja, demikian pen- 
djelasan kalangan berwadjib di 
Nicosia. 

Diterangkan selandjutnja bah- 
wa gopsir2 Perantiis itu adalah 
anggota2 regu pendahuluan jang 
mendapat tugas mengadakan hu- 
bungan dan perentjanaan dengan 
pembesar2 militer Inggris dipu- 
lau Cyprus, dan beberapa ang- 
gota lainnja dari regu Perantjis 
tu sudah lebih dulu datang di 
Cyprus. 

Menurut berita2 pers semula, 

itu jalah suatu angkatan besar 
pasukan2 Peranfjis. 

Selandjutnja didapat kabar bah 

wa kapal niaga Perantjis “Aul- 
me” pada malam Djum'at telah 
sampai di pelabuhan Famagusta 
dengan membawa perbekalan 
bagi pasukan? Perantjis jang di 
tunggu kedatangannja di. Cyprus 
dalam 48 djam jad. ini. 

Kapal Inggris ”Charies Mc 

Levi" dalam pada itu mendapat 
kerusakan pada malam  Djum'at 
di Famagusta karena perledakan 
“Suah randjau di bagian tengah 
sapal. 

Menurut UP kapal Inggris itu 

isfah sebuah kapal pendarat tank 
jang baru sampai dari  Tobruk 

|aengan membawa perbekalan mi 

"liter, dan perledakan randjau itu 
menimbulkan kerusakan  dika- 

pa! tsb. diatas garis permukaan 

  
laut dengan tak meminta  kor- 

ban manusia. : 
| Pasukan2 keamanan Inggris 
'segera' menutup daerah pelabuan 
'untuk mulai mengadakan peme- 

riksaan. : 
Bersama dengan kapal Peran- 

tis ,,Aulme“ telah sampai di 
Famagusta 4 buah kapat Inggris 

type ..,.Liberty”, demikian UP. 
(Antara). 

berusaha menghentikan pendaf- 
taran peladjar2 Negro jang telah 
dimasukkan utk pertama kalinja 
kesemua - sekolah2  kulit-putih 
atas perintah pengadilan fede- 
ral 

John Kreper jang dipersalah- 
kan mendjadi biang-keladi keru 
suhan2 di Clinton telah dikeluar 
kan dari sekolah “untuk pertama 
kalinja minggu ini. Peringatan 
telah dikeluarkan ' padanja hari 
Rabu dan 5 orang penduduk 
Clinton lainnja karena melang- 
gar perintah pengadilan bahwa 
semua sekolah harus menerima 
orang Negro. 

Pada hari Rabu malam dia me 
langgar lagi perintah jang dike- 
luarkan oleh Hakim Robert Tay 
or dan dia mengumpulkan 
.orang sebanjak 800 orang untuk 
'menghalang2i penerimaan mu- 
'rid2 Negro ditjampurkan dengan 
kulit putih (Antara). | 

an keterangan jang terda- 
Thay dan Pict de Oueljoe | 

  

    

    

   

  

| Berman- 
faat Baik 

  K Dail Pena" 
engenai Perdja- 

lanan Bung Karno 
    

   
    

  

   

S.K. "MA 
letin,” milik 
lam Koe) 

  

an ita akan memberi manfaat 
baik kepadanja apik ia akan 

        

        

  

       

rapan Pp rakjatnja tentang 
perdjalanan internasionalnja. 

Ketika ahi-di Manila | da 
lam 'perdjalanan ke Amerika Se 
rikat, ia mengatakan dengan te- 
rus-terang bah: 
tuan untuk kesi 
yang dialami ok 
tapi bantuan 
sertai ikatan2”. 

litan2 ekonomi 
h negerinja. Te 
tidak boleh di-   

3 1 

Achirnja “harian tsb. menjata- 
kan, sekalipun kalzu Sukarno ti-   

| 

jang mendarat didekat Limassol | 

dak mentjapai lebih daripada jg. 
diterima oleh negerinja sekarang 
dari Amerika Serikat maupun 
Gari Rusia, ,setidak-tidaknja ia 
telah mengadakan dua  perdja- 
Janan jang menjenangkan”. De 
mikian berita AFP dari Manila. 
(Antara). : 

  

   

T 

P4 

DJERMAN TIMUR TAWAR- 
KAN 15 BEA SISWA. 

Pemerintah Djerman Timur te- 
lah mengadjukan tawaran kepada 
Indonesia untuk mengongkosi pen 
didikan 15 mahasiswa Indonesia 
di. Djerman ur dalam berba- 
gai djurusa e-ilmuan jang me- 
makan waktu rata2 5 tahun. 

Sjarat atama- jang diadjukan 
oleh pemerintah Djerman Timur 
kepada mahasiswa? itu ialah bah 
wa mereka telah menempuh seko- 

   
   

       

       

  

     
    

        

   

   

   
   

  

dan mengetahui sekurang2nja sa- 
bahasa opah. Bahasa Dier 

man dapat dipeladjari oleh maha 
siswa2 itu dalam sebuah kursus 
anlikasi sel satu tahun jg dju 
ga akan diberikan dalam rangka 
scholarship 

ting 

ye 

  

La Barat p cbo tela 
diri diatas 

wah untuk menantikan orang 

pekat itu achirnja dapat ditarik 

Terusan Suez Bukan 

resmi: menjatakan penjesalan 

Istanbu?! tahua 1588. Menurut 

keterangan bahwa 
penjesalan Mesir itu termakiub 
ual.m pernjaraan tertulis jg di 
sampaikan sendiri oleh Nasser 
kepada Byroade. 
Dalam pernjataan tertulis Me- 

sir itu selandjutnja dikemukakan 
bahwa kenjataannja ialah bahwa 
konvensi tsb. diadakan oleh ne- 
gara2 jg telah menandatangani 
konvensi itu untuk  mendjamin 
kebebasan pelajaran melalui Te- 
rusan Suez, dan dalam mukadi- 
mah konvensi dinjatakan bahwa 

Diperoleh 

tudjuannja ialah — mengadakan 
suatu sistim untuk mendjamin 
kebebasan pemakaian Terusan 
Suez oleh semua negara dengan 
mengingat firman (izin) jg telah   

(tu dijalan 

dikeluarkan oleh pemerintahan 
Mesir pada tgl. 22 Peoruari th. 
1866 dan jg chusus menjatakan 
bahwa  Suez . Canal Company 
adalah suatu kongsi Mesir jg 
tunduk kepada hukum dan ke 
biasaan di Mesir. : 
Kemudian statement Mesir tsb 

mengemukakan. bahwa konvensi 
djuga menentuka, bahwa segala 
sesuatu jo dipermufakatkan da 
lam konvensi akan tetap berlaku 
djuga sesudah konsesi jg diberi 

“kan kepada Suez Canal Compa- 
ny berachir dan pemerintah Me 
sir mengoper urusan pengusaha 
an Terusan Suez.' Achirn'a sta- 
tement Mesir itu mengemukakan 
bahwa dalam persetudjuan jg ter 
tiapai antara Inggris dan Mesir 
pada tgl. 19 Djuni tahun 1954 
dinjatakan bahwa Terusan Suez 
walaupun merupakan suatu dja 
lm pelajaran jg internasional 
penting, adalah suatu bagian ig 
tak dapat terpisahkan dari wila: 
jah Mesir lainnja, 
(UP meralat  pendjelasannja 

bahwa pernjataan "Terusan Suez 
sudah diinternasionalisasikan 
oleh Konvensi Istanbul 1888” 
telah  diutjapkan oleh menteri 
luar negeri A.S. Jah Foster Dul 
les dalam konperensi pers pada 
hari Selas. jbl. di Washington, 
dan menerangkan bahwa presi 
den A.S. Eisenhower  mengemu 
kakan Terusan Suez sebagai sua 

velaiaran is sudah di 
internasionalisssi — oleh perdian- 
diian 1888 dalam suatn state- 
ment tentane masalah Terusan 
Snez ig telah dikeluarkan oleh 
Gedung Putih 
ibl. — red. Ant). 

Sementara itu Panitia Terusan 
Suez 5 Negara telah bersidang 
di London hari Kemis dalam 

NILA DAILY Bul- 
Grang Amerika, da- 
arnja tentang perdja 

Sukarno ke Ru: 
1 bahwa perdiala- 

mentjapai kemenangan, dan tak 
dapat menderita kekalahan.” 
Harjan itu nombah: ,,Ia tidak 
dapat kalah, ketjuali kalau ia 

"ja mentjari ban| 

tah . selama I2-tahun sebelumnja . 

Jang Menjelama 
 Djiwa Manusia 
IG ANGGOTA harisan pemadam kebakaran Ber 

: me-laso seorang laki2 jang ber 
ipb? mergantjam &kaw melontjat| 

kebawah. Anggant22 lainja dari barisan pemadam kebakaran 
jang tidak perfjaja skan kepandaian rekannja dim hat memner 
gunzkan laso, sementara itu telah menjiapkan disringan d'ba- 

Akon tetap! laso tepat mengenai sasorannja dan erang ig sudah 

PA Ide be Ae PPPA II bahasa 

Mesir Sesalkan Per- 
njataangEisenhower4 

Melainkan Sebagian Dari Wilajah Mesir 
— Statement Resmi Presiden Nasser 
PRESIDEN MESIR Nasser pada malam Djunrat dengan 

jang telah dikeluarkan oleh A.S. baru2 ini mengemukakan 
banwa Terusan Suez sudah diinternasionalisasi oich Konvensi 

"pengumuman resmi Mesir jang 

@keluarkan di Kasro, Wasser teiah memanggil duta besar A.S. 

untuk Mesir Henry Byroade dan memberi tahu kepada Byrogade 

penjesalan Mesir atas siatement presiden A.S. Eisenhower 

baru2 ini teniang masalah Terusan Suez dalam mana Eisen- 

kower menjatakan bahwa sesuai dengan Konvensi 1888 Teru- 

san suez aaalah suatu djalan pelajaran internasional. 

bada hari Rebo, 

Buruh K.P.M. 
Akan Mogok? 
sBADAN Kerdjasama Serikat 

Serikat Burah KPM”. telah me- 
ajampaikan maksudnja utk me- 
ngadakan pemogokan — dalam 
waktu jang singkat kepada P4. 
Demikian keterangan Sekretaris 
badan tersebut kepada ,, Antara”. 
Menurut keterangan itu, mak- 
sud tsb. jang direntjanakan akan 
berlaku dilaut dan darat seluruh 
Indonesia, adalah disebabkan 
buntunja perundingan antara pi- 
hak buruh dan madjikan KPM 
mengenai gratifikasi 1955. 

Dapat dikabarkan, bahwa Ba- 
Ian Kerdjasama Serikat2 Buruk 
KPM itu terdiri diri serikat2 
buruh SBI, KBKI, SPSI, SBPI 
ian SBTP, 
Mengenzi soal! gratifikasi 1955 

tu pihak buruh menuntut pem- 

saiaran 4,2 kali upah pokok ka 
i NE (koers NF: Rp. — 3:1) 

sedang pihak madjikan hanja ber 

sedia membajar 4,2 kali upah po 
kok kali Rp. Karena masing? 
nihak bertahan pada pendirian- 

a'a itu, terdjadilah djalan buntu 
dalam perundingan jang  ter- 
achir, sehingga pihak buruh mz   Alasan pokok dari pihak bu- 
ruh untuk memadjukan tuntutan 
itu, selain adania kemampuan da 

ri pihak madjikan, ialah adania 
diskriminasi dalam perlakuan an 
tara buruh Indonesia dengan bu 
ruh asing, diantaranja djuga da 

lam nmembaiaran gratifikasi ini. 
aan 

tm 
ag KY OTT 

itu andaikata betul2 melontjat. 

dari temnat iang bebahaia itu. 

Daerah Internasional 

Mesir bahwa suatu statement 
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   ta AFP dari Moskow. 

Presiden Sukarno mengun- 
djungi pabrik pesawat ter 
bang, 

Sementara itu pada hari Kemis, 
Presiden Sukarno dan rombongan 
nja mengundjungi pabrik pesa- 

wat terbang Moskow. Mereka di 
sambut oleh wakil menteri indus 
tri pesawat terbang A. Shakhuri 
dan pedjabat direktur pabrik V. 
D. Mikityuk. Mikityuk mendje- 
laskan kepada para tamu  ten- 
tang pekerdjaan2 pabrik tersebut, 
jang membuat pesawat2 terbang 
preman. Kemudian rombongan 
itu melihat2 "pabrik, dengan di 
sambut hangat oleh kaum buruh, 
para insinjur dan 'ahli2 tehnik. 
Dua orang buruh veteran diper 
kenalkan kepada Presiden. Mere 
ka menjatakan harapan bahwa 
Indonesia akan berhasil baik dlm 
usaha membangun industri nasio 
nal. 

Dibagian assembling pesawat 
terbang N-14, Sukarno memasuki 
salah sebuah pesawat terbang jg 
selesai dibuat. Ia menanjakan ke 
pada ahli2 penerbangan tentang 

beberapa bagian pesawat itu. 
Para insinjur Sovjet memberi ke 
terangan, bahwa perantjang2 pe 
sawat terbang itu menaruh per- 
hatian besar pada djaminan ke- 
amanan dalam penerbangan. Pe- 
sawat2 tersebut dilengkapi dgn. 
alat2 jang terbaru dan dapat ter 
bang dalam segala matjam ke- 
adaan tjuatja. 

Achirnja rombongan Presiden 
menjaksikan penerbangan pertjo- 
baan jang diiskwakn dgn pesa- 
wat terbang Il-14. 

Melihat2 museum ukisan 
dan Kremlin. 

Dari pabrik pesawat terbang, 
rombongan Presiden lalu pergi ke 
museum lukisan? 'Tretyakop. Di 
sana mereka - melihat2 lukisan2 
buah tangan Ivanov, Surikov, 
Vasnethov dan pelukis2 ternama 
Sovjet lainnja. 

Sorenja mereka melihat2 Krem 
lin. Di-istana besar Kremlin ke- 
pada mereka ditundjukkan - rua- 
ngan Georgievsky, ruangan si- 
dang Sovjet Tertinggi dll. Ratu 
san orang penduduk Moskow jg 
djuga melihat2 Kremlin memberi 
sambutan hangat ketika melihat 
rombongan Presiden. Di ruangan 
Oruzheinaya Palata Presiden dgn 
penuh minat melihat barang2 ke 
senian kuno Rusia dan asing. Se 
lama mengelilingi Kremlin Presi 
den bertjakap2 dengan para pe 
ngundjung dan anak2.  Rombo- 
ngan Presiden djuga masuk ke- 
kamar kerdja Vladimir Lenin. 
Sukarno mentjatat namanja dlm. 
buku tamu didalam kamar Lenin 
itu.   

usaha2 persiapannja untuk ter- 
bang ke Kairo guna mengadakan 
pembitjaraan2 dengan Presiden 
Nasser pada hari Senen. 

Djurubitjara Panitia itu menga 
takan bahwa wakil2 Austratia, 
Swedia, dan A.S. dalam Panitia 
itu beserta stafnja akan mening 
galkan Londen dengan pesawat 
terbang pada hari Minggu. Di 
Iran mereka akan bergabung dgn 
menteri2 luar. negeri Iran - dan 
Ethiopia jang” djuga anggota2 
panitia tsb. Sebelum Panitia itu 
bersidang ' Menzies mengatakan 
kepada pers bahwa dia dengan 
rekan2nja akan terbang ke Kairo 
pada hari Minggu. La 

Djurubitjara Panitia setelah si 
dang hari Kemis jg berlangsung 
124 djam mengatakan bahwa Pa 
nitia telah mengachiri -pembitja- 
raan2 umumnja pada hari Kemis 
sore. ,,Akan ada sidang lagi hari 
Sabtu pagi sebelum bertolak ke 
Kairo hari Minggu”, katanja. 

Menzies setelah sidang Panitia 
jang diketuainja mengatakan bhw 
dia sementara ini akan bekerdja 
menjusun idee2 Panitia dan akan 
menjusun hasil2 terachir sebelum 
Panitia bersidang hari Sabtu pagi 
sehingga segala sesuatunja telah 
beres disaat tiba di Kairo hari 
Minggu. 

300 Orang di Bonn telah 
melamar 
sebagai pandu pelajaran 
di Terusan Suez. 

Dalam pada itu lebih dari 300 
pandu pelajaran telah melamar 
untuk bekerdja di terusan Suez 
dengan perantaraan kedutaan be 
sar Mesir di Bonn, demikian di 
katakan oleh djurubitjara kedu- 
taan besar Mesir di Bonn hari 
Kemis. 

Kebanjakan lamaran — datang 
dari pandu2 pelajaran Djerman- 
Barat tetapi ada djuga jang dari 
Djerman Timur dan beberapa ne 
gara lainnja termasuk Inggris, Pe 
rantjis, Norwegia dan Swedia, 
Djurubitjara itu mengatakan bhw 
berita2 pers dari Bonn tentang 
pengerahan pandu2 pelajaran itu 
telah meramalkan tidak akan ada 
orang Djerman jang melamar di 

.Bonn untuk dipekerdjakan — pada 
terusan Suez jang kini telah di 
kuasai oleh pemerintah Mesir, 

  

Presiden diantar oleh Djenderal 
Kazakov, Duta Besar Sovjet di 
Indonesia D.A. Zhukov dan se- 
orang Djenderal Major. Sorenja 

bali hutang2nja kepada pihak Be 
landa, maka diwaktu jang achir 
achir ini oleh Pemerintah Belan 
da dibesar?2kan tuduhan2 jang se   

utk. dikerdjakan ' 

benarnja tidak pada  tempatnja. 
Pada Konperensi London jang 
membitjarakan soal Suez, Belan 
da telah mempergunakan kesem 
patan ini untuk menarik keuntu 
ngan, jaitu menghubungkan ma 
salah Suez dngan pembatalan hu 
tang2 Indonesia kepada Belanda. 
Mereka memperingatkan akan 
adanja bahaja2 keputusan Indo 
nesi, itu disamakan dengan tin 
lakan Pemerintah Mesir tentang 
nasionalisasi Suez. 
Tuduhan2 Belanda itu telah di 

bantah oleh Menteri Keuangan 
Mr. Jusuf Wibisono dan telah di 
djelaskan tentang hutang2 KMB 
itu. Keputusan Pemerintah Indo 
nesia untuk tidak mengakui hu-: 
tang2 Belanda, merupakan lang 
kah lebih landjut sesudah pemba 
talan perdjandjian KMB. - Dan 
langkah2 tsb adalah pelaksanaan 

PM Bulganin dalam kata sam 
| butannja menjatakan penjesalan- 
Inja bahwa Uni Sovjet tidak diun | 

Moskow menudju Leningrad, dan 
kemudian Asia Tengah, Kauka- 
sus dan Ukraina, Demikian beri 

dang dalam konperensi Ban-p 
dung. Setelah djamuan makan 
itu Sukarno meninggalkan kota 

. Imperialisme Harus Dibasmi 
. Oleh Tindakan Internasional 
Konperensi Bandung Adalah Kemauan Kolektif — 
Kata Bung Karno — Bulganin Sesalkan Dulu Tidak 

Diundang Ke Konperensi A.-A. — Presiden 
Beramah Tamab Dengan Anak-Anak Di Kremlin 
DALAM PIDATO iang diutjapkan pada djamuan mikan di Hotel Sovjetskaya 

kow, Presiden Sukarno mengandjurkan supaja diambil tindakan internasional 
| “imperialisme. Djamuan makan tersebut diselenggarakan oleh wakil-wakil 
pada Kemis malam dan dihadliri oleh pembesar2 Soviet, al. Voroshilov, Bulganin dan Shepilov. 
Sukarno menerangkan bahwa konperensi Bandung buksnlah idee seseorang, 
»kemauan koltektif.” Lebih djauh diterangkan oleh “Presiden Indonesia, bahwa imperialisme ber 
sifat internasional dan hanja dapat dibasmi oleh tindakan internasional. 

y di Mas- 
untuk membasmi 

negara2 Asia-Afrika 

melainkan adalah 

. 

Sukarno dan rombongan 
ke masdjid di Moskow. 

Makan siang bersama 
Dewan Menteri Sovjet. 

Kemis siang tgl. 30-8, P.M. 
N. A. Bulganin dan Dewan Men 
teri Sovjet mengadakan diamuan 
makan untuk Presiden Sukarne 
dan rombongan” resmi di istana 
besar Kremlin. Selama djamuan 

pergi 

Jitu Presiden Sukarno dan P.M. 
Bulganin mengutjapkan pidato? 
singkat. 

Diantara para Menteri dan 
pembesar Sovjet jang hadir nam 
pak a.l. L. M. K. Kaganovich, 
G. M. Malenkov, A. I. Miko- 
yan, M, G. Pervukhin, M. Z. 
Saburov, M, A. Suslov, N. S. 
Khrushchev dan D.T. Shepilov. 

Malamnja diadakan diamuan 
makan oleh kepala? perwakilan 
negara2 Asia-Afrika untuk men 
hormat Presiden Sukarno. Demi 
kian berita ,,Tass” dari Moskow: 

5 (Antara) 

Pernjatc 

telah nampak membajang di 

dapat berpengaruh buruk atas 

kedudukan kabinet Hatoyama   
Gakmaa kabinet Hatoyama. 

Schmidt Spj. 
Dihukum Mati 
S Tuntutan SOBSI . 

Djawa Tengah 
SIDANG Pimpinan Daerah 

SOBSI Djawa-Tengah jang me- 
wakil 250.809 orang anggauta 
dan chusus membitjarakan masa 
jah tuntutan Djaksa Jusuf Su- 
wondo atas hukuman terdakwa 
Schmidt baru2 ini, telah memu 
tuskan untuk menuntut kepad: 
Pengadilan Negeri Djakarta agar 
terdakwa H.LLG. Schmidt itu & 
hakum mati. 

Tuntutan Djaksa Jusuf Suwon 
do jang hanja 15 tahun pendjara 
dipotong waktu dalam tahanan, 
dikatakan tidak adil dan kurang 
bidjaksana apabila diimbangkan 
dengan kedjahatan dan kebiada- 
ban Schmidt jg. telah diperbuat 
terhadap rakjat, dan pengorba- 
nan jang besar dikalangan rakjat 
umum dah angkatan perang chu 
susnja dalam ' mempertahankan 
Republik Indonesia. Menurut ke 
putusan Sobsi itu  selandjutnja, 
sesungguhnja  kedjahatan dari 
pada Schmidt adalah tidak dapat 
dipisah2kan dan dibedakan dgn. 
kekedjaman jang telah dilakukan   

| 
| 

Hutang Indon. Kepada Australia 
A.S'Dan! Canada, Tetap Dibajar 
Hanja'/Hutang!K MB Jg Dulu Ditudjukan Utk Me- 
nindas Indon. Jg Kita Hapuskan — Belanda Berusaha 

Lantjarkan Tuduhan2 Jg Tak Pada Tempatnja 
— Oleh: Korr, Kita Di Djakarta — 

BERHUBUNG DENGAN adanja tuduhan2 Pemerintah Belanda seakan? Indonesia £- 
da akan membajar hutang2 dengan negara2 lain, dari Kementerian Luar Negeri koresponden 
»Suara Merdeka” mendapat keterangan, bhw Indonesia tetap akan memperhitungkan hutang2 
uja kepada fihak ke-3, jaitu Amerika Serikat, Canada, Australia. Ini periu didjelaskan sekali 
lagi, karena timbul kesan akibat tudahan2 Belanda seolah2 Indonesia tidak akan membajar hu 
tang2aja kepada pihak ketiga. Hutang2 Indonesia kepada negara2 tsb berdjumlah 422 djuta 
(gwiden): seperti diketahui hutang2 Ini diadakan untuk usaha2 pembangunan di Indonesia se 
sudah perang dunia kedua dan bukanlah seperti jang digunakan oleh Hindia Belanda dulu utk. 

menindas rakjat Indonesia. Hutang2 Indonesiakepsda pihak ketiga itu, ialah dilakukan semasa 
Hindia Belanda jang kemudian diambil oper oleh Indonesia. 
Sesudah Pemerintsh memutus pembatalan KMB 

kan untuk tidak membajar kem Republik Indonesia sekarang ini 

  

oleh Jungschlager didalam usaha 
nja untuk merobohkan Negara 

Selama mengundjungi Kremlin,, R.I. jang telah dituntut hukuman 
mati oleh Djaksa Tinggi Sunario 
itu. Demikian Sobsi jang achir- 

  

Betul2 
Ingin Da- 

Smai || 
Itulah Keinginan 
Bulganin & Khru 
schev — Kata Sir 

Corea 
SIR CLAUDE COREA Ko- 

misaris Tinggi Ceylon di Lon- 
don mengatakan setelah melaku 
kan pembitjaraan2 dgn Perdana 
Menteri Uni Sovjet Nikolai Bul- 
ganin dan Nikita Khrushchev 
hari Kemis bahwa kedua pemim 
pin Sovjet itu telah menegaskan 
dengan sangat keras mereka 
ingin berusaha sekeras2-nja utk 
memadjukan perdamaian. 

Corea jang memimpin “ misi 

Ceylon untuk mengadakan hubu 
ngan diplomatik dengan Uni Sov 
jet telah mengadakan pertemuan2 

terpisah dgn. Perdana Menteri 

URSS dan Sekertaris Pertama 
Partai Komunis Uni Sovjet. ,,Me 

reka berpendapat bahwa  kete- 
gangan dalam achir2 ini telah ber 
kurang dan berharap hal itu 
akan terus berlangsung“, demi- 

kian Sir Claude Corea jang sc- 
landjutnja mengatakan bahwa 
Marsekal Bulganin telah menga 
takan kepadanja bahwa dia ber 
barap mudah2an keadaan  me- 
mungkinkan bagi Solomon Ban- 
daranaike Perdana Menteri Cey- 
lon untuk berkundjung ke Uni 
Sovjet. .(Antara-Reuter). 

    

  
Krisis Politik Djepang 
Situasi Politik Mendjadi Hangat Akibat 

on Dulles 
KRISIS DALAM SEBAGIAN besar kalangan politik 

Yjepang pada Djuw'at kemarin, 
sebaga: ak.bat jang tak tersadari dari apa jang telah dilontar- 
kan cieh menteri Tuar negeri AS Johan Foster Dulles, demikian 
menurut wartawan UP dari Yokio hari Djum'at Krisis tsh. 

perundingan2 perdamaian Dje- 
pang — Uni Sovjet jang kini sedang dihentikan, menggojahkan 

atau mengakibaikan keluarnja 
menteri luar negeri Mamuro Shigemitsi? dari djabatarnja itu 

“Taufan krisis Cidusa akan 'me- 

ningkat mendjadi lebih keras apa 

bila Shigemitsu kembali pulang 
pada tgl. 3 Sept. j.a.d. Sebagai 
mana diketahui Shigemitsu kini 

sedang berada: di Amerika Seri- 
kat dalam perdjalanan  pulang- 
nja dari perundingan  perdjandji 

an di Moskow dan konperensi 

mengenai terusan Suez di Lon- 

don jbl. 

Kontroverse2 teiah dihembus- 
kan oleh berita2 jg. mengatakan 
bhw. Dulles telah nembajangkan 

suatu antjaman hendak memperta 

hankan pendudukan AS atas pu 

jan Okinawa setjara tetap apa- 

Sila Diepang mengakui kedaula 

fan Uni Sovjet atas kep. Kurile, 

ketika menlu AS itu mengadakan 
pembitjaraan2 dgn. Shigemitsu di 
London. 

Selandjutnja berita2 tsb.  me- 

ngabarkan pula bhw. pada hari 
Rebo jbl. di Washingten Dulles 
telah menegaskan dgn.  menje- 
butkan sebuah pasal dim. per- 
djandjian perdamaian San Fran- 
Cisco jang menurut  tafsirannja 
memberikan kepada penanda- 

tangan perdjandjian perdamaian 

tustu hok utk. menuntut.,,ke 
intungan2 jg. sama”. (Antara). 

“Uu 

  

benda sebagai akibat kekedjaman 
Schmidt itu didaerah Tjilatjap 
sadia umpamanja, dalam tahun 
1952—1955 itu terdapat 662 kor 
ban djiwa, 5.855 pembakaran 
rumah dan kerugian hartabenda   nja menambahkan adanja keru- 

gian2 baik djiwa maupun harta 

ialah bahwa 

sudah kembali pada status jang 
sebenarnja sebagai negara” jang 
merdeka dan berdaulat. penuh. 

Seperti jang diproklamasikan pa 
da tgl. 17 Agustus 1945 dan ti 
dak terikat lagi oleh perdjandji 
an2 KMB. 

Hutang kepada pihak ke 
tiga tetap dibajar, 

Ternjata bahwa tidak semua 
hutang akibat perdjandjian KMB 
itu seharusnja dibajar oleh Indo 
nesia. Pemerintah sudah memu- 
tuskan untuk tidak membajar hu 
tang2 kepada Belanda dan tidak 
diakui, tetapi ini tidak berarti 
bahwa Indonesia tidak akan me- 
ngakui dan tidak membajar hu- 
tang2nja kepada fihak ketiga se 
perti Amerika Serikat, Kanada 
dan Australia, 

Dalam kesempatan  Konperen 
si London, Belanda melakukan 
kegiatannja untuk mendapat so- 

daripada perundang2an nasional ra2 Barat untuk maksudnja. Men 
kita dan ini adalah sesuai 

dekaan tgl. 17 Agustus jl. 

  

kongan sebanjak2nja dari Wen) 

dgn ' teri Luar Negeri Nederland telah 
pernjataan Presiden Soekarno jg menghubungi pemimpin? 
diutjapkannja pada Hari Kemer ka dan Australia j 

Ameri 
ang dulu men 

Arti djadi anggota UNCI pada wak' mang sudah lama direntjanakan, 

| agan 

rakjat sebanjak Rp.40.713:573.-. 
(Antara). 

tu penjelesaian pertikaian Indone 
sia Belanda. Kegiatan ini ada hu 
bungannja dengan maksud  Be- 
landa untuk memadjukan soal 
hutang Indonesia itu kepada 
PBB. Tetapi mengenai ini tam- 
paknja tidak ada tegemoetkoming 
dari Amerika Serikat. 

Pemerintah Indonesia telah me 
njatakan, bahwa memang setiap 
negara berhak untuk berusaha 
agar suatu soal dapat dibitjara 
kan di PBB dan kitapun mem- 
punjai alasan2 jang kuat. 

Keputusan Pemerintah untuk 
membatalkan hutang2nja kepada 
Belanda itu adalah pelaksanaan 
daripada Undang2 Pembatalan 
Perdjandjian2 KMB dan didasar 
kan pada penindjauan jang teliti 
sekali oleh Panitia Negara jang 
bertugas menjelesaikan penampu 

: pembatalan — perdjandjian 
KMB. Oleh karena itu, tidaklah 
dapat dibenarkan tuduhan,  seo- 
lah2 tindakan. Pemerintah Indo- 
nesia itu dipengaruhi oleh tinda 
kan2 Pemerintah Mesir jang te 
nasionalisasikan terusan  Suez, 
apalagi maksud untuk pembatal- 
kan hutang2 dalam KMB itu me 
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DAN LAIN2 BARANG LAGI. Te Ng 

P0 adira Toko ,LAUW” 
Seteran 43 SEMARANG 

CNN KA EA 

   

  

      

Kundjungitah 
PEKAN-PAJA 200 TAHUN 

KOTA JGGAKARTA 
7 SEPTEMBER -17 OKTOBER 1956 

anna LAN GRAN KAN ARK AM EKA KEMAREN RAN as mua an 

Toxo Kopjah/ Pitjis tjap 

Dibuka tg. 2-9-1956 

  

Dii. Kauman No. 11 Semarang. 

Kepada segenap langganan dan chalajak ramai diberitahu-' 
kan dengan hormat, untuk menjambut hari pembukaan, har- 

ga sengadja DITFURUNKAN SERENDAH-RENDAHNJA. 
, ET : 

Harap segera berhubungan pada alamat tersebut, disedia- 
kan beberapa matjam kwaliteit dan ukuran. 

  

Didjual Jagi dapat potongan harga istimewa. 
Ba ma ye Nama 5 HAN Ban ni 

  

KKM RK KAKEK KK KKR KRI Ka 

MENGUNDJUNGI PEKAN RAJA SEMARANG |. DIANGAN LUPA MAMPIR DI STAND 

Caramel Pak GITO 
dari Selo 

( dekat pinta gerbang ) 

SKK KEK EK KKKS 

  

IA EKI #EEKEEKKKAKEI KEREN 

  

“ WASIR (Aambeten) ! 
Di-obati sampai sembuh dengan tjara ZONDER OPERATIE 

| (iidak dengan Potong) dalam 12 hari. Berpuluh-puluh pudjian dan 
surat terima kasih jang menjaksikan. 

: Berobatlah pada : | 

“MS. RAHAT 
' Tabib 

SETERAN 109 — SEMARANG. 

"SA SET RA LH AE AE SEESAAEA 

| Sudah dapat ratusan surat pudjian 
# P2 

  

Oo DD 
P 
“ ad
 

N i NITA3 LAKI? 
SUDAH DPLUDII RIBUAN ORANG OBAT AMIROSOL : 

TABLET AMIROSOL. 
Amirosoi istimewa bisa timbulkan satu tenaga jang luar biasa. 
lelaki dan wanita maupun tua atau muda. ' 

UNTUK WA 

2 AMIROSOL artinjia: Soal. keknjaan. 
Bukan kekajaan harta, tetapi kekajaan kesehatan badan. Itulah 
lebih berharga. Kalau sudah hilang satu tenaga bisa timbulkan 
iepa" penjakit, seperti: sakit nier, hati berdebar?, kurang darah 
CL tidak mempunjai kesenangan hidup. 4 
Bila makan obat Amirosol bisa memuaskan dan mentjegah segala 
rupa” penjakit jang merusakkan badannja. 

      

IMPOTINT TABLET buat orang Lelaki harga... Rp, 30,— 
AOA OA one Uu. harga... Rp. 25,— 
AMIRODOL untuk sakit keputihan (Pektai)........ Rp. 25.— 
AMIRO OLIE obat chusus untuk kepentingan 
SANA ANN SA aa Dera Sta TA ne TENTU Rp. 20,— 

—. TERANG BULAN obat bilangkan kukul 
(djerawat) dan bikin bersih muka..... ME in LL. Rp: 25,— 
T3 P RAMBUT pandjang dan gemuk harga Rp. 15,— 
SALF AMBEIEN ....... an Tana ... Rp. 50,— 
HILANGKAN RAMBUT ..... Ns Pen Rp. 10,— 
KRITINGKAN RAMBUT .......: Ba Uu Rp. 25,— 
SAKIT BATUK (Amira Siroap)................ Rp. 25,— 
Ongkos kirim 1s. 

Terbikin olek : 
KUSUMOJUDAN 95 — SOLO 

ZONDER OPERATIE 
Tanggung bisa bikin baik, Sakit Ambeien (wasir), orang laki" 

|. mati-angin”, kurang libido dan lain-lain. Kalau minta baik de- 
ngan garansi boleh datang di Kami punja rumah, ongkos" boleb 
'erdamai. 
Bae an Ngupasan 12, Jogjakarta. 

KASIM DADA Kp. Melaju 30, Semarang. 
. HOK AN Patjinan, Magelang. 
ENG TAY Poo 
Toko Obat ENG TIE HOO 
Toko TIAP KENDI 
Toko RADJA BALI 
Yoko Obat PO NING TONG 
UNIVERSAL STORES 
EMANAT ALI” 
Toko Obat ENG NIAN HO 
Toko Obat ENG TAY HOO 
JASIN 
TEK AN TONG Toko BALDJUN 

Pekodjan 101, Semarang. 
Di. Nanking 17, Madiun 
Klaten. 
Dil. Kaju Tangan, Malang. 
Dil. Pemotongan 9, Salatiga 
Bodione 6 BR, Semarang. 
Pasar Pagi 30, Tegal. 
Petjinan 75, Jogia. 
Petjinan 58, .. 
Kepatihan, Pekalongan, 
Petjinan 81, Jogja. 
Djl. Kepatihan 105, Pekalongan, 

S8 MA 0 RA 8 0 ML  $ “Ba “0 RL 8 “Ma “AN $ aa 0 “Nu | “Mu 0 
, 

  

   
   
   

11 X 24 m., ada garage 

SAN AN ata 

    

  

.|September didjadikan 15 

  

/PV, dan gudang2 milik 
jasing, misalnja milik dari Neder- 

       

     
  Ka 

   | Keuangan 
ngalami K 

  

P 

| lalu dilakukan pemberian surat 

  

   

|an berlangsung selama kl, sedjam 
lamanja, Kepada Walikota 1 memberikan sebuah bungkusan 
sebagai kenang2an. Dengan men : 

tjukup dapat sambutan jan me 

'riahnja dari rakjat Tatan dan 

ta tsb. antara djam 12.00, jang 
terus menudju | Kabu- 
paten, d a i 

|dan. wakil2 instansi setempat te 
lah menunggunja. 

|. Dipendopo Kabupaten pertemu 
an djuga berlangsung selama kl. 

dan dgn diantar oleh Bupati De- 
mak, rombongan. menudju ke: 
mesdjid Demak jang bersedjarah, 
dimana disitu. telah menunggu 
'akjat jg berdjedjal-djedjal ingin 
menjaksikan kedatangan Missi 
“iga orang anggauta Missi, ja: 
itu ketua Missi Sjeh Nur Moch. 
la Pu Shen sendiri dan ' dua 
»rang anggauta Missi lainnja Dja 
'naluddin Poo Shou Yi dan Ha 
Iji Muso. Wu Hung Yeh dengan 
disaksikan orang banjak melaku 

Ikan sembahjang dimesdjid De- 
'mak. Setelah selesai sembahjang, 
'Missi diberi keterangan2: setjara 
ringkas tentang sedjarah Demak 
:dan barang2 jang terdapat dida- 
('amnja. Ketua Missi Sjeh Nur 
| Moch. Ta Pu. Shen nampak sa- 
ngat memperhatikan terhadap pe 
.mandangan didalam mesdjid, se- 
perti ukir?2an pintu, barang por- 
selin didinding sampai pada ma- 
kam2 Raden Patah dan tokoh2 
Islam djaman kuno. 

Dari mesdjid Demak rombong 
an Missi terus menudju ke Kadi 
langu, dimana disitupun  rakjat 
sudah lama menunggunja. Dima 
kam ketua Missi Sjeh Nur Moch. 
melakukan sembahjangnja, 

kemudian dilandjutkan dengan 
pembatjaan Tahlil oleh ulama 
tang berada disitu. ' Meskipun 
makam Sunan Kalidjogo: ini ti- 
'ak setiap hari dibuka, tapi un- 
tuk kepentingan Missi makam 

  
“apat masuk keruangan makam 
Sunan Kalidjogo. Disitu ketua 
Missi menundjukkan pula 'perha 
tiannja jang besar, maka selain 
ia meninggalkan uang sokongan 
untuk perawatan makam Sunan 
Kalidjogo, Missi menjatakan dju- 
ra harapannja supaja Missi bisa 
mendapat keterangan2 jang leng 
Kap berikut gambar2  ukiran2 
(UL jang oleh Missi diminta su- 
paja keterangan? itu dikirimkan 
angsung ke Tiongkok sebagai 

oahan s'udi. , 
PENTJURIAN DITOKO 

SRIKANDI. 
RM bertempat tinggal di Kp. 

Gendera dengan seorang temannja 
lagi brnama TTS jang bertempat 
tinggal di Kp. Karanganjar Semg 
kedua orang tersebut telah disang 
ka melakukan pentjurian pada tgl. 
24 Aug. di Toko Srikandi jang be 
rupa kain Gabardin 6 m seharga 
Rp. 315,— Kedua terdakwa tersebut 
kini telah ditahan di Kantor Poli 

TUKANG TADAN TELAH 2 KANG T. LA 
f DITAHAN. 

SMD bertempat tinggal di Kp. 
Karangdjangkang Semg. dan se- 
orang lagi temannja bernama RM 
djuga sekampung telah ditahan 
oleh jang berwadiib karena mere 
ka telah dipersalahkan telah men 
djalankan pentjurian beberapa 
zaak semen seharga Rp. 200,— dan 
dipersalahkan pula mereka itu seba 
gai tukang tadah. Perugahaan itu 
atas miliknja NV Pembangunan 
Randusari jang ditanggung dja- 
wabkan kepada IZ. 

PARA PENUMPANG GIA. 
Menurut keterangan, mulai tgl. 

1 September 1956 penumpang pesa 
wat GIA hanja diperbolehkan mem 
bawa barang jang tidak dikena- 
kan pembajaran seberat 15 kg. 
Biaja penumpang ke Djakarta se 
karang Rp. 340,—. Dibanding pa 
da tahun 1950, biaja tadi hanja 

ANA pat UN) 

a 
  

   

4 

  

| Menlu Ruslan Dide- 

'Ingar, Keterangan'nja 

. Selamaf5'/, Djam : | 

  

  

| sport | 
DUNIA OLAHRAGA SINGKAT. 
BALAPAN SEPEDA. Djazo se- 

peda bangsa Belanda Frank 
Mahn telah keluar sbg. djuara da 
lam balapan ,,The amateur road 
race” kedjuaraan dunia tszl. 25-8- 
jbl. di Kopenhagen. Dia berhasil 
mentjapai kemenangan 1 roda da 
ri pemenang kedua, jaitu Norbert 

  

lik”2— DI. 

    

esulitan2 Dalam 

DIRUANG SIDANG Balai Kota Semarang, Kemis malam jg. 

    

   
   

alim ulamanja, Missi sampai diko |a 

mana Bupati Demak Mes 

sedjam. Dari pendopo Kabupaten /d 

jang (so 

Semarang 

  

ang Bisa 

  

     

        

    

     

  

    

|jang telah berhenti dengan hak pensiun jang ber 
dan diberikan oleh Wali Kota Semarang Hadisuben 
Pertemuan tsb. dipimpin oleh Sdr. Soebardi Soemodi 
hadliri pula oleh Kepala2 Pendjabat K.B.S. jang bers ngkutan. 

Dn IA Dalam pidatonja, Wali Kota Se 
. matang D6 ghargai orang2 jang 

Do ada jang be je 

: CIA ga bangsa Dis 
DALAM kundjungannja di S 2. Pa 

mis siang jbl mengadakan pe Dengan menu pelansa Pi 

nindjauan, kemesdjid Demak. Sei San ia aan wanea 
belum ke Demak lebih dulu Mis negara Indonesia mempunjai tu 
si mengundjungi Walikota Se- merinaA, Kena? pendjaga gubuk, 
Jnginn Mupeiran van stingt job neal Ka We Kota menundjukkan ten 

  tang masih Nana KENTANG Pore 
djadjah jang | dengan persati 
kokoh dapat dihadapi dengan kuat. 
Dengan menekankan Kekuasaan 
Jang Maha Kuasa jang adil, achir. 
IN Wali Kota mengharapkan par 
bgestu dari para pensiunan itu, 

aser Kelak Wali Bete Snap nun 
mengikuti djedjek para pensiunan 
sekalipun pada umumnja kini para 
pegawai menderita. Wali Kota ber 

agar para pensi an dapat 

sehat lahir/bathin yaaa yana ig 
mendatang. Setelah dari fihak DPD 
Mangkupranoto memberi sambu: 
tannja, pula wakil dari para pen 

    

ramah tamah. : i 
orang pensiunan. 

gan 

bahwa sampai pada 3 
djumlah pensiunan ada 3209 orang 
dan selama 4 bulan telah dikelur: 
Ikan uang sebesar Rp. 484,125,87, 
pada hal pemungutan uang iuran 
pensiunan sebesar 272 dari gadjih 
dari bulan Djanuari — April seba 
njak Rp. 18.119,25 jang berarti pe 
merintah harus menembah uang itu 
sebanjak Rp 344.110,36. Kalau Peme 
rintah Pusat tidak m aa ri na 1 
ngan uang mengenai soal terse 
hal itu kelak tentu akan menjulit 
kan kedudukan Pemerintah Daerah 
Kota Besar Semarang. Nata 

  

101 ORANG BEKAS ANGGAUTA 
BATALION 426 DIBEBASKAN. 
Oleh Panglima . TT. IV. Kok. 

Moch Bachrun telah dikeluarkan 
surat2 keputusan utk membebas- 
kan 101 orang bekas anggauta Ba 
talion 426, jg selama ini berada 
dalam kamp tawanan Nusakamba 
ngan. Keputusan tsb akan segera 
dilaksanakan, sehingga dim tem- 
po jang sesingkat2nja mereka te- 
lah kembali ditempat asalnja ma- 
sing2. Menurut ketentuan 20 orang 
dari djumlah mereka jg dibebas- 
kan itu masih harus mendjalani 
stadsarrest, sedang lainnja diha- 
ruskan pada tiap2 hari Senin me- 
laporkan atau menundjukkan diri 
kepada CPM setempat. Demikian 
kabar dari Pa. Pers Div. Dipone- 

ro. 5 
ULANG TAHUN KE X PPDI. 
Persatuan Pamong Desa Indo- 

nesia (PPDI) se-Indonesia telah 
berusia 10 th. Berkenaan dgn itu, 
maka pada nanti tgl. 26-27 Sep- 
tember jad. PPDI tjb. Kota Be- 
sar Semarang akan mengadakan 
peringatan jang meriah dan ma- 
lam resepsi di GRIS, tgl. 27-28 

'ibuka dan para anggauta Missi mengadakan malam hiburan chu- 
sus utk. para aaggauta dgn ke- 
lrarganja serta para undangan dg 
menghidangkan pertundjukan wa- 
jang orang  digedung Kesenian 
Bodjong. Alamat sekertariat di 
Kp. Pompa no. 210, Smg. 
RALLY SEPEDA BERMOTOR 

Minggu tgl. 2 Sept. jad. akan 
|dilangsungkan rally sepeda ber- 
motor (bromfiest) jang diseleng 
garakan oleh Travelbereau ,,Hin 
dradjaja” Semarang. Rally akan 
diikuti oleh Ik. 40 seseda bermc 
tor dari muljam2 merk. Stort di 
mulai kira2 djam 7 pagi dari mu 
'xa gedung SMAYB kemudian me 
nudju kedasrah 'Tjandi. Didae 
rah inivakan diadakan beberapa 
natiam udjiun ketangkasan, dan 
selandjutnja para peserta menu- 
dju kedaerah Demak terus re Ku 
dus dan kemudian kembali ke Se 
marang. Diarak jang Crempuh 
para peserta rally ini seluruhn: 
naa HO Kira 

MENGAKU SEORANG 
PEDAGANG, 

Baru2 ini M.S. telah mengadu 
kan kepada jang berwadjib, bah 
wa pada tgl. 21-5-56 jl. ia telah 
ditipu oleh seorang jg mengaku 
seorang pedagang, dan -orang 
tsb. bernama IR jang bertempat 
tinggal di djl. Matraman Djakar- 
ta. Penipuan tsb. dilakukan ke- 
tika ia bertemu dalam kereta-api 
djurusan Pekalongan - Semarang 
dan kemudian ia bermalam di 

Hotel Spitswarnas  djl. Pontjol 
Semg. Kerugian jang ia derita 
berupa “uang tunai sebanjak 
Rp. 1225.— jang selandjutnja se- 
telah ia berhasil menggondol 
uang itu terus tidak nampak lagi. 

BUNUH DIRI GAGAL.   Lk. Rp. 80,— dengan penumpang 
diperbolehkan membawa barang Ik. ' 
30 kg. Ternjata pembawaan ba- 
rang itu kemudian diturunkan 
mendjadi 20 kg. dan mulai tgl. 1 

UTK MENGOPER SSPV DiI- 
BUTUHKAN RP. 65.000.000.- 
Mengenai perkembangan sekitar 

pelaksanaan berlakunja P.P. 61/ 
1954 dipelabuhan Semarang, ,,An- 
tara” memperoleh keterangan, 

| bahwa setelah berhasil adanja pe 
ngoperan2 veem2 asing ketangan 
usaha2 Nasional, dan telah pula 
diopernja saham2 Semarang Veem 
kedalam modal dan keuangan Na 
sional, kini jg terpenting mengha 
dapi usaha2 dan pelaksanaan SS 

Bank2 

  
land Handels Bank, dan Factory. 
Menurut keterangan utk mengo- 
per SSPV jg ada di Semarang, 
Menado, Belitung dan  Palem- 
bang, pihak jang berhak menga- 
djukan harga sebesar Rp. 65.000. 
000,—. Adapun barang2 jang ter- 
penting jg dimiliki oleh SSPV tsb 
antara lain sleep-boot, prahu-pra- 
hu muatan, dan droogdok. Dan 
dari beberapa  droogdok milik 
SSPV tsb., jg terbesar adalah di 
Semarang. Bilamana usaha2 na- 

Pada tgl. 25 Aug. '56 jbl. se- 
orang wanita bernama NS bertem 
pat tinggal di Kp. Karangredjo 
Semarang kira2 djam 06.00 pagi 
'telah mentjoba bunuh diri dengan 
djalan menggantung diri pada po 
hon. sawo dan mengeratkan leher 
nja dengan ikat pinggangnja. Teta 
pi malang baginja, sebelum ia sam 
pai mati tali telah putus sehingga 
ia terdjatuh dan pingsan. Kemu- 
dian NS terus dikirim ke RSUP 
untuk dirawat seperlunja. Sebab2 
ia berbuat demikian belum dike 
tahui dengan djelas. Sementara 
itu pada tgl. 26 Aug. kira2 ajam 
12.00 telah terdjadi peristiwa lagi 
seorang laki2 bernama SG bertem 
pat tinggal di Kp. Tegalsari Semg 
hendak mentjoba bunuh diri dgn 
djalan mendjerat lehernja dengan 
akar pohon Karet lanang dengan 
Imenggantungkan pada pohon tsb. 
Perbuatan itu dilakukan. di sebelah 
Sositet Harmonie Djl. Kerintji, te 
tapi malang baginja, karena baru 
setengah berbuat telah ketahuan 
lorang dan kemudian ditolongnja 
dengan memotong akar tersebut 
sehingga SG djatuh setinggi 3m. 
Selandjutnja korban terus dikirim 
ke RSUP untuk mendapat perawa 
tan seperlunja. 

KIPA DI JOGJA PINDAH 
SEMARANG. 

Papan, pertemuan tersebut ditutup | 
3 , , 

Dju 5 
Selandjutnja didapat keterangan, |. 

Na Haa Sulan Mn iba 

beragama Islam ketika membatja 
jang pertama. (NAPPHO). 

MISSI KEBUDAJAAN R.R.T, MENINDJAU MESDJID 
2. AGUNG DEMAK. | 

r |Hari Kemis jbl rombongan Missi Kebudajaan R. R. T. telah me: 
ngadakan penindjauan ke Demak dengan diikuti oleh anggauta 
Pengurus Lembaga Persahabatan Indonesia Tiongkok. Di Demak 
Missi telah pula bersolat di Mesdjid Agung, kemudian rombo- 
ngan missi mengadakan ziarah ke makam WALI SANGA dan 
Sunan KALI DJAGA. Gambar nampak: Para anggauta Missi jang 

  

doa di makam Sultan DEMAK 

  

Kapitalisme 
“Ikan Kerdjasama Dgn ka- 
pitalisme Internasional ? 

DEWAN POLITIK (depolit) Dewan Partai Murba, setelah 
lengar pandjang lebar menguraikan pendapatnja mengenai 
ca! sasi pembatalan KMB selama ini, menjatakan sebagai 
kes'mpulan dari statement itu, bahwa ,,rasa tidak. puas terha- 
dap 'jara mercalisasi pembatalan KMB telah terasa dimana2, 
terutama olch sebagian terbesar rakjat Indonesia, jang meu- 
!jasi mangsa penghisapan dan penindasan imperialisme sc. 
djak dari dulu sampai sekarang. 

  

: : us 
ujuga Didaerah2 

. . 

 Banjak Korupsi 
Pembrantasannja 
Djangan ,,Di-poli- 

tik-kan” 
»NEGARA KITA hanja dapat 

diselamatkan. dari bahaja kehan- 
tjuran, djika pembasmian korupsi 
jang meradjalela itu dilakukan 
dengan ,,tak pandang bulu” atau 
kawan-systeem dan djangan sam 
pai mendjadi ,,verpolitiseerd”, de 
mikian pendapat Affandi  Rid- 
Iwan, selaku anggota Dewan. Pim 
pinan GPII Djawa Barat. Diha- 
rapkannja supaja pemerintah dja 
ngan ragu2 menghadapi soal ko-   rupsi itu dan harus bertindak te- 
gas, karena tiap tindakan tegas 

pandang bulu itu pasti akan men 
dapat dukungan besar dari ma- 
sjarakat. 

Menurut Affandi Ridwan, jg. 

Propinsi Djawa Barat, djuga di- 
daerah2 perbuatan korupsi telah 
meradjalela dar besar2an. 

la berpendapat, bahwa suatu 
pemeriksaan terhadap ' Menteri 
Luar Negeri Ruslan Abdulgani 
jang dilakukan oleh panitia chu 
sus itu adalah tjara jang ,,uniek” 

    sekali. Kalau .benar Ruslan” Ab 
dulgani tidak mempunjai sangkut 
paut dengan perkara Lie Hok 
Thay, maka seharusnja ia menc 
'ak tjara pemeriksaan jang diis 
timewakan terhadap dirinja itu. 
Sepandjang pengetahuan Affan 

di Ridwan, Ruslan  Abduigani 
adalah seorang diantara pemim 
oin2 jang dipandang djudjur, se- 
hingga merupakan keanehan ke 
tika namanja disebut-sebut oleh 
Lie Hok Thay. K 
Dalam hubungan pemeriksaan 

atas diri pembesar, Affandi Rid- 
wan berpendapat, bahwa tjontok 
ang demokratis jang diadjar 
oleh Islam telah diberikan oleh 
Sajidina Umar. Seperti diketahui 
Umar telah terlibat dalam per- 
'engkaren dengan seorang Jahu- 
di. Ketika dalam pemeriksaan 
"Umar diperlakukan agak istime- 
wa, karena ia Chalifah, maka ia 
nenclaknja, karena dalam hal 
tu ia bukan Chalifah, melainkan 
zan'a Orang biasa sadja jang 
Ssecrnama Umar jang terlibat de- 
ngan seorang Jahudi jaitu sesa- 
ma manusia. Umar baru bersedia 
mendjalani pemeriksaan, setelah 
ia bersama Jahudi itu dipandang 
sama dimuka Hakim. 

    

44 Orang Indon. 
Ditahan Di Pi- 

Hpina 
PEMBESAR2 polisi bersendja 

ta di Mindanao hari Kemis me- 
nahan 44 orang Indonesia, jang 
mendarat di Malita (propinsi Da 
yao) utk menukarkan tikar dgn 
bahan makanan, Orang2 Indone- 
sia itu dipimpin oleh Daud Arun   

Idi Malita, 

  

sionalisasi beranta dan bagian? 
tsb belum diketahui. 1 
MUSOLLA KANTOR AGAMA 

DIRESMIKAN. 
Musolla (tempat beribadah) jg 

berada dikompleks Kantor Aga- 
ma Prop. Djawa Tengah di Se- 
marang baru2 ini telah diresmi- 
kan dgn melakukan solat Dhu |Miaten Smg jang tjukup utk tem- 
cha ditempat tsb. jang — diikuti pat Laguna na Dahan Up 

oleh pegawai2 Kantor Penera- Kuneas Teomenterlaa" Ha Keparui 
ngan Agama, Urusan Agama dan Kantor Urusan Agama propinsi 
Pendidikan Agama propinsi. Se Djawa-Tengah, Penerangan Aga- 
lesai peresmian ini, kemudian K, ma propinsi dan Pendidikan Aga- 
H. Zabidi ex Kepala Kantor Uru M4 Propinsi Diawa Tengah. 

AAA 4 HIMKI BERDIRI. 
san Agama propinsi Djateng mel! Di Semarang baru? ini telah ber 
njampaikan pidato perpisahan SN Sana MAAN, aga pa 

inta diri impunan Indonesia . Usa 
Panen diri Sea dgn 2 hanja a.l. akan mengadakan kur ' 
angkatannja mendjadi Duta 1 sus? dilapangan kesenian, a.l. djo 
Saudi Arabia. ged, gending dll. Dewan pimpin- 

NGESTI PANDOWO TIBA an terdiri dari 6 orang sbb. : Ke 
KEMBALI. tua Hadisukarjo dan Darsono. Pe 

Setelah beberapa lamanja berada hulis : Iman Iradat dan Prandjono, 
di Solo, kini Wajang Orang Nges Bendahara: Suwatja,: komisaris2 
ti Pandowo tiba kembali di Sema Samingin dan Hadikusumo, Selain 
rang. Tel, 31-8 (Malam Saptu) itu ada pengurus2 bagian sandi- 
mulai membuka  pertundjukannja wara, pentjak, sastera, kesenian 
di Gedung Kesenian Bodjong 116 Djawa dll. Alamat sementara di 
dengan tjeritera "KRESNO GU- Djl. Sriwidjaja (Tegalwareng) 66 
GAH”. Untuk lebih djelas, harap Semg. Besok tgl. 2 Sept. akan di 
para peminat memperhatikan iklan adakan peresmian digedung W.O. 
nja jang dimuat hari ini, Sriwidjaja mulai djam 09.00, 

Dikabarkan bhw dgn keputusan 
Menteri Agama, wilajah VI jang 
semula berada di Jogjakarta, kini 
telah pindah di Semarang berkum 

'pul dgn Kantor Pendidikan Aga- 
ma propinsi Djawa-Tengah. Seper 
ti pernah dikabarkan baru2 ini 
oleh Kementerian Agama telah se 
lesai dibuat gedung baru didjalan   

da dan Berto " Papaurinda dan 
mereka berlajar' dgn dua kapal 
lajar, bernama ,,Lausan Naung” 
dau ,,Carinduan”. 

Mereka ' memperlihatkan  se- 
buah surat, jang dikatakan bera- 
sal dari pembesar Las Palmas, 
tertanggal 27 Agustus, surat: ter 

sebut memberi izin "epada. me- 
reka untuk mendarat di Minda- 
nao dan tinggal disana selama 
7 hari guna menukarkan  ba- 
rang2 dengan bahan makanan. 

44 Orang tersebut kini ditahan 
sambil — menunggu 

tindakan selandjutnja dari Kan- 
tor Imigrasi Davao. Demikian 
berita UP dari Manla. 

(Antara) 

TJERAMAH BAGI PELADJAR2. 
Minggu pagi jad., dimulai djam 

7,30 digedung Gredja Djawa, Djil. 
Dr. Tjipto Semarang hendak di 
selenggarakan tjeramah bagi se- 
mua peladjar2 Sekolah SMA/SGA/ 
STM dil. untuk pembangunan ma 
sjarakat kita. Diharap semua pela 
djar2 itu suka memerlukan datang.   ALIRAN mystiek ,Imam Mah 
di” di Bandung telah mengedjut- 
kan beberapa instansi resmi 'ka 
rena mengeluarkan ,,Al Gur'an 
ulkariem” sendiri jang distencil, 

Walikota Bandung telah me- 

minta supaja Kantor Urusan Aga 
ma memeriksanja. Apa jang dise 
but ,,Al Gur'an ulkariem” itu ia 
lah sematjam brochure, jang ber 
isi matjam2 hal seperti  angga- 
ran dasar, haluan dengan pene- 

3 iberlimpah2.. Dilain pihak 
terhadap koruptor dengan tak ' 

| 
i 

Imereka. 

kini masih djadi anggota DPD | 

Nasional A- 

Korursi, ketjurangan2 jang di 
lakukan oleh orang2 atasan jg, 
mempunjai kedudukan dalam in- 
stensi2 pemerintahan, baik sipil 
maupun militer, jang merugikan 
negara dan rakjat makin nampak. 

Ijelas bagaimana meluasnja, aki 
bat dari berkuasanja modal mo 
nopoli jang berusaha dgn. sega 
la matjam muslihat menghantjur 
kan republik dari dalam. 

Situasi jang menjedihkan ini 
harus dengan segera diatasi oleh 
pemerintah, agar kewibawaan 
pemerintah tetap terdjaga, sebab 
kita kawatir kalau2 rakjat tidak 
bisa sabar lagi melihat perbeda 
an jang menjolok mata, ialah: 
disatu“pihak beberapa gelintir ma 
nusia menikmati hidup mewah, 

ber- 
djuta2 rakjat menderita keseng 

sar2an hidup, akibat  penghisa- 
pan jang dilakukan oleh modal 
monopoli internasional atas diri 

Pemerintah jang sudah mulai 
mengambil tindakan tegas terha 

Lie Ho 

(ran Dahlan. Ibrahim. 

Selain itu hadir djuga Djaksa 
'Agung Soeprapto, wakil dari KS 
/AD Major Isman, Kepala Polisi 
Djakarta. Raya Komisaris Besar 
|Djen Mohamad Surjopranoto. 

Wakil P.M. I Mr. Moh. Rum 
meneranggkan, bahwa Panitia 
telah mendengar pendjelasan2 jg. 

diberikan oleh Menteri Ruslan 
Abdulgani dan Menteri Abdulga 
ni pun telah memperlihatkan su- 
'rat2 jang sudah pula dipeladjari 
dengan teliti oleh Panitia. Men- 
teri Rusian memberikan pendje- 
lasan2 itu mu.ai djam S petang 
hingga djan. 22.30 malam. 

Mulai djam 22.30 hingga 
djam 23.30. Panitia mengadakan 
rapatnja sendiri dengan tidak di 
hadiri oleh Menteri Ruslan Ab- 
dulgani. Wakil P.M. I Mr. Moh. 

Rum selandjutnja menerangkan, 
sahwa. Panitia memandang pe- 
verdjaannja belum selesai dan 
Djum'at pagi rapat Panitia dilan 
idjutkan lagi. 

Atas pertanjaan, apakah Men 
teri Ruslan  Abdulgani masih 
akan didengar lagi keterangan? 
nja, Wakil P.M. Mr. Moh. Rum 
menjatakan, bahwa untuk semen 
tara tidak diperlukan lagi ketera 
Ingan2nja. tetapi dalam keadaan 
jang dianggap sangat perlu, ma 
ka Panitis sewaktu2 dapat me- 

teri Ruslan Abdulgani. 
Sampai Kemis malam tadj be 

um diperoleh sesuatu ketentuan 
apakah Menteri Ruslan Abdul- 
gani sudah akan dapat mening 
alkan Djakarta untuk menjusul 
'residen Sukarno keluar nege- 

ri. 
Seperti diketahui, Panitia jang 

dibentuk oleh Pemerintah itu 
bertugas untuk - mendengarkan 
keterangan2 dari Menteri Luar 
Negeri sekitar , peristiwa 13 
Agustus”. (Antara) 

Pegawai Kempen Besus 
»ditjulik”? 

Sementara itu menurut ketera 
agan2 jg. diperoleh, Besus kepa 
la urusan pegawai kementerian 
penerangan hari Rabu siang te- 
lah diambil dari 'kantornja oleh 
seorang berpakaian preman. 

Besus dan tiga orang pegawai 
kementerian penerangan lainnja   dap hutang Belanda, harus be 

rani mengambil tindakan tegas 
pula terhadap milik  imperialis 
Belanda. 

Kapitalisme nasional akan 
kerdjasama dgn kapitalis- 

ini icon 

Mengenai gedjala2 akan tim: 
bulnja kapitalisme nasional dlm 
statement itu dikatakan antara 
lain sbb.: k 

»Dalam suasana pembatalan 
K.M.B. ini timbul aliran baru jg 
dipelopori oleh Mr. Assaat utk 
menghantam golongan Tionghoa 
dilapangan ekonomi, ,,menasiona 
lisasi” warung2 Tionghor 
na dianggapnja lebih berbahaja 
daripada modal monovoli 1: 
da. Gerakan Assaat” ini dise- 
ngadja atau tidak  disengadja 
membelokkan pikiran rakjat - da- 
ri sasaran revolusi jang vital, ia 
lah modal. monopoli internasio- 
aal jang mentjekek leher rakjat 
selama ini, dan mengalihkan per 
hatian rakjat pada salah satu 
akibat dari  berkuasanis 
monopoli internasional di 
nesia. 
Disamping itu dalam suasana 

pembatalan K.M.B. ini ada ge- 
djala2 akan timbulnja kapitalis- 
me nasional jg mendapat soko- 
ngan ideologi dari tokoh2 jg me 
ngatakan bhw kaum buruh Indo 
nesia boleh dihisap ,,sedikit2” 
oleh kapitalis nasional jg bona- 
fide, p 

Indo- 

Baik .,Gerakan Assaat“ mau 
nun gedjala2 timbulnja  kapita- 
lisme nasional adalah phenome- 
na jang logis daripada suasana 
'ang ditimbulkan oleh politik 
kompromi dan kerdjasama dgn, 
imperialisme Belanda semendjak 
Linggardjati, jang mendapat so 
kongan ,.ideologi” dari toko2 ter 
sebut diatas. 
Selama ini bordjuis ketjil In-   Tonesia berkuasa telah  menik- 

mati akibat2 kerdjasama dgn. 
imperialisme, dgn. melalui 'salu 
ran2 dibelakang lajar mereka 
dgn. mendadak mendjadi  kaja- 
raja. Kenikmatan ,,berkah“ ber- 
kuasanja kembali modal , mono- 
poli internasional ini telah men- 
.Oreng mereka untuk  mendjel- 
ma mendjadi kapitalis nasional. 
Kalau kongres PNI di Semarang 
baru2 ini tidak berhasil ' meru- 
muskan doktrin-marhaenisme (ka 
rena baru akan selesai dalam sa 
tu tahun) adalah karena adanja 
anasir2 bordjuis. ketjil dalam P 
NI jang ingin mendjelma . men: 
djadi kapitalis nasional. 
Oleh karena kapitafisme men- 

diadi systim dunia dan - bersifat 
monopoli, maka kapitalis nasio 
nal Indonesia. mau tidak mau 
tentu akan kerdjasama dengan 
kapitalis internasional, bersama? 
“gn. mereka menghisap buruh 
"an tani miskin Indonesia, seper 
ti perbuatannja kapitalis  nasio 
nal Tiongkok dibawah kekuasaan 
Tiiang Kai Sek. (Ant.), 

rangan dari aliran "Imam Mah 
di” itu, dan djuga ada sedjumlah 
ajat dari Al @ur'an. 

Menurut pendapat Kantor 
Urusan Agama Kotabesar Ban- 
dung, bahasa Arabnja dari ,,AI 
Guran” aliran tersebut  banjak 
jang tidak benar dan menggeli- 
kan. “Selain dari pada itu dlm 
brochure tersebut ada pula per- 
kataan2 bukan bahasa Arab, 

Dapat dikabarkan, bahwa - ali 

hari Selasa siang telah didengar 
keterangannja oleh pihak polisi 
dalam hubungan perkara Lie Hok 
Thay. Setelah pendengaran kete 
rangan itu keempat pegawai kem 
pen tsb hari Rabu masuk kantor 
lagi sebagai biasa. 

Kira2 pukul 11 siang Besus di 
ambil dikantornja di Medan Mer 
deka Barat No. 7 oleh seorang 
berpakaian preman dan memakai 
spcda motor. Sampai kini Besus 
belum tampak masuk kantor. 

Hari Kemis pagi Besus harus 
menghadiri salah satu rapat di- 
nas, tetapi ia tidak hadir sehing 
ga terpaksa - diwakilkan oleh 
orang lain. 1 

Pihak polisi dlm pada itu be- 
lum bersedia memberikan ketera 
ngan apa2 mengenai pengambi- 
lan Besus tsb. 

Djody Terima 
- Rp.”97.000!2 

KabulUngkiri Lagi Pe 
. 

ngakuannja Jg Semula 
UNTUK kesekian kalinja, Ra 

bu pagi Pengadilan Negeri Swra 
baja telah memeriksa lagi perka 
ra terdakwa M. Kaboel pegawai 
tata-usaha kaotor Kedjaksaan 
Surabaja, jg -dituduh telah mela 
kukan renggelapan uang kas kan 
tor sb sedzsar Rp. 102.000,— 
untuk keperluannja sendiri. Seper 
ti dita pemeriksaan jang terdahw 
lu, diuga Raba pagi itu terdakwa 
M, Kaboel tetap menjangkal tu- 
duhan terus-menerus, 

Atas pertanjaan Hakim sekitar 
pengakuan jg pernah diberikan 
oleh terdakwa dalam pemeriksa 
an Djaksa, terdakwa terangkan, 
bahwa Pengakuannja itu sebenar 
nja adalah pantasi sadja, jg dibe 
rikennja dengan harapan dapat- 
nja ditahan-luar, 

Sementara itu Hakim telah 
ber-kali2 memperingatkan terdak 
wa, agar memberikan keterangan 
jang djelas dan tidak simpang- 
siur untuk memudahkan djalan- 
nja pemeriksaan, hingga mung- 
kin akan djuga meringankan hu 
kuman bagi terdakwa. Tetapi ter 

  

  

dakwa 'M. Kaboel tetap terus 
menerus menjangkal. 
Berhubung dengan sangkalan 

terdakwa jang terus-menerus itu, 
kemudian Hakim merasa perlu 
untuk membatjakan pengakuan 
terdakwa jang pernah diberikan 
didepan pemeriksaan fihak ke: 
ujaksaan, jang oleh terdakwa Ra 
bu itu dinjatakan sebagai penga- 
xuan-pantasi, jaitu bahwa terdak   celah mengambil dua buah am- 
»'op dari brandkast Rp. 100.000. 
dan Rp. 46.000. Dari amplop jg. 
pertama, terdakwa telah meng- 
ambil Rp. 80.000. dan dari jang 
kedua Rp.22.000 dan Rp.97:000 
diantaranja diserahkan kepada 
Mr. Djody. Demikian pengakuan 
terdakwa jang dibatjakan “ oleh 
Hakim. 
Pemeriksaan perkara ini lebih 

Imam Mahdi" Keluarkan ,,Al Our'an" Sendiri 
ran ,Imam Mahdi” sudah ada 
bertahun2 di Bandung. Pengan- ' 
djurnja ialah berriama Ahdi, jg 
menurut taksiran berumur 42 ta 
hun. Tapi menurut pengakuan- 
nja sendiri ia telah hidup 1.000 
tahun dan mempunjai penganut 
beratus-ribu. 

Sampai sekarang pihak jang 
berwadjib masih belum mengeta 
hui Lerapa djumlah  penganutnja 
sesuncgubnja, Jang sudah diketa , 

Pegawai Kem. Pen Besus ,,Ditjuli 
duga jAda Hubungannja Dengan Perkaranja 

k Thay 
MENTERI LUAR NEGERI Ruslan Abdulgani Kemis ma 

lam selama 552 djam telah memberikan keterangan2 kepada 
Panitia Pemerintah jang chusus 
Ham suatu pertemuan tertutup jang dilangsungkan dirumahdinas 

#Menteri Luar Negeri di Merdeka Barat. Pertemuan itu dimulai 
pada djam 5 sore dan berachir pada djam 23.30 dan semua ang 
|gota Panitia Pemerintah hadir jaitu wakil P.M, 1 Mr. Moh, 
Rum, wakil P.M. II K.H. Idham Chalid, Menteri Kehakiman 
Muljatno, Menteri Penerangan Soedibjo, Menteri Urusan Vete 

iminta lagi keterangan? dari Menl' 

dibentuk untuk maksud itu da 

  

“AnekaDjateng | 

PASUKAN POLISI MENJER- 
GAP GEROMBOLAN. 

Dari Tjilatjap dikabarkan, bah 
wa sepasukan Polisi Negara jg 
baru2 ini mendjalanka, tugasnja 
didaerah Djodjok wilajah Ketja 
matan 'Tjilatjap, telah berhasil 

jbl, di Ambarawa 

Verbugstrate dari Belgia. 
Hari Minggu 
dilangsungkan 

Bulutangkis antara 

BULUTANGKIS. 

"tandingan 1 
bg Chung Hua Magelang dan TNP 
Ambarawa jang kesudahannja 12-—4 
untuk Magelang. 
BULUTANGKIS. Dalam rangkai- 

lan perajaan 17 Agustus di Ambara 
wa. dilangsungkan tang 
bulutangkis jang diikuti 16 regu 
dalam wilajah Kawedanan Ambara 

pertandingan 

wa jang athirnja dimenangkan 
oleh regu “Garuda” jang dalam 
finale mengalahkan regu ''Ban- 
teng” dengan angka 2—1. Regu Ga 
ruda itu terdiri dari Ting Oen Hie, 
Njoo Kiat Sing dan Go Hauw Tam 
dan pemain2 Banteng adalah Njoo 
Tjoe Djing dan Oesman. Sementa 
ra itu dalam pertandingan Ping 
Pong regu Garuda mendjadi djua 
ra dan regu Banteng runner up. 

Atlit Polandia Elebieta Dunska 
telah berhasil petjahkan rekor du 

TJILATJAP nia lontjat djauh dengan lontja- 
tan sedjauh 6.35 meter, waktu per 

RENA A RTA MANTAN AA tandingan atletik itu diadakan di 
Budapest dari Minggu j.l. Rekor 
lama adalah 6.28 meter atas nama 
Yvette Williams (New Zealand dan 
Galina Vinggradova (Sovjet) jang 
pernah mentjapai lontjatan 6.31 m. 
tetapi belum disjahkan.   menjergap segerombolan bersen 

djata jg terdiri Ik. 20 jg sedang 
bergerak untuk melakukan peng 
garongan. Tembak-menembak 
terdjadi Ik. 15 menit lamanja, jg 
achirnja gerombolan melarikan 
diri dengan meninggalkan se- 
orang kawannja jg mati tertem- 
bak. Menurut penjelidikan didu 
ga, bahwa pihak gerombola, ba 
njak jg menderita luka2, karena 
disana sini terdapat darah bertje 
tjeran. Dalam saku gerombolan 
ig tertembak tsb. terdapat tanda 
Polisi D.I. Dalam gerakan itu 
pihak Polisi selamat. 

REMBANU 
MEN AEAan Hanya 

PEMBAGIAN KURSI D.P.R.D. 
PERALIHAN. 

Baru2 ini telah diumumkan 
anggauta2 Panitya Persiapan 
Pembentukan DPRD kab. Rem-! 
bang dengan susunan sbb: Wk.j 
Ketua: Islansoebroto (PNI), Angj 
gauta2: Ismartojo (PKI), H. Sas- 
juni (NU), HS Djunid (Masjumi). 
Mashud (P3 RI) Liem Liat Ping |   

isarkan menurut urutannja maka 

(Baperki). Djumlah kursi untuk | 
DPRD kab. Rembang ada 20, | 
sedang djumlah suara jg sjahj 
134032. Dalam pembagian ting 
kat pertama kursi jg terbagi 16 
jalah: PNI 7, NU 5, PKI 3, Ma! 
sjumi 1. Dalam. pembagian ting | 
kat II ig didasarkan atas sisa ' 
suara dengan gabungan ternjata ' 
tidak ada satu partai pun jg men 
tiapai Kiesguotient. Selandjutnja 
dalam pembagia, ke III ig dida 

PNI, NU, PKI, Masjumi ma- 
sing2 mendapat kursi satu. 

DIPERBAIKI. 
Dengan mendapat 

dari pihak wakil2 Instansi dan 
Partai/Organisasi baru2 ini te 
lah diresmikan untuk memulai 
memperbaiki masdjid Wali Su- 
nan Bonang jg sangat tua Ik. 
umur'300 tahun jg letaknja dika 
ki gunung Lasem. - Beaja untuk 
ini direntjanakan Rp. 25:000,— 
ig didapat dari sokongan jg di 
peroleh, demikian Pengurus Pa 
nitya Perbaikan Masdjid Sunan 
Bonang di Rembang mengachiri 

perhatian 

11220 Njanjian Sutji. 

  

SIARAN RADIO R. I. 
SEMARANG, 2 September 1956 : 
Djam 07,25 Disco Varia. 08,10 

Irama Bersama. 08,45 Les Prelu- 
des. 09.00 Kebaktian Ummat Kris 
ten.. 10,00. Siaran Malam Gembira. 
12,30 Pekan Datang. 13,15 Orkes 
Cosmopolitain. 13,30 Trio Nina Ki- 
rana. 14,10 O. M. Gembira. 17,00 
Ruangan Peladjar. 17,30 Peladjaran 
Njanji. 18,15 Rajuan, Sendja. 18,30 
Tindjauan Keamanan. 18,45 Rajuan 
Sendja (landjutan). 19,30 Mendje 
lang Malam. 20,10 Wajang Orang 
Ngesti Pandowo. 21.00 Seni Buda 
ja. 22,15 Wajang Orang (landjutan) 
23,30 Penutup. 

SURAKARTA 2 September 1956: 
Djam 07,20 Taman Indrija. 07,45 

Pagi Meraju. 08.10 Ruangan pemu 
da pemudi. 08,40 Tjeritera hari 
Akad. 09,00 Kebaktian dari Gere 
aja. 10,00 Klenengan oleh Karawi 
tan Studio. 12,00 Musik Ruangan. 
12,15 Rajuan Siang. 13,10 Mimbar 
Katholik. 13,20 Siang Gembira. 
13,40 Njanjian Suprapti. 14,15 Ane 
ka Indonesia. 17,00 Gelanggang 
Kepanduan. 17,50 Seni Karawitan. 
18,15 Ruangan Kepolisian Negara. 

19,30 Penga 
sah Fikiran. 20,05 Si Muda dan Si 
Mudi. 20,15 Irama Indonesia. 20,45 
Wedaran Mahabarata. 21,15 Orkes 
Irama Baru. 22,15 Lagu? Sumatera. 
23,00 Penutup. 

JOGJAKARTA, 2 September 1956: 
Djam 07,30 Rajuan O.H. Suara 

Istana. 08,15 Njanjian pagi. 08,45 
Serba Serbi Minggu pagi. 09,00 Ke 
baktian pagi. 10,00 Konsert pagi. 
10,15 Ujon2 Hadiluhung. 13,10 Mu 
sik Siang. 13,45 Bunga Rampai. 
14,10. Bunga Rampai (landjutan). 
17,00 Taman Ksatria. 17,40 Suara 
Woro Mawarsari. 17,50: Hidangan 
Gijanto dkk. 18,15 Dari Pulau De 
wata. 18,30 Njanjian Katholik. 
19,40 O.K. Tjandra Purnama. 20,15 
Radio dengan Masjarakat. 21,10 
Djawaban Surat2. 21,39 Dagelan 
Mataram. 22,10 Dagelan Mataram 
(landjutan). 23,30 Penutup. 

DJAKARTA, 2 September 1956: 
Djam 08,00 Minggu Gembira. 

10.00 Seni Sunda Studio Djakarta. 
11,00 Mimbar Katholik. 12,00 Pang 
gung Gembira. 13,30 Orkes Studio 
Djakarta. 14,10 Orkes Kr. Pemuda 
Sehati. 17,00 Taman Putra. 17,30 
O.H. Putra Minahasa. 18,30 Mim 
bar Protestan. 19,30 Konsert Ming 
gu. 20,05 Tjerdas Tangkas. 21,30 
INa Uli Bulung. 22,15 Orkes Kr 
IM. Sagi. 23,00 Penutup. 

TJIREBON, 2 September 1956:   keterangannja. Djam 06,30 Missa Sutji. 07,45 
iKwartet Irama. 08,30 Taman Ken 
itjana. 09,00-Siaran A.P. 10.00 Dis 
'co Varia. 10,30 O.H. Sarinada. 11,00 
'Prosa Minggu. 11,15 Permainan 
'Piano Orkes Krontjong M. Sagi. 

DJEPARA 
  

RESIDEN PATI MENINDJAU 
Pada tanggal 29-8-1956, Ba- 

pak Residen Pati, R. Sumindro, 

dgn. di-ikuti oleh Bapak Bupati 

pala Pertanian, dan P.T.M. Kar. 

Pati telah mengadakan  penin- 

Gjauan didaerah ketjamatan We- 
lahan (Djepara).   Kombongan datang didesa Mer 
gojoso “(Petjangaan—Djepara) pa 
La djam 10.00 pagi, dimana Ba 

nak Bupati Kepala Daerah Kab. 
Djepara dgn. stafnja telah siap 
menjambutnja. 

Setelah beristirahat sebentar, 
rombongan. menudju ke  desa2 
Welahan, Bugo, Guwo dsb. (Ke- 
tamatan ' Welahan — Djepara), 
untuk melihat dari dekat usaha 
gotong rojong dari pada rakjat 
desa tsb. dalam pembikinan tang 

ygul. Dengan pembikinan tanggul 
'ini, maka 'bahaja bandjir jang 
selalu mengantjam daerah Ke 

tjamatan Welahan akan  lenjap 
atau setidak-tidaknja berkurang 

Isekali. Pembikinan tanggul ini 
adalah rangkaian dari pada usa- 

ha2 memakmurkan daerah Ka 
bupaten Djepara, jang dipelopo 
ri oleh pihak Pamong Pradja. 
Menurut keterangan jang ka- 

mi dapat, maka oleh pihak Pe- 
merintah baru2 ini telah  dise- 
diakan bantuan berupa uang se 

banjak: Rp. 102.000,— untuk 
membantu usaha gotong rojong 

d/p. kantor Kar. Pati, Wk. Ke-! 

12,00 Musik Siang. 12,30 Dari Stu 
dio lain. 13,10 Gamelan Marga 
tuju. 14,10 Gamelan Margaluju (lan 
djutan). 17.00 Taman Kepanduan. 
17,30 Siaran A.P. 18,15 Hammond 
Organ. 18,30 Suara S.M.P. 19,30 
Ruangan PPKI. 20,05 Irama Tan 
pa Sjair. 20,15 Orkes Krontjong 
Mutiara. 21,15 Pendidikan Achlak. 
21,15 Melody Kota Udang. 22,15 Me 
lody Kota Udang (landjutan). 
23,00 Penutup. 
SEMARANG, 3 September 1956: 
Djam 06,25 Orkes Lima Serama. 

06,45 Orkes Glenn Miller. 07,10 Ra 
juan Biduan Terkenal. 07,45 Lagu? 
Sumatera. 13,15 O.H. Rame Den- 
dang. 13,45 Biola dan Piano. 14,10 
Orkes Gumarang. 17,00 Klenengan 
oleh Eko Kapti. 18,15 Hidangan 
Corps Musik. 18,30 Ruang CPRAD. 
18,45 Hidangan Corps Musik "dan 
djutan). 19,30 Lagu2 Andalas. 20,30 
Rajuan Malam. 21,15 Dari dan utk 
Pendengar. 22,15 Dari dan untuk 
Kek (landjutan). 23,00 Penu 
up. 

SURAKARTA, 3 September 1956: 
Djam 96.10 Irama Waltz 06.30 

Njanjian Bersama. 06.45 Felix Men 
delssohn. 07,20 Rajuan pagi. 07,50 
Instrumental Populer. 13,10 Klene 
ngan dari Kraton. 14,10 Klenengan 
dari Kraton (landjutan). 17.00 Du 
nia anak2. 17,40 Varia Djawa Te 
ngah. 17,50 Ruangan pemuda pemu 
di. 18,15 Sepak bola kita. 18,30 
O.K. Sederhana. 19,30 Irama Pu 
lau Hawaii. 20,30 Imbauan Malam. 
21,15 Klenengan Manasuka. 2215 
Klenengan Manasuka (landjutan), 
24,00 Penutup. 

JOGJAKARTA, 3 September 1956: 
Djam 06,10 Orkes Walter Fenske, 

06.35. Njanjian Bersama. 06.45 Pe 
njanji Negro. 07,20 O. K. Irama 
Baru. 07,30 Suara pagi. 13,10 Ujon 
Ujon Siang. 14,10 Ujon2 Siang 
(landjutan). 17.00 Dongengan utk 
kanak2. 17,40 Melody Kota Udang. 
18,15 Ruangan Djapendi. 18,30 Or 
kes Yang Kiem Khe.. 19,40 Raju- 
an Malam. 20.15 Rangkaian Minuet 
20,30 Gending Bedajan. 21,10 Utk 

    

  

int. 

T JIREBO Kesedjahteraan Kel. kita, 21,30 
Lagu2 Arab. 22,10 O.K. Persegam 

- 23.00 Penutup. 

DJAKARTA, 3 September 1956: 

  

MUTASI KEPALA DAERAH. 
Kantor Gubernur Djawa Barat 

mengumumkan, bhw Walikota Ke 
pala Daerah Kotabesar Tjirebon 
Kartaatmadja pada achir bulan 
ihi akan pergi berpensiun. Peng 
gantinja mulai tanggal 1 Septem- 
ber jang akan datang ialah Mar- 

Djam 06,30 Orkes Suara Angka 
sa. 07,30 Radio Orkes Surakarta, 
13,30 Gamelan Madura. 14.10 Trio 
Martono. 17,30 Orkes Progressip. 
18,30 Musik Trigana. 19,30 Seni 
dan ilmu. 21,15 Seni Sunda Studio 
Djakarta. 23,00 Penutup. 
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wa pernah mengakui terus-terang , 
'perbantukan pada Residen Bogor. 

'ekek 

$ $ Then 3 2 
jono Prawiramihardja, Patih di TIIREBON,. 2! SEbtenibsr 1056: 

R. Sumitra, jaitu Bupati Kepal jam 0610 Langgam pagi. 06,40 Daerah" Kabupaten Kuniigan, 32 "Roberto «MBlez. 07,10 Alam Mi- 
pada tanggal 1 Djuli jang lalu te nangkabau. 07,30 Hiburan Studio. 
lah berpensiun, pada tanggal 13,10 Reginald Dixon. 13,40 Suara 

September akan diganti oleh Upit dan Marjamah. 14,10 Penghan 
Amin Abdullah, Patih diperbantu tar Santapan siang. 17.00 Penghan 
kan kepada Residen Banten. tar minum teh. 17,30 Siaran A, P. 

18,15 Ruangan Djapen. 18,30 Trio 
Tapanuli. 19,20 Orkes Ketjapi Tri 
tunggal. 20,30 Gelanggarg Wanita. 
21,15 Orkes Krontjong Satria. 
22.15 Orkes Gambus  Nursjabah. 
23,00 Penutup. 

MS LA 2 

HARGA TMAS, 
Chusus untuk Suara Merdeka, 

  
  

landjut, akan dilakukan lagi: pa- 
da tanggal 26 September jang 
akan datang. (Antara). 

  

SEMARANG, 31 Agustus 1956: 

hai ialah, bahwe di Gang Goan |P# Karat: @jual »......... Hp, 40, Aa, di Kiaratjendong( dalam Kolo2 karat: djual Bp. Agya 
tah-sar Baadure, dar diluar ko beli Rp. M,— 

  

ta Bandung antara lain di Rantja Ji 

Ahdi sendiri bertempat  ting- 
gal di Gang Mastabir, Bandung. 
Menurut keterangannja, ia telah 
menerima ilham pada tanggal 19 
September tahun 1950 dan  me- 
nyakui disinja sebagai Imam Mah 
di sekarang ini, (Antara). l 
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PERNJATAAN 

wa AS mempunjai 
negeri AS, John F. Dulles, bah- | 

      

    

     
   

  

   

Berbagai K 

   

  

       
    

  

    
    

arno Kundj 
    

undjangan: Presiden Selama Berada — Di Ibukota Rusia 

   
AP A 

PRESIDEN SUKARNO dan rombongannja jang kini masih berada di Moskow sebagai | 

eng ai 

  

  

Harimau", Me- 
dan'-,,Nekat" 

| Berani Lobrak" Ru- 
Imah2 Penduduk Di- 

“elang Hari 
PENDUDUK kampung Batu 

Anam dekat Aokkanopan dikabu 

PT PN sy 

   

PROBLIM BAJANGAN kami 

TJATUR 
NDONESIA 

NN an TA Mn an Rn 

# 

Problim 
Bajangan 

    

Punja Tjorak Tersendiri — Pahit2 Manis 
namakan, Dalam bahasa Inggeris 

dikenal dengan nama ,,mate transferenee”, Dinegeri Belanda terke- 
nal dgn ,,parade verandering” dan di Djerman problim itu disebut 

: tu2nja dalam hal | tamu negara, Rebo malam telah mendjadi tamu. pada resepsi jang diselenggarakan untuk kehor | paten Asahan Selatan-Labuhan | dak memoonga Mna basa damai Ojelaskan dal Ma Dea ju e belanak dalam |-matannja oleh Duta Besar L.N. Palar, Resepsi ini djuga dihadiri Presiden Kliment Voroshilov, | Batu, (Medan) telah mengungsi nKan? Dibawah ini kami sadjikan sebuah probiia, MEBANan Jang 7 
: 2 pesenan : kenek Perdana Menteri Nikolai Kutepuin, Tuan Ai Tn Na La sal senabaka akibat abukaa sa hadiah pertama dalam perlombaan probiim Waktu Olympiado 1902. | bahas | Nikita Khrushchev, Menteri Luar eri Dimitri Shepilov, W: . Perdana Menteri Lazar ka |ganasan harimau disana. an 
: sekatipan ganovich, Georgi Melenkov, Amastas Mikoyan dan Jain2nja. Djuga tampak hadir Sir Claud |sadja harimau? ini datang pada| pentjipta: A. BLLERMAN — Hadiah ke-I Olympiade 1952 

  

: $ 

Seperti tepat 

      

    
   

       

  

  | dan Stalin, dimana   
  

Dalam kundjungan ini Presi- 
den disertai S.R. Rashidov, wa- 

Ikil presiden presidium  Sovjet | 

| Tertinggi A.F. Gorkin, sekretaris 
Presidium' Sovjet: Tertinggi, D.A. 

|Zhukov, Duta Besar URSS utk. | 

  

Corca, jang memimpin delegasi Sailan kekonperensi London mengenai masalah Suez. Pada ha 
“Ti Rebo, sebagai jang sebagiannja telah dikabarkan, Presiden mengundjungi mausoleum Lenin 

| i a Eselon mob aMian Manga jang bertulisan dalam bahasa Indonesia dan 
Rusia ,,dari Sukarno Presiden Republik Indonesia. 

dalam kundjungan dipameran ini 
jsangat meriah sekali. 

Kundjungan tamu2 agung da- 
lam pameran ini dimulai dalam 
paviljun utama jang memamer- 
kan perkembangan pembangunan 

Rp 2 Djuta 

| malam hari mengganggu pendu- 
duk, tetapi menurut keterangan 
jang diperoleh, djuga harimau2 
itu telah muntjul dikampung ter 
sebut pada siang hari, sehingga 
penduduk mendjadi ketakutan se 
Juruhnja. 

” Sepandjang keterangan itu, 4 
orang telah tewas diterkam oleh 
binatang2 buas itu. Menurut kete 

    

: ngo oo “Te 15 La Up, 1 
7 Pr) 1 2 1 

Ls 

74 
aa Intisari: Kalau (hitam 

al djalan dengan :zet2 jg 
tertentu (sehijuspel), 
maka hitam pun, dapat 
dibikin mat @eh pu- 
tih pada tempat jang 
sama dengan . permai- 
nan jang sebenarnja. 
Tjontoh: Putih djalan 
dulu 'dan hitam,, mat 
dalam 2 zet. Kuntijizet 

Indonesia dan pemimpin lain2-jekonomi di URSS. Presiden Su-| SEBUAH gudang penuh ber-|rangan tersebut harimau2 jang L. Bcd—e3 (mengan- oleh menteri luarne Inja. Kundjungan kemausoleum|karno menaruh perhatian besarjisibarang2, jang terletak didekat| berkeliaran dikampung  Batu|- tiam Bf3--). 1. 

        

   
      

  

   

persimpangan djalan Antara-dja- | 

           
  

Alberto  Boyd, 1 Jini mendapat sambutan besar |pada mesin2 'elektronik otomatik | Ps : "|Anam sudah begitu berani pula, Ked—es. 2. PB X d6 merasa ihsan melepask dari Dear Moskow jang berke-|dan hasil2 teknologi.  Bagian2 — ea Pa an Reba sehingga rumah2 orangpun dido- mat. Atau 1. ...... , daulatannja atas daerah sa rumun dilapangan Merah. Ipertanian dan peternakan djugal- lalu, kira2 djam 12 tengah braknja. Akibat gangguan hari- 7 Ke4-f6. 2. Mh4-g5-- Panama. Panama” mendesak "TK Maan arya 2. (menarik - perhatiannja, antara Ea mau-harima i, maka kebun? ta ogyp mat “Ata Naa , paja AS memberikan hak: AA | .Kemudiian Presiden mengha-|tain dipaviljun Uzbvk jang me-| Pari mana asal api masih be-|karet rakjat “mendfadi terlantar. 1m Ke4-g5. 2. Mh4-g93-- seperti tertjantum d. GEMPA BUMI DI Fe Hg 'diri djamuan siang jang diseleng| mamerkan djuga hasil2 peternai lam diketahui. | Gangguan harimau ini mulai ter PEP el mah 

    
  

    

itu, jakni dalam H egiatanZ2 
tertentu jang bertalian - dengan 

II Belum lama bers 

  

Barat Laut kota Bombay, 
ng kota Anjar, kurang lebih 350 mil sebelah 

ta Bor telah diamuk gempa bumi hebat, hingga 
| menewaskan kurang lebih 109 orang. "3 Tampak seorang anggauta 

  

  

garakan untuk — kehormatann 
diistana Kremlin. Pada djamuan| 
ini djuga hadir wakil ketua Paz 
lemen Zainul Arifin dan Arudji 
Kartawinata, L.N. Palar, direk-   Ikan ulat2 sutra. 

| Dipaviljun Uzbekistan ini Pre- 
siden dihidangkan berbagai ma- 
tjam buah2an jang segar seperti 

Gudang itu disewa 'oleh bebe- 
rapa importir2 Tionghoa dan In- 
Honesia, sedangkan gudang itu 
sendiri adalah kepunjaan seorang 

djadi sebulan jang 'lalu dan -hing: 
ga sekarang masih' belum ada jg 
ditangkap seekorpun, ' 

  

  ' Sekarang bajangan 
hitam djalan dulu. 
Bila. 1. 

(schijnspel). Seandainja seperti gambar, 
1. b5—b4 maka akan mat dengan Pf8 x d6--. 

f7-f6 maka akan mat dengan Mh4—g5--. Dan bila 
1, g6—45 maka akan mat dengan Mh4—g3--. Disinilah letak regu penolong sedang mentjari rban diantara reruntuk RIAU Na S3 Ta Naa Aa ionghoa. 5 ? pengusahaan terusan ini. | dung ato beibaani, En Na Bam tara Ne &tur kabinet Presiden A.K. Pring buah anggur hasil negeri itu. Kan, keterangan jang di Karena Takut keindahan problim tersebut. Tempat mat jang sama adalah Pdb, 

Kesulitan ig timbul disebabkan, — DAkea S5 Pn na Nan Pameran hasil2 industri mobil peroleh, akibat kebakaran itu, : Mg5 dan Mg3. Baik sesudah kuntjizet dari putih (permainan jg. 
oleh 2 hal jang berhubungan sa 

     

   
      

Attamimi Keluar Kor 

  

    

|tampak mendapat perhatian be- maka isi gudang jang terdiri da & 4 Mati....:" sebenarnja), maupun sebelum ad a kuntjizet (permainan bajangan). san jang 5 dipihak tuan rumah hadir Bulga aa TA Nak: 3 : $ Eat : 5 tu sam, lain, jaitu 1) Panama me a PN En ToIsar dari para tamu dari Indone-lri pelbagai matjam barang2 im & Radja Hitam mati pada tempat jang sama. rasa sangat 'sekali  ditjemarkan " Pn Tn Maba Sia It ot port diantaranja beribu-ribu blik/Achirnja#Djadi'f Kor- ” PROBLIM No. 29 "MAKAN HATI" karena ditjoret dari daftar unda , Djuga:: kepala? perwakilat. asins Sukarno makan bersamalikan kaleng, ban, kelapa tjung zh Peni (Oleh : Julianto Semg.) 
ngan ke kenferensi London dan mn at De . arkan D ak- Ta ad ai Maton Pn ' dengan Bulganin, kil, tali-goni, susu dan lain? tel,WMAN £enipuan Seo- 3 an AA an aa Ta San —. , karst Wartawan2, asing: 1 Ti Seterusnja menurut berita Reu an en Ker rang Dukun Putih: Ra2, Pe8, Beo, 777 g 

rkelemtuang” dalam, pedjana an 8 sa Tuntat 15 Tahu 03 sair Dj ao Pegidr Sukamo hadir ia (0000075 keblakaan manisi), PENGADILAN Nereri hri) Met, KOS, pion 42 t ent am pr djia . F 5 Ae DN Tr 3 | i da. jatuhk: c uah). sala ana anta Sajan T , mn ss Nah jang indah itu, dan disemua djamuan makan siang di Kremlin tidak: ada. : PAN an buky 
Panama jang ditandatangani pa 
da permulaan 195: 1 
Menurut "par. penindjau sum 

ber2 jang dapat dipertjaja me 
ngatakan barwa Inggris hendak 
mengundang Panama, hal mana 

Pembunuhan Dgn Ti 
Dianggap Terang Bersalah Melakukan 

dak Disengadja - Pe- 
meriksaan Disaksikan Oleh 15 Ribu Orang SEPERTI DIBERITAKAN singkat kemarin, Said Attami 

'tempat2 itu Presiden selalu men 
djumpai rakjat banjak jang me 

, njambutnja. 5 f - 
Kemudian kundjungan kepame 

jang permanent itu. Disini Presi- 
ran pertanian dan perindustrian| ky dan Asia. Utk djamuan itu 

bersama dengan Perdana Mente 
ri Uni Sovjet Marsekal Nikolai 
Bulganin. Malamnja ia didjamu 
oleh para dutabesar negara2 Afri   

Seorang India" pendjaga malam 
dari gudang itu kini sedang dipe 
riksa oleh pihak berwadjib me- 
ngenai sebab musabab kebakar 
ang itu. (Antara). 

  

man 1 tahun pendjara dipotong 
waktu dalam tahanan kepada 
orang bernama Kadjin, tinggal 
di Ngaglik, karena dipersalahkan 
dalam bulan Desember th. jang 
lalu telah menimnpu seorang wani 

Hitam: Rc2, Pd3, Bc4, 
Ka5, pion bS (5 buah). 

Putih djalan dulu 

3 (tiga) zet. Djawaban 
betul diberi nilai 2. I728 

  

  
dan hitam mat dalam Gee 

Ai 

  

            

  

    
     

  

  

    

: Z AD 
i jui oleh 2 Eno mag 5 Le diundang pula pemimpin2 tertin - ta bernama B. Misi, sehingga : : 4 He ny 7 | Ae pula oleh Prantjis talmi sebagai terdakwa dalam peristiwa Sentul, Lawang (Malang) | Sen setjara resmi diterima oleh) gi Santa" p p rting Rentjana Dulles orane ini kehilangan” uang dan 2 Mg Sean gi | A 1 "wu uu — 

| Isb. dengan memberikan agan lang terkenal, oleh Djaksa dalam sidang ke-7 Pengadilan Nege |Pesiden Akademi Lenin djuru-| “Siang hari Presiden Sukarno Tidak Akseptabel| “25 Swa seharga Rp 380,—)| Sari sesudah. pro 1 YANG m supaja konferensi London. me-|" di Bangil hari Rebo telah dimintakan hukuman 15 tahun (S1 ilm pertanian P. Lobanovfantara lain mengundjungi pabe- Pai P Pada B. Misi terdakwa blim ini dimuat,  di- UN 1 71 Yam ngenai terusan Suez itu tidak me| pendjara dipotong waktu tahanan. Tuntutan hukuman itu dida |0” sardjana lain2nja dalam berfrik2 pesawat terbang dan sebu-| 'LETNAN-KOLONEL Anwar bu udin Hang akti an darat| @lamatkan pada ',Sua- | &- 79 1 rupakan suatu precedent untuk |sarkan atas KUHP 1338 bab 1. iai nh bagai lapangan. Sambutan rakjatlah mesdjid serta melihat2 KremJas-Sadat, bekas menteri negara/KU dukun jang sakti dan dapat PA kota eh SD 7 4 2 | hubungan AS-Panam, berkenaan! ,.: : pasal 26 bah 1, jaitu terdakwa Said Attami I kernda Presiden dan rombongan lin. Mesir merangkap sekretaris-djen| Menjembuhkan penjakit batuk) " 5 Oka LN , Uh, AG — 
dengan terusan, Panama. “Ii telah bersalah melakukan kedjahatan pembunuhan, tetapi ti 2 deral Muktamar Islam, hari Ka-|B- Misi, tetapi untuk itu B. Misif rang dengan, diberi |gg 7m mn pp | D1 YAntara)| dak direntjanakan lebih dulu atas diri seorang perempuan ber mis menulis dalam harian sete-fharus menjerahkan uang Rp.50. - Na Up” 1 YA. Mesakh 

: Kk nama Tumpinah. . & ii «  Jagah resmi Mesir 3 Genta permintaan mana oleh. B.. Misil Kar Kw: - La 
TUNTUTA BPM pp. |. Dalam ' pemeriksaan perkara mendengar tuntutan hukumannja N t N | nyak) (al Djamhuruyah) bahwa |iiterima — dengan pengharaparf Dijawab Dlim” 1. 275. DIK. BPA, Satabir 2 OOT Meebtan S4! 
bjui MENT P.u. DAN ini “bertindak sebagai HakimJiari Djaksa ia tidak banjak me- jatan asiona ISasSi rentjana Dulles Naa supaja segera sembuh dari penja dampar”. 1. Ppe3 5g, BIIKEi! “2, Sutedjo. 6, S.A. Bagio 6 (24) Marsi Baru2 ini telah dilangsungkan Abd. Gaffar “dan sebagai Djaksa| nundjukkan perob han2 air mu- si? Terusan Suez) tidak dapat di kitnja. KKd5—e3-mat. Atau 1......, Pfi— kin 18 (24), Amien 22, Mardjoni 24, 

La 

perundingan antar: Yaya PU 
dan T Ir. Pangeran oh. Noor 

penuntutnja Abd. Hamid. 
Tuntutan hukuman oleh Djak- 

kanja, ketjuali keringatnja 
ngutjur deras. 

me- Suez Sudah Setahun Jl. terima baik oleh Mesir, sebagail 
dasar bagi penjelesaian masalah 

Anwar as-Sadat wa datang lagi dirumahnja B. 

Pn al. 
Beberapa 'hari kemudian terdak (Djawaban dgn kuntjizet Pe3—f3? 

atau Pe3—h3 ? 

2. Kd5—c3#-mat, dll. variant. 

tidak benar, se- 

RD Suriadi 6, Sugiarto 2, R. Soebar 
ajo 14 (24), Chisban 20 (24), Nurhida 
jat 2 (24) Muzakkir 2 (24), Rifan i TN ana 20 1 da ha nga . $ Terusan Suez. L sg : 3 : Baar 3 21), NN le Ya Ta 2 dengan delegasi Pimpinan Pusat|sa ini dikemukakan setelah se-| Suasana disekitar sidang penga KEMENTERIAN luar negeri Italia mengatakan hari Kamis adalah pemimpin redaksi harian|Misi berkata dan bahwa dalam| ab, bila hitam nu aan Pa Ke an San 

Menurut SBPU as kali lagi dalam sidang itu Ha-|dilan Rebo itu, tetap hangat dan) phw Mesir tidak pernah memberitahukan terlebih dulu maksudnja | jadi. tempo 20 hari lagi, B. Misi akan|waban betul kami terima dari SE 12 24, RS Wirjotaruno 14 (28), - C) ai 2 

al tuntutan amandemen PGPN/)| 
S5, Menteri telah menjetudjui 
sebagian besar amandeme, jg di 
adjukan -oleh SBPU. Beberapa 
soal tuntutan mengenai diabatan 

sim mendengarkan keterangan? 
terdakwa Said Attamimi, dimana 
Said Attamimi menjatakan tetap 
sada keterangannja dalam si- 

perhatian tetap besar seperti si: 
dang2 jang lalu. Diantaranja ha 
dir dua orang anggota parlemen 
Njonja Soetrasno dan Njonja Sa 
lawati. 

utk menasionalisasikan Suez Canal Company. Pernjataan ini dike- 
luarkan sesudah baniak harian Italia menarik kesimpulan dari per 
njataan menteri luar negeri Caeftano Martino pada malam Kamis 
jl. bhw Italia dgn resmi sudah diberitahu lebih dulu ttg maksud 

Tulisan ini dimaksudkan sebaj 
gai komentar terhadap pernjata 
an preside, Eisenhower Rabu j2 
lalu, dalam mana ia menjatakan 

Oleh terdakwa diberitahu, bahwa 

meninggal dunia, berita mana 
mendjadikan takutnja B. Misi, 
dan kemudian minta nasehatnja. 

MARANG: Harjoto 16, M. J. Tjon 
aro 4, Darsuki 16, Thutiaty 6, Su 
bali 12 (24), Darjati 4, A. 
sito 8 (24), Suwandi 18, Sigit Wah 
judi 20 (24), Nuranto 18 (24), Ju- 
liharso 14, Hartojo 24, N. Nahman 

S..War 

  

A. Njaman 8 (24), Surojo 16 (24), 
Sumartana Adi? 16 (24), Nur Achs 
mad 12 (24), Much. Sukiman & 
(24), Sutopo 16 (24), S. Kasmini 
10 (24), MIC Achmady 4 (24), Mh. 
Machrufi 4 (24). KENDAL: Moh. dang2 jang terdahulu, jaitu me-| Menurut kiraan orang jang| Mesir itu. Marfino menerangkan kepada komisi luar negeri : : . : djika B. Misi suka membuang jan : V 2 : : : 2 23 Sa 2 £ sh , 2 a Barat jang Pera 516 (24), S. Suriodinoto 22, Harta-/Hadidarsono 2 (24), HM Aiyidrus ig termasuk spesifik organik se| sjangkal segala. tuduhan. | |menjaksikan persidangan hari ) madjlis rendah Italia, bahwa sebelum presiden Nasser mengumum- Pena nano “Dulles asftusuk konde dengan dinar ukon 4 (24), Abdillah 10 (24). BATANG: perti djabatan2 Pa djawa-| Said Attamimi ketika dibawalitu tidak kurang dari 10 sam kan nasionalisasi SCC, ia (Martino) telah menulis seputjuk surat Jis konperensi London. mas kedalam laut bersama-sama 'Liem Piet Sioe 4 (24), Lim P.G4 tandan beberap, djabatan lain 

nia, seperti kepala2 bagian pu 
sat, propinsi dan kantor daerah 

dari tempat tahanan keruangan 
sidang pengadilan jang dikawal   oleh Menteri dikatakan. bahwa 

soal ini masih perlu Citindian. 

Isa lotan 

  

3 
A 

n
.
 

& 

kanPemerintahN asser 

kuat-olsh alat2 .negara, tampak 
tenang.  Demi'ian djuga ketika 

Spionase 
— 

pai 15 ribu orang. terutama da 
ri kalangan organisasi wanita. 
sedang untuk mendjaga keama:- 
nannja, sedjak malamnja sam - 
pai pada waktu sidang itu, dise 
kitar gedung pengadilan dan di 
tempat2 strategis dilakukan pen 
djagaan2 kuat oleh alat2 nega 
ra. 

Peristiwanja. 
Peristiwa Sentul ini, terdjadi 

pada bulan Agustus 1953: dan 
| menurut proses perbal kematian 
Tuminah itu terdjadi setelah le- 

#bih dulu diperkosa demikian ru 

  
menjatakan bhw Martino tgl 23 
Jes, dalam mana ja mengatakan 

maksud menasionalisasikan Suez 

kepada menteri luar negeri A.S. Dulles, dalam mana ia mendesak 
supaja AS mempertimbangkan kembali keputusannja utk tidak 
djadi memberikan bantuan kepada Mesir guna membiajai pem- 
buatan bendungan tinggi Aswan. Seterusnja kem. luar negeri Italia 

di Kairo telah melaporkan tersiarnja desas-desus bahwa Mesir ber 

| Perantjis Pun Mulai | 

Djuli j.L tulis surat kepada Dul- 
bhw setahun j.I. dutabesar Italia 

  

      

Canal Com pany (Antara). 2 

kenakan pula atas Terusan Pana 

Iduduki 
| Amerika Serikat. 

Iwa Mesir tidak akar memboleh 
kan seorans serdadu 

Anwar Sadat tulis bahwa utja 
pan Eisenhower bahwa Rentjana 
Dulles merupakan satu2nja pe 
njelesaian bagi masalah Terusan 
Suez, mungkin dapat dibenarkan 
apabila internasionalisasi itu di- 

ma — jang hingga kini tetap di 
oleh  angkatan-perang 

Eisenhower tentunja tahu bah 

asingpun 
mendarat diwilajahnja, dan ada 

dengan bunga, maka B. Misi 

akan terhindar dari bahaja maut. 

B. Misi pertjaja pada nasehat 
dukun tadi dan tusuk kondenja 

harga Rp. 300. Ialu diserahkan 
kepada terdakwa. Tetapi penjakit 
nja B. Misi masih tetap belum 

sembuh dan dalam pengusutan- 

nja, ternjata bahwa tusuk konde 
itu bukannja dibuang - dalam 
laut, tetapi didjual oleh terdak- 
wa: Hal ini oleh B. Misi lalu di- 
serahkan kepada polisi dan achir 

Baru Di Sumatra? 

namakan dirinja Indonesian . Mi- 
ning Exploration Coy, sedjak Ik, 
2 bulan jl. telah melakukan penje 
lidikan2 disekitar daerah Tg, 

Sumber Minjak 

SEBUAH maskapai jang me- 

Enim (Sumatra-Sit) untuk men- 
fjari sumber minjak. Demikian 
didapat keterangan dari fihak jg 

(24). PEKALONGAN: Purwadi 20, 
Tjoe Sioe Teck 2 (24), Tjoe Sioe 
Giap 20, Tjoe Hok Sing 18 (24), 
Tjoe Ping Hong 2 (24), Thio Oei 
Siang 2 (24). PEMALANG:  Tjoe 
Sioe Kie 20. KUDUS : S. Bini 4 
(24), Rifai Ridwan 20, Nuralib 18, 
Hd. Sunarto 12 (24). 
PATI: N. Buchari 14 (24), Swud 

18 (24). DJUANA: Oei Kiang 
Liong 12, Tjia Tjien Bing 12 (24). 
RANDUBLATUNG: Liem Liong 
Ham 10, Liem Hok Ing 16 (24), 
Go Ping Jong.12 (no. 26), Wildan 
(24) no. 26. TJEPU: Liem Sien, 
Tat 6 (24), Liem Soen Hie 22, 
Liem Kwie Lien 18 (24). WIROSA 
RI : S. Adisuwito 12, Adisabroto   mengetahui. Sampai kira2 perte- 

ngahan bulan Agustus, maskapai 
tsb, kabarnja telah berhasil me- 
ngebor 9 sumber minjak jg kaja. 

nja terdakwa mendapat hukuman 
tersebut diatas. 

Bukti tusuk konde. jang disita 
oleh jang berwadjib dikembali- 

  

  
Siap' Mengepung,Mesir: 

Armadanja Dikirimkan, Kej|Cyprus”Dengan 
Membawa Ribuan Serdadu 

Dengan Muslihat Jang SamafSeperti Ketika 
Djatuhkan Mossadegh Dulu — Inggris Balas 

ipa oleh Said Attamimi dan ka- 
wan2nja didalam pesanggrahan- 
nja di Sentul, utk bersenang2 dan 
pemuas nafsunja, sambil diberi 

6 (24). KUWU: Wirjosumarto 2 
(24), Sumadi 22. AMBARAWA: Po 
niman B. 6. SALATIGA: Hari Su 
darno 8 (24), S. Suhardjo-10 (24). 
MAGELANG: Rr. Sumiwi 20 (23), 

nja suatu badan kekuasaan inter 
nasional sadja tidak akan mendja 
min pelindungan Terusan Suez. ! 

Dalam hal Terusan Panama, 

    

Usir 2 Diplomat Mesir 

  

lam oleh Said Attamimi Tumi- 

dimana AS melakukan kekuasa kan pula kepada B. Misi. (Ant). 

orang warganegara Indonesia ig 

Rusbijakto 18 (24), Ruslan 18, Ru 2 E 5 Pi TN 5 . |minuman2 keras. Kemudian en- PERSIAPAN2 MILITER Peranfjis jang ditudjukan terha A3 Pekerdjaan penjelidikan  danfaiiar dg 20 Ka” KasAn 2 iINGAN PEN . ir PAR 5 an tunggal sepenuhnja, interna- Na 2 Re : j , Rahardjo 14 f PA PEMERAN aa H1 senagnngak ta tah karena apa kira2 tengah mal dap Mesir kini sedang sibuk berlangsung. Kapal pendjeladjah| sionalisasi mungkin merupakan pentjarian ini dikepalai oleh selo. TEMANGGUNG: Surosewo. 
ko 18 (24). WONOSOBO: 1. Har- : di an 2 - 5 : Gerges Leygues” 7669 ton) beserta 6 buah kapal perusak hari|penjelesaian jang paling baik. | YATA2 A.S. DITANGKAP DI bernama Snell, dan telah mem-|nanda 4 &4. BOJOLALI: Hadisa tara - Mesir dewasa na ta mem Nemnagkan suatu coup Ta Tn au dan 2 ebo jh telah bertolak dari pangkalan Toulon. Kapal penem| Tapi dalm hal Terusan Suez, RRT. | Ipergunakan alat2 modern dalamlputro 22 KLATEN: Sugito 18 : ' Presiden Djamal Nasser, dengan | esok harinja diketemukan orang| Ri Eisenhower tidak akan dapat me| -rAss hari Rebo memberita- (24), Sudirman 20 (24), Samhuri 4 

  

pola seperti jang dipergunakan untuk menggulingkan perdana 
menteri Iran Mohammad Mossadegh. Perintjian peristiwa kom 
piotan ini masih dirahasiakan, tapi menurut dugaan akan men 
Gjadi lebih terang apabila terdakwa2 sudah diadjukan kemuka 

' terdapat dua buah, Kez laa 

pengadilan dalam minggu depan. Sta 
Hingga kini sudah ada 2 orang ia digulingkan. dan 

diplomat Inggris dan 3 orang 
sivil Inggris jang didakwa ter- 
sangkut dalam pentjurian raha- 
sia2 militer dan keterangan2 me 
ngenai badan2 politik Mesir. 
Seperti diketahui, 2 anggota staf 
kedutaanbesar Inggris tadi telah) 
dinjatakan sebagai persona non 
grata dan diperintahkan supaja 
keluar dari Mesir, sedangkan 3 
orang sivif itu- meringkuk dalam 

    
   

    

    
    

   

    

   

    

  

tahanan. Ketjuali mereka, t 
ditawan sberap 
Mesir. Demikianlah  diwartak: 
oleh wartawan UP Zaki Salama. 

Sebagaimanasdiketahui, Mossa- 
degh adalah pemuka Iran jang 

malam, te 

pula beberapa orang Es I3 

Tuminah telah mendjadi  majat 
didalam sungai tak djauh dari 
pesanggrahan tadi dengan keada 
2 hampir telandjang bulat. Mu 
a   

dipendjara 
can, dan baru achir2 ini dibebas 

kan kembali: : 
Inggris usir 2 orang diplo 
mat Mesir. 

Sementara itu Inggris Kamis 
lah memerintahkan, utk 
ikan - Inggris "pada " 2 
plomat Mesir: Pengumu 
enterian Iwar negeri Ing 

£ “Lon on, menerangkan se 
atnja bahwa 2 orang diplo- 
Mesir termaksud adalah ata 

jangan dan seorang ata 
a pada kedutaan besar 

' untuk London itu telah di 
njatakan djuga sebagai persona 

     

  

meningg: 

    

  

    

Inan grata dan kepadanja diberi- 
ikan waktu 73 djam utk mening- 

orang mengira majat itu ada 
lah majat orang bambungan bela 
ka, hingga mula2nja kurang me- 
narik perhatian. 

Tetapi beberapa hari  berse- 
lang, berkat ketadjaman dan ke 
tangkasan pihak polisi di  La- 
wang tersingkaplah latar bela 
kang peristiwa Sentul jg meng 
Degan masjarakat  Djawa 
imur itu. Beberapa saksi utama 

dalam perkara ini telah terdapst 
dan kesemunja memberatkan ter 
'dakwa, hingga bagi Djaksa pe 
huntut-umumnja tjukup alasan2 
jang kuat untuk memadjukan 
tuntutan hukuman seperti diatas. 
“Terdakwa Said Atamimi dibe 

la oleh Hadi Basalamah jang 
berkenaan dengan tuntutan Diak 
sa hari Rebo itu minta pada 
Hakim untuk diberi waktu sela 
Mm, .3 minggu untuk  menjusur 

Menurut harian petang "Paris 
Presse“ hari Kamis, 3 buah ka- 

sal penumpang jang besar2, jak- 
ai "Pasteur", "Eridan 

”Athos II“ hari Djum'at dan 
Sabtu bertolak dari  Marseilles, 
penuh-sesak mengangkut 15.000 

serdadu. Belum djelas apakah 
|mereka itu pasukan2 jang lang- 
sung diangkut ke Cyprus, atau- 
kah untuk menggantikan mereka 
iang dipindahkan dari Aldjazai- 
ia ke Cyprus. 
Kanal2. barang ,,Laulne” dan 

»Brest” tlh berangkat dari Mar 
seilles, muat perbekalan militer, 
menudju ke "tempat tudjuan jg. 
tak diketahui”. : 

Kapa'2 penumpang ”Henri 
Poincar€” dan “Marseille” serta 
kapal2 barang "Robert Espagen” 
dan “Malgache” telah dikerah- 
kan oleh pemerintah guna keper 

”dan 

pur ,,Jean Bart” (38.750 ton) sudah bersiap-siap dilaut Tengah.   nemuka, satu sebabpun  djuga 
terhadap pedjoang2 Aldjazairia,' untuk menjokong idee supaja te 
jang sudah 21 bulan lamanja ber rusan ini ditempatkan dibawah 
djoang melawan Peranftjis. pengawasan internasional. Demi- 

Diterangkannja bahwa 400.000 kian tulis Anwar Sadat. 
serdadu Perantjis jang ada di Al 
djazairia itu sudah sangat tjukup 
untuk melakukan apa jg disebut 
nja kampanje pendamaian, dan 
pengurangan dengan beberapa ri 
bu serdadu sadja tidak akan mem 
pengaruhinja. 

Menurut. berita2 tidak resmi 
ig akan memimpin pasukan2 Pe 
rantjis di Cyprus ini ialah Djen 
deral Andre Beaufre. Ia 
Minggu jl. telah bertolak dari: 
konperensi staf “Inggris-Perantjis 
di London dan telah tiba dipela- 
buhan Bone, Aldjazairia. Sedjak 
hari Minggu jl. satuan2 divisi pa 
sukan pajung ke-18 dan divisi ke 
7 bermesin jang dilatih dalam 
rangka NA tampak bergerak, 
diangkut dengan kendaraan2 ber 

" rah jang berbatasan dengan zone 

hari! . 

Seperti diketahui, Terusan Pa 
nama dan daerah dikanan-kirinja 
berdiri dibawah pemerintah mi- 
liter Amerika Serikat, tapi dae- 

ini merupakan wilajah Republik 
Panama. Dengan demikian maka 
wilajah Republik Panama dibe 
lah dua dengan zone terusan jg 
dikuasai oleh AS diantarania. 

(Antara-UP) 

Menon berunding 
dengan Nasser. 

Sementara itu menteri negara 
India Krishna Menon, jang achir 
achir ini mengetuai delegasi da 
lam konperensi London mengenai 
Terusan Suez, hari Kamis berun 
ding lagi dengan Presiden Nasser 
mengenai masalah Terusan Suez, 

lagi 

kan dari Peking bahwa  pembe 
sar2 keamanan RRT telah me 
nangkap dus gerombolan . mata2 
ig telah dikirim ke Tiongkok 
oleh dinas mata2 AS. 
Orang2 jg ditangkap di Shan- 

tung itu, sudah mengaku bahwa 
mereka dikirim ke Tiongkok de 
ngan perintah mengumpulkan ke 

melakukan pekerdjaan itu. 
Baik Gubernur maupun pem- 

besar2 lainnja jang — semestinja 
mengetahui tentang adanja penje 
lidikan dan pekerdjaan jang de 
mikian penting didalam daerah 
nja, telah memberikan ketera- 
ngan pada Antara, bahwa mere 
ka tidak atau belum mengetahui 
sama sekali tentang apa jang su 

    terangan2 rahasia jg bersifat mi 
liter, politik dan ekonomi, De 
mikian TASS. 

dah dikerdjakan oleh Indonesian 
Mining Exploration Coy itu. 

(Antara) 

  

Dulles Putar Balikkan 
Kenjataan Di Djepang 
Takasaki Tangkis Statement Menlu Dulles 

PEMERINTAH DJEPANG tidak memandang dirinja teri 
kat dalam perundingan2 perdamaiannja dengan Uni Sovjet 
sekarang ini oleh statemen menteri luar ngerei AS, John Foster 
Dulles, baru2 ini jang memutarbalikan itu, demikian diterang 

(24), S.. Hadhie 2, Susijono 2. 
SRAGEN: R. Sarwono $ (24). WO 
NOGIRI: Saronto 2 (24). TAWANG 
MANGU : Kadarisman 6 (24): SO- 
LO: Susanto 14 (24), Sutono 4 
(24), Widyastuti 2 (24), Sunardhi 
14 (24) no. 26, A, Azis 19 (24), Sjaf 
Hartosisworo 4, RS Siswoprasta- 
wa 14 (24), Dasija 16 (24), A. Sani 
2. N. Widya Asmara 2. (24), Aman ' 
Arsjad 8, S. Karsono 10 (24), Tan 
Kok Hwa 14 (24), Widyasatmaka 
14 (24), S. Siswoprawoto 6 (24), 
M. Bagir 6, Sri Widyanto 12 
24), W. T. Widyanto 24, S. Mi- 
trosudarmo 12 (24). JOGJA: Sugi 
to 4, Wignjadihardjo 2, Suhardi 
10, J. Suhardjono 4, Mudjihardjo4 1 
4, Gunosamekto 18, Surachmat ah $ 

6 

  
Ruwido 16, Hadiprandjono 20, Go 
Liong Djie 12, Supomo R. 4,. M.S. 
Adenan 2, Herie Prasodjo 16 (24), 
Sulaksono 2 (24), Nurmanoso 24. 

. PURWOREDJO: Agus Pudjopri 
jono 22. PURWOKERTO:  Sarno 
12 (24).: TJIREBON: R. Mob. Ju 
sup 18 (24). MADJALENGKA: 
KM Adil 24, Tan Kwat BE 12 
(24) no. 26, Iping ' 10 (termasuk 
no. 26). BODJONEGORO: M. Ju- 
wono 2 (24), P. Saidi 16. DJEM- 
BER: Ramlan 6 (24). BOGOR: Su telah menasionalisasikan industri 'galkan Inggris. pembelaannja. Tetapi Hakim haliuan militer. Menurut maklumat| warna pasir Tg siap untuk pepe 3 Pa ra aa kan oleh wakil kementerian luarnegeri Djepang dalam parlemen aan -- Na menuai 

minjaki..ah dinggerinja. Achirnjay Pengumuman resmi, kemlu Ing |nja memberi waktu sampai tgl. (resmi, semuanja ini “untuk. me- Ba Oo Perangjis | 261 Mesir. hari Kemis. Dalam minggu ini hadiah? kami 

  

    
re2 mengabarkan, bahwa pada 
tgl. 26 Agustus jang bara lalu, 
Kupa sebuah kampung jang 
letak 16 km selatan kota Pare: 
telah terdiadi suatu keanehan, 

  

   

    

    2, plomat Mesir, 

'gris ini tidak menerangkan sebab 
“Imusabab pengusiran itu. “Tetapi 
menurut sumber2 resmi di Long 
'den, tindakan Inggris itu adalah 

pekerdjaan djaring2 mata2 Ing- 
Icris dis Mesir. (Antara). 

Ea AG 5 

Sekitar pengusiran 2 di- 
plomat Mesir dari Inggris. 

Sekitar pengusiran 2 orang di 
Up dari London 

mengabarkan seterusnja bahwa 

18 September. (Antara) 

  

Hati: Kalau 

KEPALA Reserse Kriminil 
Kepolisian Djakarta Raya, Pem 
bantu Komisaris Besar Sa'ud, ha 
ri Rebo mengeluarkan seruan ke 
pada seluruh pihak — terutama 
kalangan dagang — supaja ber- 
hati2 dalam menerima  chegue2 
sebagai alat pembajaran. Seruan 

iindungi warganegara2 Perantjis 
di Mesir”. 
Pengangkutan pasukan 

besar2an. kearah Cyprus ini me- 
setjara 

nasionalisasikan Suez Canal Com 

pany bulan j.l. 

Kata harian "le Monde”, jang 
sudah pasti ialah bahwa peng: 
angkutan pasukan2 Perantjis ke 
Cyprus sudah dimulai. 

»Tidak mengurangi ke- 

sudah seminggu jl. berto- 
lak ke Cyprus, 

' Menjambung berita mengenai 

dipertjaja di Aldjazair UP mem 
(peroleh keterangan, bahwa 30 ser 
dadu pasukan pajung  Perantjis 
sudah seminggu j.l. berangkat dari 
Pelabuhan Bone  (Aldjazairia 
Timur) menudju kepulau Cyprus 

Sebagaimana telah diwartakari 
Reuter, hari Rabu jl. telah ber 

Lain sekali daripada Rabu jl. 
waktu mengadakan pembitjaraan 
pertama kalinja “dengan Nasser 

'Pendjabat2 kemlu Djepang dg 
dipimpin oleh acting menteri luar 

Tahunosuke Takasaki   wan. Tapi ia menghindari perta 
njaan2 mengenai Krisis Terusan 
Suez atau pemusatan tentara Ing 
gris & Perantjis di Cyprus, (An 
tara). 1 

 Djeritan Kaum   
tia urusan luar negeri Parlemen 
bari Kemis itu dihudjani ketjam- 
an-ketjaman baik. dari partai Li- 
beral Demokrat sendiri jang kini 
sedang pegang pemerintahan mau 
pun dari pihak oposisi, wakil2 go 
longan buruh dan tani. 
Takasaki menerangkan selan- 

tan, jang walaupun oleh 

'djari setjara mendalam 

pers 
diberitakan dengan tjara berbe- 
da2, pasti akan ditafsirkan seba 
gai suatu usaha hendak menjo 

sampaikan per pos pada: Sigit 
Wahjudi Semarang, « Rr, Sumiet 
Magelang, Sudirman Klaten dan 
Liem Kwie Lien Tjepu. Nilai 24 
kami hapuskan.   

Takasaki selandjutnja. 
Tetapi Takasaki lebih djauh 

mengatakan bahwa perkembang- 
an-perkembangan  reaksi2  ten- 
tang hal itu tidaklah perlu dipela 

sekali, 
karena toh Uni Sovjet tidak me 
mandang setiap negara sekutu le 
bih daripada penandatangan per 

: 5 ! : “.Isetibanja dari London, hari Ka- |negerinja, : : En PARA , 3 
| Pet Sa ke Png ame Terim @ Cc Ja patin Bra BARA TA Hi mai an Aa aa 1 Merion tampak gembira dan memberikan djawabannja itu ke An ega Aga Kereoun Tak Mn pengusiran Z crang, Inggris da f hegue dingan2 staf militer  Inggris—| WS Sari, Ak : $ “lia berkelakar dengan para warta | tik ereka dalam sidang Pani- . . H3 gu jl. sebenarnja telah kami LL” Mesir jg dituduh tersangkut dim Perantjis jang dimulai sedjak mel £yprus, dari kalangan jang patut, ea anta tika Ta - Mn BN anna An aa Bap tetapi karena” "kap 5 kami 

salah menulis alamatnja kiriman 
jitu kembali lagi, dan dalam ming 
(Su Mi mungkin kiriman itu paru 
dapat sdr, terima. Dengan demi- 
kian maka nilai 24 kami hapus- 
kan. Sumartana Adi Smg.: ,,Maut 
Gdiambang pintu” tak dapat kami 
muat karena sangat djelas. Liem 
Sien Tat Tjepu: Kiriman pro- 
blim2 sdr. menunggu tempat. Ju 

: - $ Sk P :1 3 25 1 | Ke Ka : 2 Saat Pe » : : d t : .. : hant s - 2 35 jakni seekor kerbaw telah mela-|kedua orang itu adalah Hamdijini dikeluarkan untuk — mentje- | kuatan di Aldjazairia”, | Kolak 3.000 serdadu pasukan pal 4 Ibu:Dje an $ djutnja, bahwa menurut pendapat  djandjian perdamaian San. Fran lanto Smg.: ,,Perisast Maut” ga- hirkan anaknja dimana kepalanja| Mohammad Nassef (Atase Per-|gah adanja lagi orang2 jang menj Berita Reuter dari Paris menga jung dan Legiun Asing dari AL 8 p 8 pribadinja sendiri tidaklah sesua|cisco seperti jang dimaksudkan Pe nana sedang ka 
   
   dannja dan kakinja : La 

Anak kerbau tersebut mening 
gal dua djam kemudian, Keane- 

ba- dagangan) dan Salah Abdul Sa 
lem Kafifi. (Atase). Komentar 
'Kedutaanbesar Mesir hanja bah 
wa ,,alassan2 pengusiran tidak di   han ini antara lain disaksikan 

militer/sipi    
     

    

    

  

berikan oleh Inggris. Diplomat2 

    

|djadi korban penipuan dim soal 
pembajaran dengan chegue, berhu 
bung dgn banjaknja terdjadi da 
|lam waktu achir2 ini penipuan se 
matjam itu, jg dilakukan orang 
dengan menggunakan chegue jg 

  

    

takan sementara itu, bahwa menu 
rut keterangan dari seorang pem 
Ibesar pemerintah Perantjis jang 
tinggi kedudukannja, pemindahan 
'pasukan2 Perantjis dari Aldjazai 
ra ke Cyprus itu ,,tidak akan 

  djazair ke Cyprus, tempat pemu 
Satan tentara expedisi Inggris & 
Perantjis jang ditudjukan terha- 

400 km sadja dari pantai delta   
   

dap Mesir, jang letaknja hanja Idan 

sLaranglah'Sendjata2 
Nuclear 

MELARANG sendjata2 nuclear 
mengachiri pangkalan? mili 

ter AS di Djepang ialah antara 

  tu daerah jang memang asal mu 
lanja milik Djepang termasuk da- 
lam rangkaian gugusan 
Kurile, tentang mana dalam per 
djandjian perdamaian San Fran- 

oleh Dulles berkali2. sebelumnja. 
Takasaki membantah, pandang 

kep. an Dulles itu seolah2 telah per/ 
nah diumumkan dengan, reesmi 
di Tokio, sungguhpun a, Ihung 
kin setjara pribadi telah inenja 

  

JOHN D, ROCKEFELLER 
| ADAKAN MAKAN SIANG 

UNTUK MOMARU sHI 
. GEMITSU, 

  

oleh pihak pemuka Mesir itu tidak ada pada keduta 1 : tYPIOS ? “IN: . Ta ag : “9 |cisco Djepang melepaskan kedau takannja diwaktu jang ““Tampau.| Menteri luar negeri Djepan setempat dan masjarakat dikam- an besar sewaktu pengusiran itu sesungguhnja kosong atau tidak mempunjai akibat2 jang ban Ka Pede “dai Par aa Hn ra Pa kaum ibu latannja atasnja. | tetapi lalu menambahkan -bahwa| Mamoru Shipemitsu, Bada Ina 
2 pung tsb. (A Pr kan. (Antara). 'ada harganja lagi. (Antara). kan” operasi2 militer Perantjis da pala Desa Sat ajaa 19 berach ari Rebo Statemen Dulles tentang hal Djepang sudah tentu. .menghor- (Rebo mendjadi tamu  kehorma 
1 $ - — : 2g En ri jdi Tokyo, demikianlah menurut kemungkinan Djepang  menga- mati pasal2 dalam .perdjandjian|tan pada suatu makan siang jo 

Manan 
«| Perantjis hari Djum'at mengada berita2 dari Tokyo, Hal2 lain jg kui kedaulatan Uni Sovjet atas perdamaian San Franciscggoes “diadakan ol&h John D. Rocke 

Me Ka ea 
#|kan sidang-mingguannja, diketuai |diputuskan oleh Konggres ke-2 kep. Kurile atau Sakhalin Sela (Antara) feller. 1 $$ oleh Presiden Rene Coty. Sum lini ialah militerisme Djepang, 
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ber pemerintah mengatakan bhw 

alah Terusan Suez dan Aldjazai- 

  

jang akan dirundingan ialah mas 
mendirikan tempat2 penitipan ka 
nak2 oleh pemerintah bagi orang2 
ig bekerdja, melarang pelatjuran, 

Amerika 

  

Tetap 
“3 

tPasang Djaring 
GGRES K sa seh turu) IN "3 ai 1 Pihak kepolisian ini sedang diputar digedung ,masa2 belakangan ini banjak me- ria pembajaran ig sama untuk kaum S » nia Didaratan : ion k ES & Aa ruh dan peluru. — Pi epolisianrang ini se G ge i 2 | t € 1 | ! 

tegenak Ian ahba dilangsang-. ban HN oabat Sena alat” bhw biorlidep Cathy di Makasar se- (ngalami kehidupan2 tidak stabil, 3 , lelaki dan wanita, dan pengura- pionase J g O 
kan di Djakarta antara tgl. 1 s/d akan diadakannja militaire bij- djak beberapa hari ini mendapat (timbul tenggelam. Sebabnja jang| JUNANI ADJUKAN PROTES Ingan djumlah sendiata didunia,     

  

Sept. jad. antaranja akan me 
tjarakan penampungan soal2 jang 
timbul akibat pembatalan perdjan 

i stand diseluruh Kab. Langkat su 
dah mendjadi suatu kepastian dan 
sekarang .hanja. menunggu Pai 

tentangan dari beberapa golongan 

'masjarakat, dianthranja dari ka- 
'um agama karena dianggap tja- 

terutama banjak berpokok ' pada 
soal. bahan2nja misalnja benang 
dan bahan2 tjelupnja jang sepe- 
nuhnja barang impor. Sedjak 

KEPADA KEMLU TURKI. 
. Pemerintah Junani malam Se- 

nin telah memerintahkan kepada 
Selama 3 hari konggres itu ba- 

njak pembitjara mengemukakan 

BERKENAAN dengan tertang 
kapnja. beberapa orang2 agen 
rahasia Amerika Serikat diwila- 

djadi kendor dengan kendornja 
ketegangan situasi internasional, 

demikan ditambahkannja. 

Seluruhan mendjadi reda sedikit 
beberapa orang klik jang berkua 
sa di Amerika Serikat jang me- djian KMB, soal Piagam Dewan sanaannja. Militaire bijstand bul. — Polisi Pladju telah berha- ini jakni 'se-|dutabesarnja di Ankara, Joanuis jz i arian Rakjat Pe| Ditegaskan selandjutnja — oleh Fwakili kepentingan2 perang "mera Koperasi dan soal? lainnja jang terasa sekali pentingnja melihat 3 menjita 98 karung tembakau Setan Aa Ba aa aan KR tronis g KN bid” h tentang keme'aratan dan keke- jah Tiongkok, Harian 3 st “eU bk ai Jt K Pa se Hai r En 5 perang meta Dua buah truck memuat karet Ai haris belakangan tni, — balam si has Warning selundupan ditu- fombakau df Madura banjak me-| Athena utk kombultasi dan pemeltiewaan kaum ibu di. Djepang|king dalam tulisannja hari Rabu harian tersebut bahwa Agen Ma Jsa tidak enak dengan pengura : Dua buah truck Mn tan Pa Nan Bg uan mah seorang perempuan di Pu- rgalami kepajahan karena rusak. Pe ben aa T Ia kak dalam keadaan seperti sekarang menjatakan seruan agar Rakjat |ta2 Amerika Serikat baru2 ini te jngan ketegangan ittr. Mereka s& 

San Pen erauk Parag ha ig Ana ana propinsi Bumatera lau Kemaro baru? ini. Masih be- nja tanaman tembakaunja akibat Pele ban 13 tari dan Ta JUTA ai Tiongkok terutama kesatuan2 per |lah mengirimkan agen2nja keda- Fdang berbuat segala jang mung- ri Kab. Garut h Daera opir : dokumen2 dari. k a: : 

  

lah ditjegat, ditembaki dan kemu Selatan telah mengambil kesim- 
dian dibakar oleh gerombolan ber pulan utk menuntut kembali hak 
sendjata. Dalam peristiwa ini 8 dalam menentukan penghuni2 ru- 

  

(tam didapat keterangan dari ka- 
pal mana tembako itu diselundup 
kan. — Berhubung dgn keputusan 
Pemerirtah utk mengangkat Mr. 

  

buruknja iklim. Banjak penanam 
tembakau di Madura sampai mela 
kukan penanaman ulangan dari2 
sampai 4 kali, karena selalu ru- 

ni di Ankara pada malam Ming 
gu, demikian menurut Reuter. 

Sumber2 pemerintah menerang     
Juna- 

Konggres ini ketjuali oleh 
3.000 utusan kaum ibu Djepang 

tahanan nasionalnja tetap waspa 
da terhadap kegiatan agen2 Ame 
rika Serikat — Tjiang Kai Shek.   ratan Tiongkok dengan melalui 

pantai Fukien. Djawatan2 raha- 
sia ini djuga bekerdja giat untuk 

Ikin untuk mengganggu hubungan 
persahabatan "Tiongkok dgn ne 
gara2 tetangganja dan memanas Lia 3 An 5 2 don Pap Oa peta IA esa nm Tone Azis Tjakraningrat mendjadi Re- gak, — Atas keputusan Dewan kan, bhw dokumen? jang ditjuri La an aa Kenjataan jang diumumkan pers (mengirimkan orang2nja masuk dekan keadaan lagi. Mereka ini ti 

An dikitnja Rp Nan O0 an wa Tts dation telah” memutuskan untuk 'Siden Riau, maka Badan Penghu |Moneter, mulai tgl. 30 Agustus rang itu tidaklah begitu sesi” mana Giserukan kepada se-ihari itu, demikian Harian Tiong Ingan melalui pantai2 Laut Tiongdak akan membiarkan kesempa 2 96 Aa Aan SN ag NA un 1. besar $ bung Panitya Persiapan propinsi (4956 Biro Devisen Perdagangan salOrang itu tida »deg S&- Imua ibu di Djepang supaja men , akik “Ai Ha : kok Litara dan. Sele Saha T Kk berbuat sabang nurut komunike resmi, selama bl. memberikan | subsidi sebesar $ isu dalam statementnja menjata, ma sekali tidak akan menerima (ngat penting”. Menurut mereka (irahkan tenagania d kok itu lebih djauh, jaitu tertang Ikok Utara dan Selatan serta per Itan untuk berbuat sabot, demiki juli jl. djumlah Pro aa ah jang 260.000 KePaNA, hai Mg ag Pan kan, bhw pengangkatan tsb. ada (bir haru lagi, berhubung dengan dokumen2 dari atase militer” ke- Tata ia enaganja dalam per- kapnja 2 gerombolan mata2 Ame (batasan Barat Daja. an pokok tulisan Harian Rakjat aa Ia aa teKan “ia berturad Bau uh Ford Founda- lah bertentangan — dgn keinginan (penjesuaian administrasi disebab- dutaan Junani tentang NATO djoangan untuk kemakmuran OA Peka Serikat. di propinsi . Shan- : Peking, jg menutup tulisannja de 
orang ditawan, 3 orang luka' be- tion memberikan bantuan kepaan (rekjat Riau Raja Anyar moga mi kan Ga Sae Sem dimasukkan dalam Temari besi Untuk melindungi anak2 merekaltung, menundjukkan bahwa ren-| Dalam hubungan ini diterang: Ingan menjatakan bahwa semua 
ah Ketua Te Sea an Tn Aa Na ntt al Sai bia Bentar feradjinin rumah ting penarimsri PIL menurut pelistimewa jang terkuntji dan tak dari bahaja sendjata2 zat air. tjana imperialis Amerika untuk Ikan seterusnja — bahwa, setelahusaha demikian akan menemui 
dapat disita  sedjumlah sendjata produksi Warner Bros jang seka tangga dan tradisionil ini sedjak tundjuk2 baru akan menjusul, ada jg hilang. (ntara),   menjabot Tiongkok tidak — men- keadaan internasional sebagai ke 

AS Kata Vai 

  kegagalannja, (Antara), 
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#5 : 

Murid? senang, sebab hari 
latihan sepak bola. 

  

  

“Guru memperhatikan Giman 
jang nampak lemah sah » 
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Waktu beristirahat Pak n Guru memberi 

“ 'Giman roti berlapis Blue Band. 

Berkat usaha Pak: Oriiku 

  

  

Kegiatan Giman timbul kembali dan 

dengan mudah mengalahkan lawannja, 

  

Batjaloh 
'Uar 
     

     

Ini dia ban jang begitu madju ses 
hingga menentukan ukuran baru 
dalam industri Ban Raksasa. Per- 
lengkapi truck tuan dengan ban 
TRACTION HI-M!ILER. 

KOMPON BARU JANG LEBIH 
BAIK. 

Kompon baru jang lebih liat, tahan 

jang lama ausnja.   

    

  

AGENDA SEMARANG 
| “UNITED CINEMAS 

|. Djam untuk pesan tempat : 
”Lux” - "Grand” 4 11-—12.— 
ba Oa 1 KAA 

.Gris - Indra - Royak 10.—11.— 

"PLUX” 5 Ie 9- (seg. umur). 

EXTRA: Besok pagi dj. 11:00 
“EXTRA: Besok sore dj. 3.00 

   
        

     
    
   

  

     

   

   
   

     

    

  

  

   

   

DEK Kate Benang 
EXTRA: Ini sore djam. 3.00 

- BXTRA: Besok pagi dj. 11.00 
| "ORION” 515- 745-015 

EXTRA: Ini & Besok sgre 3.15 
Cinema Scope: - 

     

    

   
   

    

   

   

         

    
        

      

     

   

       
               

      

     

     

     

     
       

  

    SE BAND” Sg Tp 
EXTRA: Saban sore djam, 

pG RIS” 
eU Ana Maria Alberhetti — 

|. Steril. Hayden — Rich. Carlson 
.. »THE LAST COMMAND” 

— (Color by Trucolor)“ 

INI MALAM PENGHABIS: 
"RBOKY” 

Liz, Taylor — Van Johnson: 
Walt. Pidgcon — Donna Reed: 

»THE LAST TIME 
.». SAW PARIS”. « 
(Color by Technicolor) 

   

me 

   
ROYAL” 
chana : 

  

        

  

  

  

   

  

Ta - 

. #Mutu 
. #tjetakan baru, 

SESOK PAGI 11.00: 

5.00 — 7.00 — 9.00 | 

| bintang tjilik terba 

1 Ps 
Ba Tom Ope (VI tp” 

| belum  mengindjak. 

Idiak mengenal disi- 
Peran dnsmn Had henaneoate el KAMERA |. 05 bisa Snap 
93INDRA" 4.-6.30-0.00 (17-th) |' 

: , Naa ketentaraan ! 

sangat mengagum- 

AGALAN 5-79 U7eh) Ia 
" Te Ra 

Bari fai Hari Peaghabisan... 
4 

    

YAN HARI JANG PENUH REDJEKI ! 

Karenanja: 
  

SETELAH MEMBATJA IKLAN INI, 
NJONJA DAN TUAN SEGERA PER- 

Si KE 

Toko , HIEN? | 
BODJONG 25.   
  

KEMUDIAN BERBELANDJALAH DAN MINTALAH 

: Surat Bahagia 17 Agustus'! 

WAJANG ORANG :,NGESTI PANDOWO” 
TIBA KEMBALI DI SEMARANG. 

Malam SAPTU tanggal 31 Agustus 1956 mulai membuka pertun- 
djukannja di ,,Gedung Kesenian” Bodjong 116 Semarang, dengan 
tjeritera .KRESNO GUGAH”. Suatu tjeritera jg sangat digemari 
oleh peminat Kesenian Wajang Orang. 

permainan selalu terdjaga, dgn selingan2 pertundjukan tarian? 

  Na SAR ai 

  

Pe PPP 

LUX“ INI MALAM PREMIERE! 
5.00-7.00-9.00 
(Seg. Um.) 
EXTRA: 

INI SORE dj. 3.00 

BESOK SORE 3.00 
“Film jang penuh di 
iiputi dgn humor 
'sepandjang tjerita- 
n pe va Ia 

| djadi buah bibir se 
(luruh penghuni Hol 
Iywood 1”. 

TIM HAVEY 

:ru jang lintjah me- 
mainkan peranannja 

tjg paling lutju dan 3 
djitu! 
Saksikanlah  ba- " 

gaimana anak2 jg Only once in a 
decade- comes' 
a great. 
child stari, 

remadja... telah bi 

|tertib- — akan per- 

Tjerita humoris jg 

kan tentang pendi- 
|dikan militer pada . 

ak2 jang berusia 4” an MILLIAM DEMAREST-TIM CONSIDINE 
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Anyang Sati — Huana F 9-15 tahun di Ame Zn TIM TovEr 

»HUNG HOA CHET TAI Pan M HOV 
£ Bete ana 

Danar 
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Na 
SLODOK. Na8: 10. 1ILR:1620-KOTA' 

37 PI 2 TN ARA Oku Naat 

YAN HOO”..DJAKARTA KOTA 

TELAPAK BARU JANG DATAR. 
Bentuk telapak baru jang lebih baik 
untuk memberikan traksi dan 
stabiliter 

KONSTRUKSI BENANG JANG 
, SEIMBANG. 

Tekanan sama pada semua lapis 
(plies) mendjamin pembagian muatan 

jang sama diantara benang? itu. 

IkONSTRUKSI KAWAT BARU. 
Kawat wadja rangkap memberikan 

duduk jang lebih tegas, kekuatan 
dan stabilitet meningkat. 

SF La & 

PEMIMPIN DALAM PERKEMBANGAN BAN RAKSASA 

Kantor? Tjabang, Pedagang-pedagang dan Distributir-distributir di-seluruh Indonesia. 

“g 

| INI DIA BAN 

— o. GOOD/YEAR 
me SERBA BARU sanc 
MENENTUKAN UKURAN BARU 
DALAM DJUMLAH KILOMETER. 

panas dan gugus mendjamin telapak 

Tan dapat peti 
         

TAN     
TERIMA LAGI MODEL BARU 
Bisa lihat di ETALAGB kami. 

  

8 II HAAN,LISTRIK dan GAS 
NI NEGARA TJIREBON, 
Idengan ini kami menjatakan: 

| urut Berduka 'Tjita Atas 

Natatnja 11 

na OETANE 
Isteri Kepala P.L.N. Semarang 

Perusahaan LISTRIK dan 
GAS NEGARA TJIREBON 

    

  
Sole Representative   

" 

(Obat mandjur 
perasaan SAP 

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

rasa kuat dan segar kembali dalam 
waktu jang singkat. Tablet? “ASPRO' 

memberi kemadjuan dalam hal kese- 

hatan kulit tuan, panas tubuh tuan 

akan turun dan perasaan tuan akan 

'mendjadi segar-bugar — karenanja. 

ASPRO' obat termasjhur diseluruh. 

dunja untuk penjakit demam. 

     

      

   

    

   
    

        

   
   

   

          

   

| Dipakai diseluruh dunia. 23 
1 

Permintaan akan ASPRO' pada sekarang » 
ini demikian banjaknja hingga ber-djuta? “ 

manusia diseluruh dunia memperoleh ' 

pertolongan karenanja. Tiada suatu obat 

13 

  
(A8 lainpun jang demikian mandjur untuk 

demikian banjak manusia. 

  

Ta    

  

pe oau 

READ 

MANUFACTURERS & TRADERS IND. 
: : 4 HajamWuruk, Djakarta —— Phone 6br 5545, 

uuriik 
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Untuk 
Sakit kepala   

  

Untuk datang bu- e 

lan tida tjotjok |             
  

  

SINAMON  (SCHOONHEIDS- 
PILL.) bikin halus kulit muka, : 
badan singset perut kentjang, 
tetap tinggal muda 1 stel Rp. 60. 
15 stel Rp. 35— BUSTERIN 
PILL. bikin seger, montok dan 
kentjang buah dada Rp. 20.— 
BUSTERIN EXIRA KERAS 
Rp. 75— RENA: datang bulan 
iidak beres Rp. 58.— HANARIN 
tangg. baik keputusan (piktay) 
zwakte, dingin, posing enz. | 
Rp. 20.— Obat KUKUL Rp. 20. "| 
DAK ZALF a Rp: 3— Porto | 
Rp. 3.— 

00 FHIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 - Semarang. 
SOLO: Tjojudan 70 A. 

"ROYAL” 

BANTULAH 

3 P. 
M. 

1.     
  "R Ex « 

5.00-7.00-9.00 

2 

         

    Pan ng DAMAL TARADA » 

INI MALAM DM: "ORION” Bj 
'BERBARENG (17 th). 5.15-7.15-9.15 Lena Saba Dan en BU Me Tai Dan DIBUKA SETENGAH HARI... 

BESOK PAGI dj. 11.00 

Basa pon De ping “Ticnla” bg BALI DAK 
Ksiah pertjintaan jang mesra dan penuh humor antara gadis re- 

madja jang utk pertama kalinja mengindjak dan mengenjam kenik- 

matan hidup dengan laki2...... ! 

    
! Film India 

| Tekst Ind. 

    

  

IEROXY” BESOK MLM PREMIERE 4.45-7.00-9.15 (17 th) 
iNirupa Roy — Trilok Kapor — Niranjan Sharma 

»Shtv Kanya" 

  

  BESOK SORE dj. 3.15 | 
: | Besok tg. 2 September 

: 1950, hari Minggu 
II J.a.d. Toko Kami 

Dibuka Setengah Har! 

SEPERTI BIASA................ 

  

harukan 

PADA TIAP2 HARI TOKO KAMI MENERIMA piatu jang terlantar...... | : 
Sebuah film jang hanja | (ES DUREN CARRDL BAIT 

Kena nat BARANG2 BARU: : M.G.M. dapat melukis: | 

| TEXTIEL — KRAMERYEN — P & D kan! | Perdjoangan kemerdekaan 

DAN LAIN-LAINNJA ! 

Toko , HIEN” 
| BODJONG 25. 

: Auyang Safi 
Huang Ho 

Tari2an ber 
warna indah ! , 

an | 

duka-nestapa       
HUM2A PRErry 
GAL LIKE YoV 
PUNCUES 
cCows?2? 

THAT WAS A SWELL MEAL, Y SORRY, BUT 1 SPEND SISTER! HOW ABOUT A / MY EXTRA TIME 
(DATE SOMETIMEZ ya RUNNING A RANCH, 

TA ME. MCLEAN!         

  

      
     
     

    

  

   

  

    

    

   

KARENA 

  

      

  

       

  

  
Diwarung makan kepunjaan Dale Evans di Mineral City ...... — Heh? Gadis 
— Sungguh hebat makanamnja, dik! Kapan kita dapat dolan? 
— Maaf, saja selalu menggunakan waktu luang saja untuk me 
ngurus peternakan, tuan McLeanl 

5 nil 

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

DITUNGGU Di 

   
ea POC PI SI Jah 

Kisah jang sangat meng- 

tentang kanak2 | 

|"DJAGALAN“ INI MALAM PREMIERE 5.7-9: (17 th) 

Kisah seorang gadis jang tjantik djelita, 
! 

kau menggembal,, lembu? 
— Ja betul! Saja mempunjai 
padang sendwi diluar kota si- 

INI MALAM D.M.B. (17 th) 
" GRAND” 5.00-7.00-9.00 
EXTRA : SABEN SORE djam 3.00 

(Widescreen) 

:” GRIS” 5.00-7.00-9.00 
i 
! 

| SIX.FOOT-SIK 
JIRI. 

BCwis 

Gambler, 
knife-fighter, 
—he fovght a 

fiery battle 

  

    

    

  

     

       

  

  

  

    

  
| 

Hdasjhata oat . .... 

Film Tiongkok 
paling baru 

tetapi selalu dirundung 

»HUNG HOA CHET TAP” 

   
   

    

       
   
   
   

    

      

THAT'S RIGHT! 
TOWN MY 
OWN. SPREAD 
OVTSIPE OF 

HA, HA! YOU WON'T MAKE ANY 
TIME WITH TMAT CATTLE GUSEN 
WHEN SHE FINDS OUT 
WHAT YOU'RE DOING 
TO THE KANCHERS 

| AKOUND HERE! 

       

               
   SHUT UP, 

CHUCKLES! 
   

    

   

          

      
    

  

                              
Amr TA 2 wiki Ben 

setjantik  eng- —. Ha, hal Engkau tidak 
akan mempunjai harapan un 
tuk bersama-sama dengan ra 
tu ternak itu, apabila dia “me 
ngetahui apa jang engkau la 
kuka, atas para peternak dise 
kitar sini! 
— Tutup mulutmu, Chuckles! 

  


