
          

    

   

  

   

   
   
   

   
    

    

    

    
   

    

  

     

   
   
   

   

    
     

  

     
   
    

   
   

    

     
    

     

  

    

    

  

    

    

   

  

   
        

    

   

Harga Langganan (Bajar Muka) 

Dim. kota Smg.: Rp. 12,76 4 Rp. 0,30 (Materai) — Rp. 13,— | 

Luar kota Smg.: Rp. 13,70 4 Rp. 0,30 (Materai) — Rp. 14,— 

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

  

    

    

Rahasia Perbekelan Daud 

Beureuh Terbuka 
Seorang Tionghoa Kaki Tangannja 
Ditangkap—Ngaku Djadi Perantara 
Penjelundupan2 — Djuga Pernah 

Srikandi» 
. Mesir 
  

ja hari Mingsu jbi- | 

cara  Smokkel Uang R.I, Palsu Dari 
| Sverdiovsk P.G. 
Ba Bikeraa Gan Penang 

rakjat memban- SEORANG WARGANEGARA Indonesia keturunan Tiong- 
hoa jang berdasarkan bukti2 jang ada pada pihak berwadjib di- 
luduh menajadi salah satu kaki-angan utama dari gerombolan 
DI/TH di Atjeh, belam lama berselang telah ditangkap olsh pi- 

hak berwadjib, jang kin? masih terus melakukan pengusutan2 

terhadap dirinia. Demikian menurut keterangan resmi jang di- 
peroleh ,,Antara” dari pihak berwadjib di Djakarta hari Senin 
pagi kemaren. 

  

    

”PIRING TERBANG” Se 
Satu penemuan baru dalam de Su 
penerbangan belum lama ini te-|" 
lah ditjoba oleh Angk. Udara! 
Amerika. Gambar diatas ini me- lo 
inundjukkan suatu »esawat  ter-| 
bang jang dilengkapi dengan 

           
    

  

bamiatsbaji. wa- 
dl menjatakan kese 

ovjet untuk memban- 
dan 

  

         

    

    

  

      

       

    

  

    

   

   
   

    

   dari Atjeh ke Malaya dan Pe- 

        

“alat | tik ustri berat Tndiao: Kaki-tangan DI/ TU janz kami» d 
& ” dil 4 & S / TU jang Kini nang, tapi lebih banjak berada 

jang disebut Piring Terbang” di | mati onesia lebih lekas| berada dala pke Dang 
atasnja. Alat istimewa ini digu- | Ia : ada dalam tahanan pihak bxi-' didaerah Malaya dan Penang itu, 

wadjib itu, daun 

tingkat pertamg jang 

pemeriksaan 1 guna  mengamat-amati  kaki-ta- 
dilakukan 

k Tam 
pakan untuk mentjapai kestabilan ngan2 DI/TII jg djuga banjak 

| maksimum bagi pesawat terbang | ti    nja. Djika dikehen   

          

un . as dirinja, telah memberikan berkeliaran did h itu dan jg 
tersebut. Lebar "piring terbang” : Ae Su ai erkeliaran didaera o jt 

ni kira-kira ada 10 Te aan ai T rd ! e TT waktu keterangan2 sekitar. usaha2 DI/ (masing2 mempunjai tugas sendi- 

selain alat? chusus pun diper- |nannja di Uni Soviet, abesar tulus-ichlas “men: TII di Atjeh serta pengakuan2 Iri-sendiri. 
jur2 dan ahli2 tehnik Sovjet di Indonesia Zhukov dan TAN 

lonesia untuk memperdalam pe 
Diterangkan, bahwa motor- 

'pemuka2 partai kortugia setem- 
didjalankannja un 

boot2 jg memuat barang2 selun kepentingan — gerombolan 

  

   
lengkapi dengan alat radar, 

kan rol jang 

    
  tia S5 N Ka jang dipimpin aleh | vs Maan nana yaynyayn nanya, | PA ngetahuan dan keahliannja. Le- DI/TH di Atieh selama ini, Me-|dupan dari Atjeh itu, sesudah 

| Kairo pada malam Se- bela K 21 5 'ningrad, jang merupakan salah sa | i| nurut pengakuan” jang "sampai Nu daerah Pe Mala 

s 2 & Sei alam djamuan makan Uu, Sultu kota in i Sovjet jang terke- Hn 2 JAN “ya/Penang, pertama2 harus me 
menerima baik setian penjelesai unan MD: Tuiran emeronatan baku Aan jet ena sebegitu djauh diberikan oleh rudju ketempat2 tertentu dimana |nal, dapat memberi bantuan itu. 

Demikian walikota Leningrad (An 
tara). f 

Maj jor Sudarto 

hak2 daulat Mesir diakui. 

: jang dipimpin oleh Mengzies 
itu bermaksud na na meng-internasionalisasi Te- 

kepada Nasser pada hari Senen kemaren dan Nasser 
n konperensi pers di Kairo, je. | 

orang itu, tugas utama: jang ha- 

rus bahkan telah seringkali didja 

See selama ini, ialah meng 

h 2 122 selundupan be 
Kopi, dan sebagainja, 

sudah menunggu orang2 js ha 
rus menerima barang2 selundu 
pan tsb. Dari tempat2 itu, mo 
torboot2 kemudian dibawa me 
masuki pelabuhan resmi. dan se 

bangsa Indonesia dan bangsa Uni 
Sovjet dibeberapa lapangan  sa- 

ma: masing2 bertjita-tjitakan ke 
merdekaan, satu masjarakat jang| 
adil dan makmur, perdamaian dit| 3 

  Akan 
Ditjulik ?         

      
   

   

  

   

      

   

@:hadiri ang oleh 3 daan wartawan dan djuru kamera A.S. Ea : (telah “diurus” oleh "tauke2” jg 
dan Inggris. a 3 : : nia dan persaudaraan diantare| " Kidan II Dalam menghadapi kegentingan ditanah-airnja bertalian dengan| “V1! pantai? didaerah . pedala- tertera nama2nja sebagai Sa 

Hana pa aa j "ANTARA" mendapat ka- seluruh ummat manusia. Ole 1. k masalah terusan Suez, kaum wanita Mesir tidak tinggal diam. ta Atjeh ketempat2 tertentulig harus menerima “kiriman ba 

“4 Nasser kelangan menegas- nasional Kila hal itu Pakai bae, ne edi“ hari jang kareni itu, meskipun masing2) & 408 .8 uxkarh0 : NN Ai senggama des Lg LA st An ep Betis or ea gkke ajupa endupan sb dalam KAN 
E: J : a . « . £ IE ng. . 2 

an bahwa ia tidak nan Bana Mean Pant, Menurut Sa sa 1 Ka i suatu pertjo: memna La dan Saha sen| DARI A3 gan jang biasanja| tampak Pasukan Wanita Mesir jang terdiri dari kaum ibu dan diperoleh dari pendjualan — ba-| dapat dimasukkan dan diangkut 
rima PENgawAn 3 NAN en na company leh 1, kedpa “Wasng su npeak ber am di Bandjarmasin "An| mahasiswi2 sedang latihan berbaris: pada gambar bawah tampak rang2 jang diselundupkan — itu,|Kkealamat2 "tauke2” itu dengan 
atas Terusan ea dan ian sate s9 dari ketenjelaa pn TN rn sok jang sampai senbag” 2 Pena sama t 1 ipetoleh keterangan, bah | mereka sedang melakukan latihan serangan. Andjuran untuk me- antaranja dipakai Saru membel Hak mengalami sesuatu Kesuin 
anggap  pembitj aannja ' - merupakan suatu negara alam j e 4 rapat2nja erapatkan persau la aku. singkat akan Tab PRIA : 5 an : Fan Ten na na 1 tan. 
dengan panitia jang dipimpin Oleh negara. Ia | mengemukakan  bah-| Orang2-nja. Menurut keterangan? gan din menambah er atnja asal Ni abn Santa da ngikuti latihan2 perang bagi mahasiswa2 puteri serta peladjar2 Ii sendjata2 di Malaya dan Pe Mendapat perintah tjari 

Menzies sebagai suatu diskusi wa menurut perasaan Mesir se-| Pertjobaan untuk mentiulik Su- persandaraan “diantara kedua| 664 sanah semaga Ha. Okemrkan “oh menteri PP 8 K Mesir, nang jang kemudian diangkgut ke Rp. 5.000.000 uang Rd, ihdan Bataljon 
  

   

       

  

  
   

  

belaka dan tidak sebagai suatu bagian - dari kedaulatan mesir| nan 2 tsb. berkisar kepada pangsa mendjadi tugas '” pertama Ni to. dengan Kain major Kazal el Din Hussein. Taun DI/TH, serta mat uk Us palsu, 

rundingan, dak Ceng an |hilang dgn - adanja pengawasan Ong, ak uas.” Mann dari kundjungg ganja ks Uni Ebi h: 1 Mijoor' Sodhte 2 #“ uga propaganda DI/TIL  diluar| Diperoleh keterangan selandjut 

panda Pa Pan nan Sala pe pada k - Ti an ay amis jet, 5 . angan ig diperoleh, nu a jar u an ni Lir 5 .Inja, bhw diantara tugas penting 
Nasser mengemukal bahwa. Tuhan Jang Maha Esa, pada Hi br 0 FA pena hubungan Menginsak hal? Bisaan RK Pa akan Mann dalam Wak 2 engangkutan barang2 hasil jang diperintahkan langsung oleh 

Mesir kini  menghac j suatu ' geri saja dan rakjat saja, demi wa . na sa Agung atas mikian kata Sukarno selandjutnja tama it adu selaku Adjudan HE sa. - : bian jang diselundupkan itu, di »kolonel” Hasan Saleh harga Hp 3 

antjaman mesen ta "saga kian Nasser mengachiri konpsten NN naa men anan — maka persahabatan dan ' per Sukarno. I arap an ' enjera lakukan dengan menggunakan | djalankan “oleh kaki-tangan DI 

besar, dan jang dap: lilakukan si pers tsb. 1 Ek seorang na Nana sandaraan itu akan mudah diper Upatjara timbang-terim, diaba NN tiap motor-boot| TH jang kini berada dalam ta- 2 

oleh rakjat Mesir hanja ' mem- aa Tengah” Menwa Djaksa Ama kuat. Ia berdjandii, bahwa sekem| (in tsb. semulanja kan dilane) Njuga Pasukan Garuda Putih" Telah menggn” Tag tebih: kurdag' 2030p. mapan. Tu, Ten Men aan 
pertahankan negerir . Saja bu Dalam missi Menzies sen- b Bea - - gung balinka di “Iedonesa. Ig @kws 36 moekan 5 pl hari ig lalu di T, k 1 D H 1 s U Mendapat perintah lang-|palsu RI, di Malaya dan Pe- 

kan seorang jang ngantjam| diri terdapat perselisihan Takaan na aa Ne pera menjelenggarakan tugas itu. sa Tg kon Le mara erkumpu i. Hulu ungai tara | sung dari ,,kolonel” DI nang, sebanjakeik, Rp. 5.000.000,- 
nj Tg - u sesuatu ha i o & 3 

5 dunia tetapi saja hanja seorang Pekan ngambil langkah2 sebagaimana (Kota Presiden Sukarno pada da untuk “beberpa ak par, KAWAT TERACHIR jang diferima , Antara” dari Kota ” TH Hasan Saleh. i Uang R.I. palsu tsb, akan di 

jang harus menghadapi suatu Sementara itu komentar pers mestinja untuk mentiegah terdja- |ochir pidatonja: ,.Saja jakin, tu- (nia : Baru menjatakan, bahwa diharapkan pertengahan bulan ini Ibnu | Menurut pengakuan seandta- pakai oleh DI/TH sebagai alat 

Gasa, demikikt Mn Tan menjakbut. BAGAN dinin bal aa sebagai salah satulgas itw bukan tugas berot, dan| Major Sudarto “dewasa ini Hadjar beserta segenap anak2 buah dan pasukannja akan keluar | jnja jang diberikan oleh kaki-ta-| pembajaran resmi guna 'membia 

  

  #Menzies hari Minggu menundjuk 25 Sa ia £ En 2 Pen. Pata nyoba , : : ea 

aa Mena Si ga Nan JUS tugas Kedjakszan Agung untuk | saia melihat hari depan Uni Sov SI San at selaku Koman:| dari katan2 di Laseng, untuk seterusnja kembali jagi kepangkuan (ngan gerombolan jg tertangkapjjai keperluan2nja didaerah2 DI/         

     
    
    

    

  

ibnu Hadjar jang baru2 ini ber- anak2 buahnja jang berada. didua Atjeh, mempunjai pangkat seba- 

   
    PIL jang kini sudah tertangka 

| 
2 2 : ar : . , di Malaya dan. Penang, dia' TII atau. didaerah2 b de 

Nasser tak akan memba- SaT mendjaga dan mem dna Dio Pan Tender Sektor ' Militer ”A” dalam| Ri. Seperti telah diberitakan Ibnu Hadjar bermaksud mentaati itu y 9. diaz atau didaerah2 jang berde 

| ...wa masalah Ten Bag Kal 22rad tokeranak pi andangan A5. nan. Anna TI an iano sil nge “Yg Kn rangka D elesaian keamanan di| panggilan Penguasa Militer setiara massal setelah ia mengada- harus mendjalankan perintah2 (katan dgn. daerah2 RI. 
dan memperkeras perpetjahan de | Kalimantan kan konperensi dengan para perwiranja. |langsung jang diberikan oleh se-| “Tugas mentjari uang RI palsu 

| kese- ata ag. Akhbb: ia R Ex Sa Pel : : lorang bernama Hasan Saleh, jgl'tu. menurut keterangan, telah 

5. sa ar” - : Sementara'itu, urusan pribadi Djumberi berhasil ' menemui dalam gerombolan DI/TII dil didialankan oleh kakitanpan DI/- 
tip suatu sumber resmi 5 5 nes upa an e 23 : anpan DI/ 

    

   
    

  

  

     

   

    
  

  

  

     

      

    

  

   

: tertentu dari Eden dan Lloyd| 
| Idia tidak akan dapat membitjara 

  

    
  

    

   

  

   

   
   

  

   

  

  

          

    

    

      

   

        

   

   

  

  

“keadaan2 itu, ki 

Ipunjai hak untuk 

  

Sementara itu Hugh ta" tiduk m 
pemimpin Partai Buru! 
kepada  pemerinta Iris 
Leeds (bagian utara Inggris) hari |: 
Minggu malam supaja m 

u| mendjalankan “politik — meninggal 
Ikan « 

  
an tunduk kepada tinda- 

ekerasan diktator Mesir". 
  

     

    

  

    

    

aa K edi 2 tt oknial kepada semua orang Inggris jg jang berkedudukan di Syria telah |dan James Zarb semuanja tah berita2 pers jang menjatakan | . hwa djika dalam 2 Kedua pesan itu jang pokoknja . Mia g jang ul | Si 
sama isinja menjatakan, bahwa “Sa di Syria tidak sangat pen- menjiapkan diri untuk pergi. Di Inggris. 11 orang Mesir” jang 

Pas Bang brt Puki tahun 193 Ktan nang InggrisAkanTjoba Sendjata Atom nja Presiden Gamal Abdel Nasser, ing agar kembali ke Inggris ber katakannja, bahwa : kalangan (hingga kini ditahan dalam h 

pam ride mapan TA lalam ngga mengatakan tidak INGGRIS dal pertjobaan2 san terbang, karena hendak di,  Sendjata2 atom jang hendak di Ank an Me Ka Man HA Sah an O Pn na" an Beta Aeon Sa do” Uidalaer! " 5 alam 1 y karena " ra ah 5 1 njampaikan terimakasih ter ga Pa aan Tn As an Tah AL 
Sen nye 2 : kepada t tan 'Djerman maka nucear bulan ini di Maralinga (selidiki akibat suatu serangan tjoba itu, dibuat sedemikian hing Ce atngr AN Iga Harian2 Damaskus telah me- dari "perang sjaraf” jang dilan-|mad Nasser El Dine El Ki 

menteri luar negeri itu akan di- 
sementara tidak ada stuooa 
resmi oleh sesuatu anggota pe 

  

  

NG sionalisasi terusan Suez. 
“|. Tetapi dia menghindarkan ke-lsan pangkalan udara, demikian |ngat bermanfaat bagi pembesar2| kekuatan radio-aktivitet ditanah. j $ |jang: menjatakan bahwa — warga departemen penjimpanan | 

Raga Se Aa 2 1.000.000 antara, 1939-| pengumuman panitia - keamanan (pertahanan sipil. Dalam pertjobaan ledakan dita- n Ibn Ba Mem- inegara Inggris harus pulang ,dji — Seterusnja dikatakan oleh hari-j angk. darat, ' Mohammad Eb 

ja metan dengan tegas 1945“, katanja. pertjobaan sendjata2 atom Aus-| Selandjutnja diumumkan bahwa (nah, kawah perledakan akan Tah ca Babi singgah di Kiri ka mereka ingin dan djika mere- an itu bahwa telah ada perang bekas pegawai pemerintah $ 
an san maksud pemerin-| Diulanginja bahwa persiapan2| tralia pada hari Minggu di Can-|dalam rangkaian pertjobaan jad. | mendjadi radioaktif — dan tidak daram perdjalanan pulang keta-|ka dapat berbuat demikian atas dingin, lalu perang sjaraf  dan| Antoun Yacoub seorang warta- 

lautan Tengah 

  

militer 

  

    
tah untuk menjelesaikan masalah:   OM bahwa jang akanfatom jaitu dua diledakkan dime- | dah perledakan sampai kekuatan Presiden  Nasser mntuk menjare | 'tersangkut karena tuduhan mata? orang pesuruh Swindburn. 
Suez dengan kekerasan. Berita2 | untuk aa P djika diperlukan|  Diterangkan : lioaktivitet mendjadi berku- paikan hal2 jang mengenai K Swindyur dan Ing: dikenakan perledakan  sendjata (nara, satu di-udara dan satu di radioaktivite je jang genai Kon- Harian "Rai Alham” menga- di Kairo adalah James Swindburn Samuel Attiya bekas e wi 
ini telah merugikan sekali, kata- | djiwa oran 2 Perantjis da g p tanah, mba mm gam xgng. 1 (Antara-Reuter) 1 perensi London, (Antara). barkan bahwa rombongan perta- assistent manager "Arab News | 

nja, Man ana “gris "5 tinggal di M 

mikian Pineau jang seterusnja 

:.| tuduh dengan penghasut perang. 

adalah 

  
AS tersebut telah mengeluarkan 
pernjataan Allen sebagai pernja- 

gap remeh. Ditambahkannja bah 

wa di Asia antjaman tsb, lebih 

besar, karena antjaman tsb. pada 

nar2. 
Dinjatakan oleh Allen  Dulles 

umumnja Lan dimengerti be-| 

mana mereka sekarang melaku- 

ran penetrasi2 jang besar sekali 

  

"Jada di Bandjarmasin utk meng-   
  
    
len. 

Di Indonesia, menurut, Allen 

  

  (Antara). 
  

geri terhadap apa jang datang dari daerah luar, telah diperkeras 

bahkan surat2 kabar Kalimantan Timur dilarang masuk kedaerah 

tertutup tersebut. Keterangan2 diatas, oleh harian » Pasific” 

eroleh dari seorang warganegara Indonesia jang baru2 ini ber- 

asi! meloloskan diri dari pendjagaan tentara Inggeris di Scrawak. 

di 

  

akan meledakkan sebuah sendja- 
ta atom ketjil diatas suatu landa- 

berra.   
esir, (Ant.) atom didarat ialah suatu landa- 

atom terhadap lapangan terbang 
sehingga pertjobaan itu akan sa- 

ini akan diledakkan 

  

4 send 

Lembaga emut 8 
#kateviaaseh € 
yan Kunsteman V     

sal ae Kal mes mM Bat aa cart Mt am Het ENTER 

ga menimbulkan perledakan jang 

relatif ketjil — untuk mengurangi 

jatalakan dapat didekati segera sesu- 

am In 
vanvotecha 
Gro happod 

  

      
  

  

  
Keterangan tersebut diberikan oleh |   
rapa hari jang lalu, ia telah mem 

bawa dua pesan Presiden Mesir 
Gamal Abdel Nasser mituk di 
paikan kepada Presiden Su 
karno dan" P.M. Ali Sastroami- 
ujojo.   
kong Mesir dalam masalah 

nah. air dan disana ia menemui inisiatifnja sendiri. 

1d komunike kedutaan besar Inggris 

seluruh Gebernur itu akan dilangsungkan di Malang pada igi. ' 
6 hingga igl. 8 September 1956 dan atjaranja ialah (masalah 

  

HA an : Bupati kabupaten Hulu Sungai S $ : £ & Ketjuali itu dia eh 

ikannja tanpa persetudjuan dari 'taan jang pertama dari.serangkai,tsi. am mesin parlementer pe- Pola ng Aa: Au ad ak latan Djahri kepada ,,Antara” 1 pembelian padi pemerintah dan soal2 jang bertalian dengan Pest ut 1 Ho ekuaA Pp ia Ba 

F Pn Se yank ig dilan keterangan2 jang telah diberi| merintahan2 merdeka.” atau 1796 dari diumlah suara sel seterusnja mengabarkan bahwa dal njusunan2 DPRD2. $ PRD? Perali sh akan dibunuh. Karena merasa 

Petjah Perang pa na" Pn kan oleh orang2 Amerika jang| Ditegaskan oleh Allen Dulles turuhnja didalam... pemilihan |ngan demikian, situasi terachir' Menurut Mr. Soemarman, .pe- tersusun D ? Peralihan sebab yr terhadap antjaman2 terseb 

Sementara itu menteri luar|terkemuka tentang tjara2 agresil bahwa didalam parlemen Italia umum jang dilakuka, pada bulkeamanan didaerah itu sudah da Iaksanaan 'undang2 pemilihan mereka inilah jang akan menje- dj kemudian melarikan diri jang 

“Eu Pp pi ta Soviet. dari 590 anggautanja  terdapar lan September 1955 jang  lalu| pat dikatakan pulih kembali. anggota DPRD perlu sekali dibi lenggarakan pelaksanaan pemili- mentebibkam tali Ide Tan 

KOLONEL Anwar El Sadat (neseri Perantjis Pineau mengata Soviet: “Aan itu ditulis 1148 orang! anggaweranggawra da dan mereka' mempunjai perwa-|? Bupaa Tijakii membenarkan Varakan karena DPRD2 Perali han anggota DPRD? dia djatuh k Sona 
pemimpin redaksi hari setengah: Ikan bahwa Presiden Nasser akan ernj Di 1 ri partai komunis ditambah dgn kilan dalam parlemen sebanjak he kenadamu telah dak “A3 han menurut undang2 itu, masaj Pentingnja' segera terbentuk V2 jatuh ketangan alat2 nega- 

resmi "Al G “pada hari|tunduk kepada usul2 konperensi|pada tel. 22 juni j sedjumlah anegautar rreganta jg 39 anggauta.. atau 1590 dai ON Ta 2 Ui elah datang me- duduknja tidik boleh lebih dari y)ypRI)2 Peralihan ini akan didje- 'a R4, disuatu tempat, 

Minggu telah memperingatkan| London apabila Uni Soviet tidak Didalam sebuah analisa terha-| premihak komunis. . djumlah sanggauia Dewan Perwa Yemvi Komandan Garuda Putih satu tahun. Djadi DPRD2 berda | laskan djuga oleh Menteri Da- Demikian menurut keterangan- 

dalam sebuah karangannja ,dji- 'menjokongnja. Mengenai persia- dap pernjataan2 jang telah dike|  Diparlemen Peramujis situasi  kilan Rakiat Indonesia. | JDjumberi sendiri disertai ketiga|sarkan undang2 pemilihan ang Negeri dalam konperensi Keterangan jang diperoleh ,,An- 

ka Barat mengambil sesuatu tin-|pan2 militer sek di Lautan|luarkan oleh pembesar2 Uni Sov | ma orang isterinja serta pengawal-|gota DPRD2 jg sudah diseiudjut| Ge la bila tara” hari Senin kemaren, , 
a bara militer sekarang ii & 2 . " ha Sebegitu “diauh Bupati: oleh Parlemen, harus sudah. ter|Para ubernur, sebab apabia 

dakan terhadap Mesir, Barat Tengah dikatakannja bahwa ituljet didalam kongres partai ko En H 2 egg Na ne “1. 3 Ben Selena At 7 Bijuli |pembentukannja terlambat, maka 

Senahadapi 120000 dad Ai adi yak mendata dika dimums Ini Soet Ing k20 “OO Pemuda Indonesia (matan esa Nan Cik aa Lae NN 
ka dan Asia,” Kolonel S perlukan djiwa orang2 Inggris) bulan Pebruari jl., Allen Dulles Hn | Me en BP Dilerowokin) bahwa untuk melnan DPRD? hasil pemilihan. ( bahwa ia mempunjai tiga. tjal 

kas menteri negara dalam jan Perantjis jang tinggal di Me-|menjatakan bahwa mereka La : i Ku ai se pembitjaraannja dgn Bjum- | jaksanakan undang? itu sampai| Hingga sekarang jg sudah terben untuk Gubernur Irian Barat itu 

rintah Nasser | tete memberitahukan kepada "kita : - . beri, terketjuali menjatakan bah serbentuk DPRD2 dikira?kan meltuk dan sudah “dilantik baru 1|tetapi hingga sekarang  kabine 

djutnja Barat telah « i di Pa hn dengan — mem- dengan kata2 jang samar2 ,,apa : an i ja 1 an er- Len dalam pertemuan tsb Djum-|merlukan ' waktu 40 minggu. (DPRD Peralihan jaitu DPRD | belum mengambil keputusan, 

daerah kita, sanga ma tidak erhitungkan aksud2 jang te-ljang akan mereka lakukan”. beri hanja memberitahukan ten-| Oleh Kementerian Dalam Nege| peralihan Djakarta Raya. Menu Pembelian padi ditindj 

- | di Na leh Te” negara| Dalam analisa itu, Allen teru s F S rdad Seato Itang maksudnja utk mengumpul-|ri dirasakan perlu untuk membe| Mr.  Soemarman, semua kembali, 

ai Sa ani Fa tama sekali menguraikan tentang a Us e u " kan anak2 buahnja jang masih Ta Ken Og sedal"m2nja | 5PRD Peralihan harus sudah| Mengenai pembelian padi' pe- 
Kepada Re Me Tebu mermgugamang 2 r|bidato sekretaris pertama partai D t Latihan Milit berada di Bindrang' kawedanaan | Pa Bag As mutebi Naa terbentuk dalam bulan Septem-|merintah jang akan dibitjarak 

Australia jg “memimpi tyaldjuan London, dengan 'memper| : . " Nikit Kini Dikabarkan apat atihan iliter | Rantau dan Halutu. isi undang? itu. membitjarakan | Ci gi djuga dalam  konperensi : 
5 Negara dalam pemb n. Ihitungkan kebimbangan  peme- komunis Uni Soviet, es 5 Minggu jang lalu it ai dan memetjahkan segal, kesulijver ini Ajuga. BIA Cuka na keei 

nja dengan Presiden | ari Irintah India, - Indonesia, dan|Khrushchev. Inggris Di Serawak TG jang lalu itu. diugaltan jg dimadjukan oleh Guber Pelaksanaan prop. Irian Gek Mr. beat Teba 
Senen Kolonel alCeylon dan achirnja dengan mem| Allen Dulles telah” memper- DENGAN BERKEPALA ,,409 orang pemuda Indonesia men | SENAN AN LAA NN Nengtin demikiar Bean Prop. Mer ba ka Gl 2 - 

aga, an en 23 pertimbangkan sikap  negara2: aa negara2 Pena aa dapat latihan Militer Inggeris di Serawak”, harian nan is. IN dekan Pen MUI Ditanjakan tentang pelaksana: | mina prosedoe jang "sean 1 

Ta Ede : | Arab tertentu jang menganggap) bahaja jang mengantja “terbit di Samarinda baru2 ini memuat selengkapnja signalement M : B » K1 en nang? perahenbikan opin intet Ola Rene 

Ne Pawai Tan Ki Sl Hndakan Kairo sebagai luar bia-|ka. Berkata Dulles: ..Dulu 3 tentang tindakan2 tentara Inggeris di Serawak terhadap pemuda2 esir erteri- md gene harus 5 Irian jm, Mr. Ma 23 Tenan Meofasratan Ah Aa 

menghantjurkan Jngin Ika, : kkin bahwa Nasser akan| pernah berpikir ea partal2| waragnegara Indonosia dalam rangka Pakt Militer SEATO. Tidak Pelaksanaan undang? itu, me-| meniatakan, bahwa hal itu akan kan berdasarkan — pengalaman 

Inggris dengar ijui usul2 konperensi Lon| komunis di ika akan meng-|kurang dari 409 pemuda Indonesia tersebut, menurut berita ter- ma Kasih 5 nurut Mr. Soemarman, banjak di| segera dimulai sesudah diangkat | jang diperoleh pemerintah dalam 
Suez dimukanja 1 a dia tidak mengetahui hadapi kesukaran? jang bag UN sebut ditennatkan disuatu daerah tertutup dekat Per map aka serahkan “kepada "' pemerintahan Gubernur/Kepala Daerah Irian | tahun2 jang lampau. 5 

ya Ha pada waktunja dapat tuk mendapatkan teman2 Ian-| Liang dengan mendanat didikan kemiliteran seperlunja. Sepan- Atas Sokongan daerah meskipun tenaga? untuk | Barat, Untuk menjusun DPRD/ |. Dalam membitjarakan masa 

harapk n bantuan  Sovjetltara- partai2 jang non-komunis“. djang keterangan jang dineroleh, sebahagian pemuda2 Indonesia 'Rakjat In donesia itu dipergunakan tenaga? penje-| DPD Irian Barat terlebih dulu | pembelian padi ini akan diund: 9. 

ndorongnja bersikap ti-|  Dinjatakannja bahwa dewasa tersebut berasal dari suku Timor, sementara sebahagian besar tenggara pemilihan umum ' jang| harus sudah ada pengangkatan pula Menteri Keuangan, Menteri 
'anai EN Dromi jang dapat ini antiaman komunis terhadap) lagi berasal dari warganegara Indonesia di Kalimantan Timur TATKALA Menteri Luar Ne-|tnlu. Untuk pelaksanaan pemili- pedjabat propinsi ja tertinggi, | Perekonomian dan Menteri Per- 

ng membahajakan. perdamaian du-Isistim parlementer, meskipun diljang baru2 ini melakukan gerakan hidirah menudju Kalimantan | geri Rusian Abdulgani kembalil han anggota DPRD? ini djuga, Seperti diketahui, 'Menteri Da-'tanian serta wakil dari 

kas Eropah sendiri, tak dapat diang-| Utara diadjahan Inggeris. Pendjagaan2 oleh kalangan militer Ing- | curi Konperensi London  bebe-l maka perlu pula dengan segera lam Negeri sudah menerangkan, Indonesia. (Antara) 

  

   
    
   

    
   
    
   

    

   

     

    

     
  

   

   
   

  

   
   

   
    

   

    
    

    

    
    

   

   
   
    

    

   

      

: FA tempat tsb. kemudian dengan gai seorang ,.kolonel”. tu. Dia sudah berhasil menda 
P rtama Dar Jedap pimpinen Angka tan .Da- mempergunakan 2 buah truck) »Kolonel” DT itu: “sangat batkan 3 peti uang RL palsu 

: . Pe Kanan - Ham Mi rat pada ia Inf: “21” Na seluruhaja oleh Djumberi  tetah' sering sekali “pergi pulang-balik kesrang di Penang, denga 
GE an Kilitipi aris Inkisan |rangkan- kepada ,,Antara”,” bah- diangkut serta.dikumpulkan di- 0 da 

ingin dai t 1 t 1 t Kre H3 ? pe 5 P “ang s p So dari harga uang jang: sebe 

Pep PU menurut perasaan " Si ra cg em mn Pa aa Naa Ba wa ia diutus oleh In Kmr daerah Bihara. : 4 aarnja, dan jang pembajarannja s 
Mesir penjelesaian itu harus ter-| Rise: ka” di New Deli, “Ma 2 untuk menemui kalangan  pedja lang kembali kekampung  hala|dilakukan dengan uang Str. “dal 

, : $ iii sD. tam hubungar urut| ma “| Gerakan Komunis De asa Ini Hendak Idrus der ia Sa na na aa NN aa a aa - n na aa -n Hai ae rn “ar. ' 

Kuasai 'Negara2 Mer eka Melalui Salu- (berumur “belasan tahun, telah). PeOU daun, Ia tidak £ ing AN mandan “Bstaien Ga-) Mengenai Djumberi alias Mal Tiga peti uang palsu RE MNN 
: memenangkan “hadiah ,,medah | Sia memberikan keterangan? dje suda Di beberapa rnidhan, sebagaimana Antara“ | menurut pengakuan orang itu, 

ke” PBB. karena Ia mengchawatir S S) "mengakut gi ran2 Rarlementer — Loporan Allen Dulles emas” dari presiden Indis onta “las mengenai pokok2  pembitja- hari jang lalu telah naik pangkat berit'kan, tadinja tidak mau melhelum sampai diangkut kadsa. 
kan veto sebuah negara besar. Fat Ma “Ginek San ALLEN W. DULLES, kepala dinas rahasia pusat Amerika |iukisannja jg ditetapkan sebagai |raan, terketjuali menjatakan bah mendjadi :,Letnan Kolonel“. |na'ati panggilan Penguasa Mili- cah pedalaman Atjeh dan mas 

Persidangan PBB selalu me- Mesir mengakui kebebasan pela- Serikat menerangkan pada hari Sabtu bahwa komunis dewasa lukisan anak2 jang terbaik dari | va tugasnja sadalah penting”. Sementara. itu, diberikan kete ter. Ketika Ibnu Hadjar terniata| dititipkan pada orang ' “ditemp: 

ngetjewakan Mesir dan Mesir le jaran atas terusan | itu bagi semua|ini sedang mempergunakan salurar2 parlementar utk mengua Ban yang Na Ditambahkannja bahwa Ibnu rangan tambahan bahwa sampai akan mena'ati panggilan, Djumlia membeli itu, karena “ kebetu 

bih. menjukai menump ke negara. Pe sai negara2 merdeka. Allen dalam pernjataannja jang telah d- Pa an aan agan Hadjar berada didaerah Las sung | sekarang sudah dapat dipastikan bsri bheerapa waktu iang laluljan belum ada alat pengangkut 
pertjajaan da Ne : “Dalam tadjuk rentjananja hari|umumkan oleh panitia madjelis rendah AS mengenzi kegiatan? jelenggarakan Pan ISI tuKIsan | Yengah, dan segera akan be-| bahwa 90 persew sari orang2 jg memisahkan diri dari KRJT (.Kelpuna membawa uang tsb. 

dan nroganan umum, . demikian an itu mengatakan “kami me-| 'anti-Amerika, menjatakan selandjutnja bahwa Halia, Perantjs aa NN Bag -angkat menudju Hulu Sungai, tadinja mengungsi kekota2 aki- sotuan Rakjat Jang Tertindas“). Irah Atieh. 
3 , nal setiap tahun dan usaha tsb.|setelah k alinia utusa sb! bat cancouan keamans 5 Ankara 

Pn F 1 Bank Kedatangan mn dan INDONESIA merupakan sasaran2 jang terutama darij | sejah Bina Budida Hana Ie Klan Na Pa as aan, , Pa aan Tak 
scc adalah dab |but mereka datang kenegeri ka) strategi barru Kremlin untuk menguasai dunia. .|na menteri India Nehru, karenal Utusan pribadi Ibnu Hadjar Ki 2 Dila bada Te Kep 

lisme, | mi dan kami Sena Ingin are biangkanja bahwa kaum behwn, dbentoknja ” NAKO, di telah berhasil membawa “anak2|tsh. kini telah kembali lagi menu Pi ce a sanaan n ang rangan selandjutnja sewaktu 
Dalam konperensi pers itu ber mentjapai sukses”. S Ba - komunis bermaksud untuk mela Eropah, SEATO di Timur Djauh,| gari berbagai negara“  kedalam|dju Lasung Tengah untuk me- orang itu sedang sibuk2nfai Oa 

kah? Nosek “Suk ngetahui, diantara delegasi ItU| kukan infiltrasi kedalam sistim pakt Baghdad di Timur Tengah| suatu kompetisi persahabatan dan! iamnaik AL Ma nekat Te Hua 1 

ijatakan meno- ada perselisihan pendapat, wakil d 'k 2 AS diseluruh d $ njampalkan 25 mbifjara tjari alat pengangkutan - gum 
lak sera Pan interna-| AS mentjermink Ikan pendapat ne saga Me ani - BN lea ba Peaanan 5 aa nja dengsn pedjabat2 militer di emi I an ngg. membawa uang2 palsu terseb 
sional atas Terusan Suez. Ia melverinja “atas situasi itu. Wakil ee Lg "Karangan jang terbaik Jjangjatas. kedaerah DI di Atjeh, oleh s 
nekankan bahwa Mesir ah aa pk menjokong digunakan| Pan dan Sta an terhadap  kekuatanf endapat hadiah medali emas Merupakan Atjara Terpenting Dalam bab2 jang belum Scale djelas, 

U3 Inja kekerasan atau mengenakan| semerdekaan, ja vjet. : Ts : dari wakil presiden India, ialahl Sementara itu praktis seluruh timbul perselisihan faham anta- 
| Isesuatu antjaman terhadap: Meloleh sistim pemerintahan parle- Karena itu, demikian Allen karangan Elizabeth Ann Jonesfanak buah pasukan Djumberi da- Konperensi Gubernur Se-Indanesia ra tara itu dgn lain? kaki-ta- 

Isir dan sudar pasti Swedia meslmenter untuk merusakan sistim) dulles, kaum komunis sekarang) darj Inggris ri bataljon ,Garuda Putih” dewa-! SALAH SATU SOAL jang penting jang akan dibitiarakan ngan DUTII jang djuga “seal 

kipun dia menjokong rentjanal tersebut. ai mempergunekan -taktik baru. sa ini telah terkumpul diperkam-| alam konperensi dinas Gubernur2 seluruh Indonesia jang akan rada di Ha £ aan Penabk 

| Barat tidak akan menjetudjui di "Dibeberapa negara penstrasi2|”Dalam perdjuangan ini, komu F3 " i i datang ialah pelaksanaan undang? pemilihan anggota DPRD ig. y 2 
. kannja kekerasan terhadap P 5 ENaap Aw pungan Bihara (Hulu Sungai Uta . SE 1 |Kaki-tangan DITII jang kini su 

ai La kara anna BIP tsb. mernpersulik jang demikian lebih menghawatir| nis telah melihat kemungkinan? jain lagi. Dari 600 orang  ang-|ra), sehingga dengan demikian di harus sudah tersusun pada tanggai 17 Djuli 1957. Demikian Tn ditanoka Dito, oleh Jai SAN 

Et Paok 1 misi Menzies. Djika dia) kan, demikian kata Allen W.Imereka jang besar sekali untuk yotanja hanja 150 orang anggota| harapkan kesulitan2 besar jang di' Keterangan Sekretaris Djenderal Kementerian Dalam Negeri Mr. knaan PE kena ditadi 

| (Menzies) menerima instruksi2' Dulies. Panitia madjelis rendah) mentjapai "tudjuannja”, jaitu di dari partai koniunis demikian All adapi dewasa ini, telah berachir. Soemarman. Seperti sudah Antara kabarkan, kenperensi di|isi eh Kepeceatan Mn NN 

iDUTII sebesar 26.000 Str. dollar 

  

  

KEDUTAAN BESAR Inggris 
di Damaskus telah menasihatkan 

ma terdiri dari 35 keluarga em- 
ploye dari Kongsi Minjak Irak   

njiarkan dengan huruf2 besar tiarkan oleh Inggris di Timur 
Tengah. 

|kini perang mata2. Orang2 jang 

  

Orang? Ingg Di Syria Disuruh Palang 
Agency”, Charles Pittuck 
kerang pemimpin radio ma -01      

     

    
Arab, Saleh Bedeir pegawai pada 
anaknja seorang pembesa 

  
    

     

wan, Hassan Ahmad El Saidi 

pererinitah Sudan, (Antara) 4



 PELADJARAN EKON 
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DAPAT DIBELI ATAU DI 
Untuk ongkos 
kurang dari 

kirim tambah 1596, 
Rp. 10—) 
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| PENERBIT & TOKO BUKU 
. 

jen Hoo Sing 
NG LOR PASAR i? — DJOxDjA 

PE Anna ob ok Ikan TAN 213 
dsb. 
a soal-soal udji 

i tuk kedu 

Ikelah dibibitkan oleh 

1 Ga K3 ai 
sn... a 

y ' Ai Sg 

L Han, latihan membatja |- 

ja, diantaranja dimuat djuga (seperi di Djawa Te 
bermatjam-matjam | TN : sel D/A dan D/P3 kurs wesel, | pekerdjaannja Pak 

| dan djaal) pertanggungan djawab 
n serta soal-soal udjian dari tahun 

N PADA TOKO-TOKO BUKU. 4” 
sedikitnja (kalau harga buku | 

, maka kita 

  

   

   

   
    “di Djawa 

(beri djiwa hingga dapat 
|Yengah seperti jang 

TH —.— Begitulah 
Bo ioen “ng        

rap) 
jang baru Pak I 

— — A Kepada Pak | 
telah 

bekerdja. 2 K3 
maa at —t 

   
   

       

Teng 
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3, 
rang akan diadakan koonperensi 

SEBAGAI KELENGKAPAN dari usaha " 
| seering Kependjaraan supaja sesuai dengan 
masjarakat, atas andjuran Keme n Kehakir g djuga 
mendapat persetudjuan dari Gubernur Djawa Tengah, di Scma 

baga2 Reklasering seluruh Djawa Tengah bersama2 
pala2 Daerah jakni para Residen dan para 1 Djawa 
Tengah, termasuk Daerah Istimewa Jogjakarta. 3 :$ 

            

   

Sa 1 aa pen 
   

dari para ambteraar dan lem- 
dengan Ke- 

      

  

  

“2 (DUA) OR: G SECRETARESSE WANITA INDONESIA 
'aham bah. Inggris dan Belanda Lingaboa 

3. -. ai erbek sa : 

(SATU) ORANG SECRET 
Faham m bah. Tionghoa (K.i.) 

4. Belum berkeluarga dan umur 25 tahun kebawah. 
erangan datang sendiri di: 

“CN. Rong golawe 

ga dan umur 25 tahun kebawah. 
ARESSE WANITA TIONGHOA 

  

      

   

  

  

  

-DJL. GENDINGAN 17. — SEMARANG. 

  

  

lah 
kn , 

| PEKAN-RAJA 200 TAHUN 
KOTA JOGJAKARTA 

7 SEPTEMBER - I7 OKTOBER 1956 

  

    

  

  

  

Roti Tawar ,GARUDA” 
berhari? Ski Suk tak bisa ketjut, dibikin menurut recept Ame- 

mah, Alamat ROTI “GARUDA” djl. Bergota 24-28 Semarang 
Siang Tiin). 

bisa dikirim sampai diru- 

  

     

    
   

| Bagaimanakah NASIB MANUSIA dan 
Pa Gg 0 NEGARA INDONESIA KELAK ? 
Muntjul lagi himpunan KI 

  

    

        
    
   
   

   

    

     

    

(ramalan) DJAJABAJA 
inja tepat dari DZ2 

  

      

   

  

an G: 
: 2 

uging Perang ? 
5 5 Ta 

PERGANTIAN DZAMAN ? 
   

SASTRAHANDAJA : 

- Hanja 
Rp. 

     

  

Isi buku al:    
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YARISAN ANAK TJUTJU ! 
bulan ini (S 

terbit) HANJA 
t, Mohon 

penerbitnja : $ 

ENERBITAN »MURIA” 
NGAN LAMA 36/8SU, — KUDUS. 
S8 AS AO TN TN 8 Tn Aa 3 “AM 9 “Aa 2 

ena Mana enak 

DAMAI 
awa: Mung, Adjang 

- 

MT 
Sebuah 

&, 
1 Guru 
(Djangka Primbon 

. Mantra Gaib) 
Bahasa Indonesia. 

Sekaligus membatia : DJANGKA 

| /Rasialan) DJAJABAJA, PRIM- 
| BON, ILMU FIRASAT dan 

. DJAPA MANTRA GAIB. 
DJANGKA 

lan2 jang telah kedjadian semua- 

DZAMAN. Indonesia sedang di 
,ABENDU 

kini sedang ” mendekati” 

BARU dengan tanda2 
NG WADON ILANG 

ja dan sebaliknja 
dsb,), masih berpuluh2 

i . matjam2, Ketjubung 
matjam lainnja. MAN- 

it dim. penghidupan, 
St kemauan, supaja la- 

naik pangkat, urusan (pe- 

a, supaja ditjinta madjikan 
I, MANTRA SARESMI 

GS, supaja kekasih timbul 

1 aja menang djudi, daga- 

2 matjam lainnja jang luar biasa 
iri, keselamatan dan keberuntu- 

ni sangat bermanfaat dan 

ptember 1956). Harga semesti- 

tambah 10Y5. Tetapi pesanan 

ia mulai sekarang sampai tgl. 
Rp. 18.— sudah 

perhatian: 
A BERUPA POSWESEL-LAH 

ja batas tanggal kemungkinan 
telah terbit, ') Karena itu pesanlah 

  

  

Gambar diatas ini 

TT. IV Divisi Diponegoro Tim- 
bang terima dengan Panglima 
TE IV jang lama Kolonel Hadji 
Moh. Bahrun dilangsungkan pa- 
da Senen tanggal 3 September 

  

Konperensi ini akan membitja 
rakan soal2 jang berkenaan dgn. 

Ketan Pore Pn na aa 
endjabat Panglima 
Divisi Diponegoro 

Jg Baru 

    

orang2 hukuman jang  bukan| 
orang djahat, terutama dari ka 
langan pemuda, bisa tertolong, 
dan selandjutnja bisa kembali ke 
dalam masjarakat dengan sebaik 
baiknja. Seperti pernah kita ka 
barkan, inisiatif untuk menga- 

Tengah ini mula2 timbul dari 
Perhimpunan Rekiasering Sema 
rang. Dengan mengundang 3 
himpunan? Reklasering dari Ke 
du, Solo dan Jogja beberapa wak 
tu jl telah diadakan konperen 

|si pendahuluan di Semarang. 

it&- diputuskan untuk mengada- 
kan konpernesi seluruh Djawa 
Tengah pada kira2 antara tgl. 10 
Jan 15 September jad. Tetapi 
menurut kabar terachir jang kita 
erima, ketetapan tanggal itu 
seh Kementerian Kehakiman 

, |Seluruhnja $ 

  

ja | bu 

(dan 

| dapat diurus Is 
tjara mengingat soal2 ”bedrijfs- 

kan 

dakan konperensi seluruh Djawa| 

Dalam konperensi pendahuluan? 

  

dit 
Diberi 

Satah TANGGAL 1/9 DIRUANGAN pertemuan kantor Guber 
aman (nuran Djawa Tengah dilansungkan fimbang-terima pekerdjaan 

“ Iketua Jajasan Kredit Daerah Propinsi Djawa Tengah dari ta- 
men | gan ketua lama Abdulwasit Notojuwono, kepada ketua jang 

baru Sadono, Residen d.p. pada kantor Gubernuran Djawa Te 

. Imasa kerdjanja DPRDS propinsi Djawa Tengah. Sebagai dike 
 |tahui, Abduiwasit Notojuwono adalah bekas anggota DPRDS 
(dan DPDS propinsi Djawa Tengah. Dan kini ia mendjabat se 
bagai kepala seksi Perekonomian prop. Djawa Tengah. 

“Upatjara tsb. dihadiri pula 
oleh wakil ketua Jajasan Kredit 
Pusat Ambjah. Dalam kata sam 

tannja a.l. Ambjah mendjelas 
kan, bahwa Kementerian Per 
ekonomian mengadakan Jajasan 
Kredit tsb. termasuk usaha mem 
bangun perekonomian nasional 

memupuk perkembangan 
usaha2 nasional. Dan dengan me 

     

Hlalui JKD tsb. pengusaha nasio 
nk ig karena menurut  sjarat2 

Aa nk tidak mendapatkan kredit, 
oleh jajasan dgn. 

ekonominja” jg dapat dipertang 
gung djawabkan. Dalam hubu 
agan itu sAmbjah" memperingat 
“kan, supaja JKD Djawa Tengah 
iselalu berhati2 . dalam tjar,- pe 
Ingeluaran kredit, Pun  didjelas 

dibeberapa ? 
daerah lain JKD menemui kesu 
|litan2, karen. 

“kredit diluar batas ketentuan. 

pula, bahwa 

    
tjara2 pemberian 

“Patut didjelaskan, bahwa JKD 

Djawa Tengah jang dibentuk se- 
idjak 4 tahun jl. dengan persedia- 
an uang untuk pemberian kredit 
sebesar Rp. 5 djuta, sampai tg. 

1 September 1956 ini telah mem 
berikan kredit kepada 59  perusa 

kepada 14 perusahaan 

batu-merah. Kepada 1 perusaha 
jan pertjetakan, 5 buah perbeng- 
kelan, 2 perusahaan ekspor ma 

sing2 golongan itu. mendapat se 
besar Rp. 100.000.—. Dan ke- 
pada 4 perusahaan dagang  da- 
| am negeri sebesar Rp. 202.000. 
Sampai pada waktu pengoperan 
'tsb. masih ada 7 buah perusaha 
jan jang mengadjukan kredit se 
besar Rp. 4 djuta. (Antara). . 
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SEMARANG, 5 September "56:     belum bisa diterima. Djadi be- 
lum ada ketetapan tanggal jang 
sasti kapan konperensi ini akan 
dilangsungkan. Hanja tempatnja 
ig. sudah pasti jakni di Sema- 
ring dan ada kemnugkinan ber- 

tempat gedung Pengadilan Tenta 
ra Bodjong Semarzng. 

. : ' Prasaran2. 
Selandjutnja dari pihak jang da 

pat dipertjaja. ,,Suara Merdeka" 
mendapat keterangan, bhw dalam 
konperensi j.a.d. itu pada babak 
pertama akan bitjara 3 orang utk   dalam suatu upatjara  kemi- 

literan dilapangan Tidar Mage-    

    

   

  

lang, “dihadliri pula oleh, 
KSAD  Djendral Major Nasu-: 
tion. Dalam upatjara kemiliteran 

telah timbang terima dja-, 
Ibatan Panglima TT IV dilaku-' 
kan dari Panglima jang lama Ko' 
lonel Bahrun pada penggantinja 
Overste Suharto. KSAD kemu- 

  

Idian memberikan amanatnja dan 
selandjutnja dilangsungkan defi- 
le. Sebagai penutup atjara Kolo- 
nel Bachrun dan Overste Suhar 
to berturut2 memberikan petuah 
petuahnja. Verslag selengkapnja 

| menjusul besok. 

  

IbEMBAGIAN KURSI UNTUK 
KOTA BESAR SEMARANG. 
bari panitia “ pembentukan 

O.P.R. peralihan kota besar Se- 

marang diperoleh keterangan, 
bahwa sedjak dilantiknja panitia 
xi-oentukan D.P.R. 
    kota besar “Semarang tgl. 23 
Agustus ini, maka dalam rapat- 

menentukan “kursi 
peralihan jang djumlahnja seba 

LD om3ikut: Djumlah kursi jang 

| if fapkan oleh pemerintah tuk. 
,kota Semarang ada 25 buah dan 
"serdasarkan — hasil 

  
suara jang sjah jang triah diu- 
mumkan resmi oleh «ya pemi 
han 'Diawa Tengah untuk kota 
Semaring .ada 1. .393 suara, 
hingga kieskosien tsrtjatat sebe- 
sar 7.176. | 
Dengan demikian, maka PKI 

mendapat 14 kursi, PNL..3. (ter- 

masuk gabungan), N.U. 3, Ba- 
perki 2, Masjumi 1, Katholik 1 

dan P.3 R.I. (Persatuan Pegawai 
Polisi xepublik Indonesia) 1. 
INama tjalcn2 dari partai2 diatas 
kini telah disampaikan kepada 
(Gubernur Djawa Tengah , untuk 
|disiahkan dan kalau ini sudah 
Jisjahkan, maka pada pertama 
bulan September ini, Kota Pra- 
dja akan mulai mengadakan si- 
Gangnja pertama. 

PENDJELASAN. 
Untuk mentjegah salah 

  

faham 
imengenai berita pemeriksaan Pe- 
ingadilan Tentara terhadap diri 
ikopral Tumin, dalam mana ter- 
,dapat kata2 ,,membunuh” anak 
'ditengah djalan jang kita muat 
'hari Saptu jl. lebih: landjut perlu 
,didjelaskan, bahwa kopral tsb. ti- 
.dak sengadja ,.membunuh” 
.tetapi karena memang merupakan 

anak, 

suatu ketjelakaan bahwa kendara 
annja menjerempet anak tadi. 
Kopral Tumin sendiri merasa sa- 
ngat menjesal sampai terdjadi 
peristiwa ketjelakaan peristiwa 
tsb. Pemeriksaan Pengadilan Ten 
tara itu dilakukan pada hari Re- 
bo jl. dan Kopral Tumin diputus 
kan mendapat hukuman pendjara . 
4 bulan, 

BEKAS KAPTEN ANDI AZIS 
BEBAS. k 

Berdasarkan keputusan Menteri 
Kehakiman, maka pada tgl. 31/8 
telah dibebaskan dari hukuman 
bekas kapten Andi Azis. Seperti 
diketahui, Andi Azis adalah se- 
orang perwira dari APRIS jang 
dituduh melakukan pemberontak- 
an di Makassar belum lama se- 
sudah pengakuan kedaulatan, 
Oleh, Pengadilan Militer di Jogja 
ia didjatuhi hukuman 14 tahun 
pendjara, dan dengan grasi huku 
man tsb. dikurangi mendjadi $ ta 
hun, dan telah didjalani selama 6 
tahun 5 bulan. Belakangan huku- | 
man itu didjalani dirumah pendja 
ra Mlaten Semarang, 

peralihan | 

nia periama panitya tlah dapat' 
untuk D.P.R | 

pemilihan | 
urum jang baru la'u ini, maka fagusaha 

mengemukakan prasaran?nja jak 
ni : 
5 Prof. Mr. Moeljatno (bukan 

sebagai Menteri Kehakiman, teta- 
pi banana, seorang Guru-besar ah 

hukum), akan membitjarakan 
»tjita2 dan kepentingan serta hu- 
bungannja reklasering dgn pida- 
na”. 2. Mr. Surjadi, Ketua Penga 
dilan Negeri Semarang, akan 
membentangkan . penjelidikan2nja 
soal2 jang berkenaan dgn usaha 
reklasering didunia internasional, 
Gimana selama waktu € bulan ia 
dikirim oleh Pemerintah utk mem 
peladjarinja. 3. K. R. T. Notojoe- 
do, Ketua reklasering Jogjakarta, 
ikan membitjarakan pengalaman2, 
oaik kesulitannja, baik 
selama ia memimpin lembaga re- 
vlasseering sedjak djaman 
Utomo sampai Parindra, dan ter- 
Ke setelah djaman kemerdeka 

Pada konperensi babak kedua, 
Imelulu akan membitjarakan: usa 
Iha2 utk memperluas lembaga? re 
Iklasering keseluruh daerah di Dja 
wa-Tengah, dan tjorak organisasi 
jnja, supaja usaha2nja lebih pro- 

“Tai sesuai dgn jang diharap- 

  

BURUH PERKELUNAN SIAP 
UNTUK BERAKSI. 

Berita jang diperoleh Antara” 
dari pihak jang bersangkutan me 
ngabarkan,, bahwa. 22.815 buruh 
perkebunan di Djawa Tengah jg 
(tergabung dalam organisasi  bu- 
ruh. Sarbupri telah menjatakan 
Siap untuk melakukan aksinja gu 
na membela tuntutan kepada pe- 

sal | mengenai pembajaran 
gratifikasi th. 1955. Menurut kete 
rangan, bhw sedjak tgl..13 Djuni   1956 setjara berturut2 pihak Sar- 
bupri telah mengadjukan tuntu- 
.tan : ALSIZ WSS/Bepto mengenai 
gratifikasi sebesar . satu — bulan 
upah bruto termasuk premie upah 
ilembur ditambah dgn tundjangan 
'kemahalan dan tundjangan keluar 
ga bagian th. 1955. Tetapi pihak 
pengusaha tidak memperhatikan 
tuntutan tsb. Untuk mengadakan 
aksi itu pihak DPP 'Sarbupri te- 
ng mentjatatkan aksinja kepada 

Kapan aksi itu dilakukan dan dalam bentuk apa belum diketa- 
hui. Dapat ditambahkan, bahwa 
22.815 buruh tsb bekerdja pada 
18 kebun karet chusus dan 23 ke- 
bun tjampuran jang ada didaerah 
Djawa Tengah, antara mana ter: 
jane kebun kopi, soklat teh, dll.: 

4 

| NAIK PANGKA 
4.154 ANGGAUTA TENTARA 

Et 

Perwira Pers Divisi Diponego- 
ro mewartakan, kenaikan pangkat 
bagi anggauta Tentara dalam wi 
lajah 'Territorium IV: utk periode 
1 Djuli 1956, sebanjak 4.156 orang. 
Pelaksanaan pelantikan kenaikan 
pangkat tsb. diserahkan kepada 
masing2 komandan Resimen 
nama Panglima. Mereka jg naik 
pangkat itu jalah: 1 orang Let- 
nan satu, Pembantu Letnan, 

4 Sersan Majoor: 2.060 Kopral: 
157 Peradjurit satu dan 861 orang 
mendjadi Sersan. 

GUDANG KARET PERKE- 
BUNAN TJURUK 

TERBAKAR. 
Pada tgl. 31 Aug. 1956 jbl. kira2 

ajam 06.30 telah terdjadi kebaka- 
ran di Gudang Karet Tjilik Per- 
kebunan Tjuruk Kaw. Sukoredjo- 
(Kendal) sehingga menderita kl. 
Rp. 27.000,— Mengenai sebab? aki 
bat kebakaran tsb belum diketa- 
bui dgn djelas. Oleh fihak jang 
berwadjib telah ditahan 2 orang 
dari pendjaga malam bernama RS 
ae KM untuk diperiksa lebih lan 
jut. 

  

HARGA SMAS. 

Chusus utk. Suara Merdeka. 

SEMARANG, 3 Sept, 1956, 
24 karat : djual Rp, 16,— 

Beli sana MP3 Aha 
djual Rp. 43,— 
beli “or coce Rp3 AM, 

  

22 karat : 

hasil2nja 

Budi | 

atas 

Djam 06,25 Kwartet” Teruna. 
07,10 Njanjian Abdulgani dli. 07,45 
Hindustani. 13,15 Vocal & Instru- 
mentalia. 13,45 Njanjian Prapti 
dan Sajekti. 14,10 "Hidangan Tali 
Raras. 17,00 Taman Kusuma. 17,30 
Dunia anak2. 18,15 Dari dan untuk 
Pendengar. 18,30 Buang DPDAD. 
18,45 Dari dan untuk Pendengar 
(landjutan). 19, Tepatkah......? 
20,30 Gamelan Pancha Suara. 21,60 
Rudjak Uleg Semarangan. 
O. H. Penghibur Hati. 22,15 Kron 
tjong Malam. 23,00 Penutup. 

SURAKARTA, 5 September "56: . 

Djam 06,10 Indonesia Populer. 
06,30 Irama Krontjong. 07,20 Dari 
India. 07,30 Lagu2 dari Texas. 
07,45 Mambo dan Bolero. 13,10 Kle 
nengan dari Puro. 14,10 Klenengan 
dari Puro (landjutan). 17,00 Ruang 
an Anak2. 17,40 Varia Djawa Te- 
ngah. 17,50 Irama Indonesia. 18,15 
Ruangan A.P. 19,30 Aneka warna 
lagu2 Daerah. 19,45 Kontak dengan 
Pendengar. 20,30 Wajang Orang 
oleh Karawitan Studio. 22,15 Wa- 
jang Orang (landjutan). 23.00 Pe- 
nutup. 

JOGJOKARTA, 5 September '56: 
Djam 06,10 Soran pagi. 06,35 Gen 

deran pagi. 07,10 Genderan pagi. 
(landjutan). 13,10 ..Merdu meraju. 
14,10 Krontjong Siang. 17.00 Ta- 
man Kepanduan, 17,45 Tuntutan 
agama Islam. 18,00 Memetik Gitar. 
18,15 Hiasan Petang. 18,30 Peladja 
ran Lagu Djawa. 19,40 Njanjian 
Seriosa. 2015 Orkes, Erie Wild. 
20,30 Trio Tas diwaktu malam. 
21,15 Ruangan TAnpa, 21,30 Ma 
nasuka untuk A.P. 22,15 Manasu 
ka untuk A.P. (landjutan). 23,00 
Penutup. # 

  
DJAKARTA, 5 September "56: 
Djam 06.16 Kwartet Harry. 07,30 

Orkes Radio Jogjakarta. 13,30 Ke 
senian Kalimantan. 14,10 Sibolga 
pasisir. 17,30  Peladjaran Njanji. 
18,30 Orkes Ketjapi Batak. 19,30 
Orkes Enam Serumpun. 21,00 Lem 
baran Wanita. 22,15 Galih Pakuan. 
23.00 Penutup. 

TJIREBON, 5 September '56: 4 
Djam 06.10 Dendang Purbasari. 

06.40 Komponis dan Tjiptaannja. 
07,10 Krontjong Extra. 07,40 Game 
lan Madura. Hn Vokalia ringan. 
13,40 Lagu2 pulau Dewata. 14,10 
Kwartet Sudharnoto. 17,00 Pendi- 
dikan Budi Pekerti. 17,30 Siaran 

  

Ada 59 
Pindjaman 

Pergantian ketua tsb. berkenaan dengan dinjatakan habis 

'haan jang besarnja Rp. 1.834.000. bada barang2 tekstil jang 
Dari djumlah itu diartaranja Rp. Idilever 
165.000.— diberikan kepada 10xong, Belgia dan Djerman Barat 
perusahaan mebel, Rp. 787.000 dalam rangka pelaksanaan 

, 

251 dan lain2. Diharapkan supaja 

    

  

Lengan tandiagan Kes. PsSI 

Pedagang! Tek 
stilj Singapura 
»Megap-Megap“ 
PEDAGANG? tekstil Singa- 

pura sedang berusaha keras 
menghabiskan stock mereka. Hal 
ini nampak dari djumlah2 obral 
an jang kini sedang ditawarkan 
didaerah itu. Banjak toko2 tekstil 
telah mengumumkan akan mem 
berikan potongan sampai 50 per 
sen dari harga biasa, tetapi sam 
butan dari pembeli tidak sebaik 
seperti diharapkan semula. Me 
nurut kalangan pedagang 

  

  

" TT i - 

Pres. Saksikan) 

PSSI Digulingkan'Dgn- Angka 5-2 Oleh 
'Kes. Buruh Leningrad: 

HARI MINGGU Presiden dan rombongan mengachiri 
kundjungannja dikota Leningrad dan bertolak dengan pesawat 
terbang menudju kota Sverdlovsk. Dilapangan terbang Lening 
rad jang dihiasi dengan bendera Merah-Putih dan Merah Palu- 
Sabit, Presiden diantar Walikota Leinngrad Smirnov dan pembe 
sar2 setempat, sipil dan militer, dan banjak sekali penduduk ko 

| paikan bunga kepada 

meneruskan salam dari anak2 
'Leningrad kepada — anak-anak 
“Indonesia. 

eiimbukan stock didnerak: Dat to Presiden dalam djalan   lah disebabkan oleh tidak turun 
nja Indonesia kepasaran selama 
kl. 3 bulan terachir ini. 

Sementara itu kalangan per- 
dagangan Indonesia menerangkan 
bahwa tidak turunnja Indonesia 
kepasaran Singapura itu adalah 
karena persediaan tekstil di In- 
donesia sudah tjukup, Iagi pula 
harapan orang sekarang tertudju 

akan 
oleh Djepang, Hong- 

per 

angku- Isetudjuan pembelian kapas sur- 
tan bermotor, Rp. 143.000 ke-(plus antara Indonesia dan Ame 
Ipada 4 perusahaan genteng danjrika Serikat. (Antara). 

Guru2 Agama 
(Harus?/Berhati2 
| Djika Berikan:Pela- 
djaran Jg Berhubungan 
Dgn Tubuh Wanita 
Dr. H. KAHARUDDIN Junus 

pegawai tinggi Kementerian PF 
dan K jang kini sedang mengha- 
diri konperensi  Madjelis Sjura 
wal Fatwa di Bukittinggi, afas 
pertanjaan ,,Antara” menerang- 
kan, bahwa ia akan  memper- 
djuangan dalam  konperensi itu 
agar peladiuran agama didjadi- 
kan mata peladjaran pokok pada 
sekolah rendah dan tinggi negeri. 

Mengenai gedjala2 adanja kri- 
sis achlak dikalangan peladjar, 
dikatakan bahwa dikalangan pe- 
ladjar2 agama djuga banjak “hal 

vitu terdjadi. Sebabnja, karena ku 
rang hati2nja para guru agama 
memberikan peladjaran, istime- 
wa mengenai soal2 jang menge- 
xai rahasia tubuh wanita, dalam 

peladjaran bersutji, wadjib man 

para guru2 agama bidjaksana 

memberikan peladjaran jang se 
rupa itu. 

Selandjutnja dalam konperensi 
itu ia akan ' memperdjuangkan 
pula tertjiptanja satu fakultas 
agama dalam lingkungan Univer 

sitas Andalas nanti, sedang utk. 

sekolah2 rendah sampai tinggi 
akan diperdjuangkan agar pela 
djaran bahasa dan tulisan Arab 
dapat didjadikan mata peladja- 
ran pokok, guna per:iapan mere 
ka dalam melaksanakan ibadah 
'dalam agamanja nanti. (Antara). 

Manila Times 
Kritik  Utjapan 

Presiden 

PRESIDEN Sukarno dari Indo 
nesia, seperti halnja pula dengan 
teman2 sedjawat lainnja ig netral, 
sedang mengadakan ,,suatu per- 
mainan berbahaja jang hanja da- 
pat menimbulkan kebingungan 
tentang persoalan2 jang dihadapi 

|dan dengan tidak sengadia tetapi 
tidak kurang berbahajanja  me- 
nimbulkan pula provokasi,” De- 
mikian tulis hari terbesar di 
Pilipina "Manila Times” dalam   tadjuk rentiananja pada hari 

. 

A. P. 18,15 Dunia Olah Raga. 18,30” 
Album Puisi. 19,30 Orkes Hawai- 
ian Gembira. 20,30 Pilihan Pende 
ngar. 21,15 Gamelan Sigeger. 22,15 
Gamelan Sigeger (landjutan). 23,00 
Penutup. 

Si i 

  

APHOTHEKER? BARU. 
« 1 

Bertempat diruang ' Fakultas 
Pharmasi Universitas Gadjah Ma 
da  didjalan Bodjong Semarang, 
baru2 ini telah diadakan upatjara 

han apotheker -atas diri 3 orang 
mahasiswa fakultas tsb. jang ba 
ru sadja lulus dalam udjian peng 
habisannja. Merka itu adalah Sie 
Khing Hie, Indarsiah dan Sumar 
to. Menurut keterangan, dalam 
sedjarah Fakultas, Pharmasi Uni 
versitas Gadjah Mada, baru per- 
tama kali inilah dapat dihasilkan 
apotheker2 tsb. Seorang dari 4 
tjalon jang ada dalam pada itu, 
tidak lulus. Pemberian gelar dan 
penjumpahan dilakukan oleh Dr. 
Sardjono dan Ir. Gembong dari 
Universitas Gadjah Mada Jogja- 
karta, serta dihadliri para dosen, 
apotheker2 dan dokter2 di Sema- 
rang. 

pemberian gelar dan penjumpa-' 

| Tentang dilemma jang dihada- 
pi oleh netralisme, Manila Ti- 
.mes menjatakan, bahwa hal itu 
jg sekali nampak dalam pi- 
dato2 Sukarno di Moskow. Di 
kalam bahwa dikota itu Su 
karno mengandjurkan supaja im- 
perialisme internasional dibas- 
Ti oleh aksi internasional, teta 
pi dalam pada itu Presiden Su- 
karno tidak menjebut2 tentang 
imperialisme baru, jaitu: gerakan 
komunis internasional. 

Manila Times mengingatkan 
Orang kepada utjapan2 Sukarno 
dalam perdjalanannja di Ameri 
ka Serikat, ketika ia memudji de 
mokrasi Jeffersen, kebebasan bu 
ruh Amerika dan tehnik pro- 
duksi Amerika. Utjapan2 tsb. ki 
ni telah dilemahkan oleh kete- 
rangan2nja di Moskow.  Demi- 
kian berita UP “dari Manila. 
(Antara). 

Beberapa. setasion dikundjungi 
Idan seraja mengagumi  bangu- 

nan2 dibawah -tanah ini para 

ta. Sebelum berangkat Presiden lebih dulu memeriksa barisan 
| pengawal kehormatan. 

Mengenai kundjungan? Presi- 
den Sukarno dalam kota Lenin- 
grad pada hari Sabtu ialah me 
lihat2 park2 dan istana indah 
jang terkenal dalam kota. Wak 

tu park, maka ,,menjerbulah” se 
rombongan besar anak2 kearah 
tamu agung Indonesia itu dan 
menjambutnja dengan menjam- 

Presiden 
dan anggota2 rombongan lain- 
nja. Seorang anak dari Sekolah 
Rakjat kelas 4, Tanya Prygunko 
va namanja, menjampaikan per 
mohonan kepada Presiden untuk 

“'Sedjak saat peristiwa "serbu- 
an” anak2 itu, jang menimbulkan 

suasana meriah dan gembira, 
keliling 

selandjutnja dalam park itu, tidak 
zerpisahkan lagi dari anak2 itu. 
Bersama-sama anak2 ini Presiden 
melihat-lihat, bertjakap dan ber- 
jajanji-njanji lagu2 Indonesia. 

Lebih dari satu djam Presiden 
dan rombongan berada dim park 
jang indah itu, melihat pantjuran 
pantjuran jg mashur jaitu "Grand 
Cascade”, “Chess Hill”, “Sun” 
dan lain2-nja jang telah menda- 
patkan perbaikan? setelah sele- 
Sat perang dunia ke-2 jang lalu, 
kemudian pergi keteluk Lenin- 
grad, dimana istana Peter the 
Great berdiri, jaitu "Mon Plaisir' 
jang terkenal indah itu. 

Dalam perdjalanan kembali ke 
pusat kota Presiden Sukarno dan 
rombongan menjinggahi dan me 

sung sangat meriah dan dalam 

tu Presiden memasuki salah sa 

suasana persahabatan. Demikian 
Tass. 

Kiev menjambut Presiden 
dengan pameran, 

Untuk kehormatan Republik 
Indonesia dan sebagai sambutan 
atas kedatangan Presiden Sukar- 
no di Uni Sovjet dikota Kiev te- 
lah dibuka pameran bertempat 
diruangan gedung pertemuan 
para guru setempat. Berbagai 
benda dan gambar jg dipamer- 
kan. melukiskan hubungan persa- 
habatan antara rakjat2 Indonesia 
dan Uni Sovjet dalam lapangan 
ekonomi dan kebudajaan jg ma- 
kin berkembang. 

Pameran2 sematjam itu  dise- 
lenggarakan . djuga. diberbagai 
tempat setjara lokal,  digedung 
gedung perpustakaan dan perte- 

| spori | 
KES, PSMS PASTI KE BIRMA 

Kesebelasan Persatuan Sepak 

bola Medan dan  sekitarnja 

(PSMS) sudah pasti akan berang 

kat ke Birma, demikian diterang 

kan oleh kalangan PSMS. 
Segala usul2 dari pihak PSMS 

sudah disetudjui oleh Persatuan 
Sepakbola Birma. Dan kini PS 

MS hanja tinggal menunggu su 

rat keputusan dari Persatuan Se 
pakbola Birma tsb. dan pesawat 
udara jg akan mendjemput rom 
bongan kes. PSMS itu. Berapa 
djumlah anggota rombongan kes. 
PSMS itu jg akan berangkat ke 
Birma, tergantung dari besarnja 
kapasitet pesawat udara jg akan 
mendjemput tsb. Berkenaan dgn. 
pertandingan di Birma itu, PSM 
S mengharapkan agar pertandi 
ngan itu bisa berlangsung dalam 
minggu kedua dari bulan Okto- 
ber jg akan datang. 

DUNIA OLAHRAGA SINGKAT. 

MENEMBAK Djago olahraga 
menembak Chang Hung dari Pe- 
king berhasil dalam perlombaan 
menembak seleksi regu RRT utk. 
Olympiade Melbourne jang diada- 
kan sedjak beberapa hari di Pe- 
king memetjahkan rekor dunia per 
lombaan menembak rapid-fire pis- 
tol silhoutte, mentjapai djumlah 
bidji sebanjak 585 dari kemungki 
nan mendapat djumlah bidji seba 
njak 600, demikian Hsin Hua. Re 
kor dunia tertjatat djumlah bidji 
584 atas nama N. A. Kalinichenko 
Sovjet Uni. Tetapi hasil tadi tidak 
dapat disahkan, karena. perleomba-   muan. 235i Na 

Demikian "Tass”. (Antara) 
“an tersebut tidak dilakukan dalam 
perlombaan kedjuaraan dunia. 

  

menaaetan pa mem er,RA NAMA ANA at 
-    

  

    

3 ORANG PENDJAHAT 
DITANGKAP. 

Tri-Tunggal di Klaten baru2 

ini berhasil menangkap 3 orang 

pendjahat besar dari daerah Tu- 

lung-Barat. Pendjahat2 itu a.l.   lihat-lihat dalam metro  Lenin 
(kereta listerik dibawah tanah). 

tamu Indonesia itu banjak me- 
njampaikan pertanjaan2 kepada 

pihak tuan rumah, terutama se- 
kitar konstruksi metro itu. N.I. 

Smirnov,  Walinota Leningrad, 
din (V.A. Kamensky, arsitek 
kepala kota Leningrad, membe- 

bernama: 1. Martodjijo Kl. Mun 

du, 2. Partodjimin dan Hardjo- 

soemarto" masing2 Kl. Kemiri — 

Djatinom. Orang? ini telah la- 

ma djadi intjaran polisi. si 

Dalam pemeriksaan polisi pen 

djahat2 tsb. mengaku terus te 

rang segala perbuatannja jang 

melanggar peri: kemanusiaan dan 

hukum. 

KURSUS KILAT ,,/MBABAR” 
KAIN.   rikan pendjelasan2 luas kepada 

tamu2nja itu, chusus kepada Pre 
sidem' Sukarno jang banjak me- 

ngadiukan pertanjaan2.   Pada saat itu tjuatja mendjadi 
makin terang ' hingga makin 

indah pemandangan dalam kota 
jang penuh dengan ' bangunan? 

bersedjarah, berarsitektur indah2 

dengan djalan2 dan park2nja jg 
indah2 pula, sedjak mendapat- 

kan perbaikan2 sesudah perang 

dunia kedua. 
Para tamu Indonesia itu djuga 

setjara chusus melihat monumen 
Peter the Great dilapangan te- 
ngah kota jang menghadap pada 

den dan rombongan - kemudian 
memasuki istana Smolny jang 
terkenal sebagai markas besar 

Lenin diwaktu revolusi Oktober 

tahun 1917. Dari tempat inilah 
Lenin menjampaikan instruksi2- 
nja kesemua daerah operasi re- 
volusi. Kepada Presiden ditun- 

djukkan tempat Lenin mempro- 
klamasikan' kekuasaan  Sovjet 
dalam tahun 1917, jaitu dite- 

ngah ruangan sidang. Kepada 
para tamu itu djuga ditundjuk- 
kan kamar2 tempat tinggal Le- 
ain waktu berada dalam  Smol- 
ny. 

Waktu di Leningrad ini Pre 
siden dan rombongan berkesem 
patan pula menjaksikan  pertan 
dingan sepakbola kesebelasan na 
sional Indonesi PSSI melawan 
kesebelasan kaum buruh Lenin- 
grad. 

Sebagai diketahui, saat ini ke 
sebelasan PSSI sedang mengada 
kan tour di Uni Sovjet dan telah 
melakukan pertandingan diberba 

gai tempat jang telah kita kabar 
an. 
Pertandingan PSSI di  Lenin- 

grad ini, jang disaksikan oleh 
Presiden dan tamu2 Indonesia 
lainnja, merupakan peristiwa jg 
istimewa. sekali, sehingga segala 
sesuatunja disiapkan setjara chu 
sus. Stadion dihiasi setjara besar 
besaran dengan bendera2 kedua 
negara dan pada pintu masuk 
terpentang tulisan jang besar2 jg 
berbunji: Salam kepada - duta 
rakjat Indonesia jang dimulia- 
kan, Presiden Sukarno!” 
Waktu diumumkan melalui pe 

ngeras suara, bahwa Presiden 
Sukarno tiba, maka setjara spon 
tan seluruh 100.000 rakjat jang 
hadlir dalam stadion berdiri dan 
menjampaikan sambutannja. Se- 
belum pertandingan dimulai, Pre 
siden Sukarno menghampiri ke- 
dua kesebelasan jang telah siap 
berhadapan dalam dua barisan 

tiap pemain dari kedua belah pi 
hak. Oleh pihak tuan rumah ke 
pada Presiden dan tamu2 Indone 
sia lainnja disampaikan bunga? 
kehormatan. 

Pertandingan jang bersifat per 
sahabatan berlangsung dengan 
seru dan mendapat sambutan2 jg 
hangat sekali dari 100.000 penon 
tonnja itu. Kesudahan pertandi- 
ngan ialah S—2 untuk kemena- 
ngan tuan rumah. Sebelum me- 
ngaso stand 4—1. 

Sesudah pertandingan itu, pada 
petang harinja, oleh Walikota 
Smirnov diselenggarakan resepsi 
untuk kehormatan  tamu2nja   dari Indonesia itu, jang berlang 

    
DJURUBITJARA Kementerian 

Penerangan mengumumkan sbb.: 
Diwaktu-waktu belakangan ini 

didalam berita2 pers — baik su- 
rat2 kabar maupun kantor2 beri 
ta — terdapat banjak kesalahan?. 
Kami melihat suatu tendens utk 
menjiarkan hal2 jang didengar 
dari beberapa pihak dengan tidak 
meminta keterangan lebih dahulu 
akan benar tidaknja dari orang2 
atau pihak2 jang berkepentingan 
atau jang memang mengetahuinja, 

Sebagai misal sadja ialah berita? 
"PLA” disekitar soal Lie Hok 
Thay tentang ditangkapnja Jusuf 
Puar, jang tidak benar, dan beri 

  

Djangan Suka Bikin Berita ,Hantam 

Kromo" 

beri beberapa keterangan jang 
Mena pihak polisi. Dari 

ntara” dapat kami sebut berita 
sensasi tentang mundurnja J. M. 
Menteri Perekonomian, jang ternja 
tatidak benar. (Berita tersebut 
kita dapat dari sumber jg “tidak 
bisa dibantah, Red. "Antara”). 

Semua' berita2 jang demikian, 
jang memang salah atau karena 
tidak tepat (tendentieus) dapat 
menimbulkan tafsiran jang bukan 

ta tentang diambilnja Besoes olehbukan, akan mengakibatkan : be- 
seorang resersir polisi untuk mem 

kitbanjak dihalang2i dalam pe- 
kerdjaannja, — ada kemungkinan 
rakjat-banjak gelisah, kepertjaja- 
an massa dalam surat2 kabar dan 
kantor2 berita jang sering melan 
sir berita2 salah, achirnja akan 
hilang. " 

Dengan ini kami berseru kepa 
da semua wartawan supaja dja- | 
ngan ikut-ikutan dengan tendens 
jang timbul dihari2. belakangan 

gedung2 besar dan baru. Presi-: 

dan berdjabat tangan dengan se 

Atas usaha Persatuan Pengusaha 

'Batik di Bajat, Klaten kini se- 

Idang diadakan kursus kilat mba 
bar” kain batik jang di ikuti pa- 

'rya anggauta persatuan tsb. Pim- 
pinan kursus adalah seorang ahli 
jang dikirim oleh djawatan pe?" 
industrian dari Jogja. Seperti di 

ketahui para pengusaha itu umum 

nja ,,mbabarkan”. hasil produksi- 
nja ke Jogja atau Solo. Kabarnja 
dikandung maksud PPBB segera 
akan mentjoba sendiri ,,mbabar” 

PURWOREDJO 
BADAN KOORDINASI PE- 

GAWAI NEGERI. 

  

Di Purworedjo .telah bersidi Ba 
dan Koordinasi Koperasi Pegawai 

Negeri agn susunan pengurus 

sbb.: Pelindung Bupati Sukardjo 
Sastrodiprodjo, dan anggauta 
DPD seksi ekonomi, Ketua sdr. 
K. Mangunprawito, penulis sdr. 
Budihardjo,: bendahara sdr. Har 
jono “dan pembantu? sdr2 Moch 
Safuan dan Darmo II. Hingga se 
karang jang masuk mendjadi ang 
gauta BKKPN baru ada 5 jakni 
Koperasi2 Rukun: Warga  (Perta- 

nian) Pantja Djaja (Gabungan da 

ri beberapa djawatan) IKPM 

(Penmas), Gerilja. Djudjur (PU- 

DI) dan SSKDN. 

TJILATJAP 
KOMPLOTAN GARONG 

t- DIRINGKUS. 

Dari  Sidaredja dikabarkan, 

bahwa atas kegiatan alat2 Nega 
ra didaerah itu, baru2 ini telah 

ditangkap lebih 'dari 30 orang 

komplotan garong, jang hingga 
kini masuk dalam'tahanan. Me- 
nurut keterangan mereka itu ter- 
masuk golongan ,,tokoh garong” 

jang sedjak beberapa waktu se 
falu diintjar gerak geriknja. 

  

Dalam hubungan penangka- 

pan2 tsb. pihak resmi belum ber 
sedia memberikan keterangan 
atau komentar jg. mendalam. Te 
tapi umum menafsirkan, bahwa 

dgn. tindakan2 itu gangguan ke- 

amanan jang berupa pengga- 
rongan dll.nja. dapat dikurangi: 

TRUCK BERADU DGN GER- 
BONG KRETA API. 

Seorang kenek meninggal kare- 
na luka2nja dan seorang pengen- 
dara selamat waktu sebuah truk 
milik djawatan pelabuhan Tjila- 
ijap menabrak gerbong kereta api 
jang baru. dilangsir. Ketjelakaan 
terdjadi tangal 30-8 dalam kom- 
pleks pelabuhan sebelah barat 
Borsumy. 5 Gerbong jang terta- 
brak itu keluar dari rel dan truck 
terugling dan didorong sampai lk 
15 .meter.   BANDJARNE GARA 

HARIMAU BUNUH DIRI? 

Malam Selasa Kliwon jl. anta- 
ra djam 20.00 sebuah truk milik 
T.N.I, Res Inf. XII di Purwoker- 
to waktu pulang dari Semarang 
menudju Purwokerto telah meng 
gilas seekor harimau. Ini terdjadi 
didesa Gumuruh Ketjamatan Ba- 
wang Bandjarnegara. Dari djauh 
pengendara sudah mengetahuinja, 
tetapi ia tidak: mau pergi dan te- 
rus nongkrong ditengah djalan, 
achirnja digilas sehingga mati se- 
ketika. 

PATI 

PELANTIKAN PANITYA PEM- 
BENTUKAN DPRD PERALIHAN. 
Belum lama berselang ini, dipen 

dopoKabupaten Pati oleh Kepala 
daerah setempat telah diselengga 
rakan pertemuan dengan wakil2 
dari partai2 jang mendapat suara 
terbanjak dalam Pemilihan Umum 
J.t.1l Dalam pertemuan tadi oleh 
beliau diterangkan bahwa, menu 
rut tilgram dari Gubernur Djawa 
Tengah, para anggauta Panitya 
Pembentukan D.P,R.D. Peralihan 
Kab. Pati telah diangkat semen 
djak tgl: 16-8-56 dan dalam per- 
temuan ini, mereka akan dilantik. 

  

  ini, ialah tendens ,,hantam kro- 
mo”, asal ada berita, tidak perdu 
li benar atau tidak, nanti toh 
akan dibantah kalau tidak benar. 
Djurnalistik demikian bukan jang 

a kita semua harapkan untuk Indo- 
berapa instansi pemerintah sedi- Inesia, (Antara). v 

Setelah melalui pandangan? ' 
amum oleh hadlirin, maka susunan 
panitya tadi dapat dibentuk seba- 
gai berikut: Ketua: Palal al. Pra 
noto (Bupati Pati), Wk. Ketua : 
Iman Sjofwan (NU), “AnggautaZ: 
Sanjoto Partoatm6djo (TPKI), 
Moch. Darwawi (Partai Buruh), 
Moch. Muri (PKI), dan Sardjan 
(PNI), 

    

Da aa Kanan PAN PAU 
Tana mg mn AN OI Da RN D3 Wan Ap EA B3 aa 
2. LK Up ama 
..a ae &. RA panaan 

BAL Nam Him pe Ka Da KBM Pagu 
Pe ar BAAK Me MM MD, 

  

KLATEN IDJEPARA 
LURAH DAN KAMITUWO D! 

KROJOK RAKJATNJA. 

Dari Djepara didapat “kabar, 

bahwa telah meninggal dunia di 
rumah sakit seorang  Kamitua 
(pembantu Kepala Desa) desa 
Bangsri. 2 Hari sebelum itu te- 
lah meninggal pula Kepala Desa 
Bangsri itu sendiri. Kesemuanja 

itu karena mendapat luka2 seba- 
gaji akibat - pengerojokan jang 
dilakukan oleh 49 orang pendu- 

duk desa itu pada tgl. 26/9. 

Menurut keterangan,  timbul- 

nja peristiwa pengerojokan itu 
karena pada waktu itu Pak Lu- 
rah sedang mendakwa salah se 
orang penduduk telah mentjuri 

sebuah arlodji tangan milik anak 

Pak Lurah tadi. Orang jang ditu 
duh ini kemudian pulang dan 

sesampainja dirumah  melapor- 

kan kepada saudara kandungnja 
jang lalu ,,mengerahkan”  tena 

ga tetangga2nja.  Ternjata Lk. 

ang dengan .membawa pen 

tung dan alat pemukul lainnja te 
rus serbu rumah Pak Lurah dan 
melakukan  penganiajaan. Pak 

Lurah jang dipukul beberapa ka 
H dengan barang keras seketika 
itu meninggal dunia. 

7 Orang jang dianggap men- 

djadi biang-keladi peristiwa tsb. 

kint telah ditahan oleh polisi. 
Penjeldikan masih terus  dila- 
kukan. (Antara). $ 

SRAGEN 
GARA2 MENJEROBOT TEBU 
DALAM IRING2-AN LORI. 
Dari Sragen dikabarkan, bah- 

wa baru2 ini didesa Kebonromo 
Ketjamatan Ngrampal (Sragen) 
telah terdjadi ketjelakaan ngeri jg 
menimpa anak bernama  Sarino 
jang berumur 14 tahun penduduk 
Tani didaerah itu, jang meng- 

akibatkan tewasnja Sarino. Per- 
istiwa tsb. terdjadi waktu sikor 

ban mengambil sebatang. tebu 

pada suatu lori dari beberapa ren 
tetan lori jang penuh tebu jang 
ditarik oleh tractor. Karena ku 
rang hati?nja ia tergelintjir dja 
tuh ditengah2 baan dan terus ter 
seret sampai 63 metr  djauh- 

nja, kemudian digilas oleh ren 
“etan Iori2 tsb. 

WONOGIRI 
ANGIN PUJUH MENGAMUK 

Di PESIDO. 
9 Buah rumah telah diratakan 

dgn tamah akibat hudjan lebat di 
sertai angin ribut jang achir2 ini 
telah mengamuk didaerah Kelura 
han Pesido dan Modjopuro Ketja 
matan Djatiroto Kabupaten Wo 
nogiri. Kerugian ditaksir sebesar 
Rp. 8.600, —: korban manusia tak 
ada. 

Atas usaha Rukun Tetangga 
dan Pamong Desa, oleh pendu- 
duk sekitarnja segera diberikan 
bantuan baik berupa tenaga mau 
pun benda, untuk sekedar me- 
ringankan beban para penderita 
tersebut. 

DJUANA 
TJABANG P.SI. TERBENTUK. 
Kalau dulu Partai Sosialis Indo 

nesia di ' Djuana masih: dibawah 
pengawasan Tjbang PSI Pati, ma 
ka atas usahanja jang tiada henti 
hentinja, baru2 ini telah terbentuk 
lah Tjabang Partai Sosialis Indo- 
nesia untuk Djuana dengan mela 
lui rapat pembentukannja jang 
bertempat dirumah sdr. S. Wirio- 
prawiro dengan susunan pengu- 
rusnja Sbb: Secretaris Umum: 
sdr. Saman: Bag. Organisasi: sdr. 
Soebawi, Seksi Keuangan: sar. 
Tan Pik Mo: Pembantu Bag. Or- 
ganisasi I » sdr. Soemintohadi, II 
sdr. Kasno: Bag. Penerangan/Pen 
didikan dan“Penerbitan: sdr. S.- 
Hadisoetikno, Bag. Umum sar. 
Soedadi Ranawasita. 

TJIREBON 
NGUNGSI KE DAERAH 

KUNINGAN. 
Berhubung tidak tahan 

terhadap gangguan2 keamanan 
dari gerombolan jang meradja- 
lela didaerah tempat  kediaman- 
nja, maka sebanjak 22 orang pen 
cuduk desa Tjilumpi « kab. Tji- 
tatjap, baru2 ini datang 

     

      

lagi   
telah 

minta perlindungan kepada fihak 
militer, jang bertugas didaerah 
Tiiwaru (Kab. Kuningan). Mere- 
ka dewasa ini ditempatkan  di- 
kampung Tjimuntjang desa Tji- 
tikur ketj. Tjiwaru Sementara 
itu dikabarkan pula bahwa  se- 
banjak 121 6rang penduduk desa 
Karangkentjana Tjiwatu, telah 
mengungsi kekota ketjamatan Tji 
waru dengan alasan serupa.    
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tai tan bari ' 
ranjis di Cpyrus 

  

Inggris, Anthony Eden, telah m    
   
   

      

   

    

djurang peperangan : 
lah Cailaghan ja 
njatakan djuga 

berdiri dip 

      
   

  

   
   

Gen aah 
Djuga suasana di Paris 

sama pesimistisnja. 
Kalangan jang patut dipertja 
mengatakan bahwa dalam sid: 
Dewan NATO & Barig 
minggu ini, | 
peringakan ngan J u2 

  

Dj jerman Barat, 
Suez mendjadi-djadi. 

Inggris" Sudan membatalka 
tjuti2 

siapkan tjadangan 

  

—pasukan2 

dah berachir masa dinasnja. 
Pasukan2, " kapal2, pesawai 

terbang, tank2, amunisi, truck2 
dan bom? terus mengalir  ke-|9ap pihak2 jang mengeri 
pangkalan2 Malta dan Ceprus: 

Diam sidang Dewan NAT 
jg akan dilakukan hari Rabu jad, 
masalah Suez akan mendjadi pol 
kok utama. 

"Inggris menggempur Me- 
Sic.” 

Sementara itu suratkabar2 Ing- 
gris hari Minggu dengan huruf2 
besar bertanjakan "Inggris akan 

ir?” 
(partai Bu 

tulis dalam tadjuk rentja- 
narja: Bukti ada bahwa P.M. 
Eden mempersiapkan  pepera- 
ngan melawan Nasser. Pasukan2 
Perantjis didaratkan di Cyprus. 
Eden dengan berkeras kepala: 
menunda-nunda pemanggilan par 
lemen supaja bersidang. Semen- 

berperang melawan Mes 
'Sunday Pictorial” 

ruh) 

tara itu pemusatan kemiliteran 
terus berdjalan.' 

Perundingan Menzies - Nasser 
kaan tipis sadja 

an mena an 
masalah Suez. Pala naa Ka 
hajanja sangat “bahwa..Sir 
Anthony (Eden) - mengobarkan 
perang melawan Mesir. Kalau ini 
sampai terdjadi, Inggris 
ana kedalam diurang” malapeta- 

Perang melawan Mesir 
aja akan berarti perang 1s 
terhadap tentara Mesir, melai 
kan suatu operasi militer “jar 
lama dan banjak menumpa 

  

  

darah: pendudukan dan pening F Pe. 
san jang berlumuran , 
terdjadi: dan hal ini akan 

  

  

babkan bahwa seluruh sa 
umum Asia akan mela 
Demikian suratkabar ' Ba Dj 

   

»Sunday Graphic” gone | 
tif) setudju djika I 
barkan perang m 

“I peranga, melawar 
sa Sement: Pp. 

kalau ee 9): 

menghentikan demobilisasi ang | ngatja 
gota2? angkatan perang jang su-f 

akan terjdi 

     

     

   

    

   

   
    

  

belum pemrintah In 
uskan untuk meng 

tara itir 

ip 

dan Ting 23 Naah 
dengan sah." Setengah ulan) 
Hailsham tulis dalam “ 

kabar, sebagai djawaban 5 

  

          

  
  

   

  

   

    

   

Pena NA sang) a utk 
merampas djalan pelajaran inter- 
nasional dan untuk memperkuat 
antjamannja bahwa setiap orang 
asing — Inggris, “Perantjis atau 
Amerika — jang tidak mau be- 
kerdja di Terusan Suez, akan di 
djebloskan - kedalam pen 
»Pada saat ini kita tidak boleh 
bersikap lemah hati. Kalau kita 
hanja omong2 sadja dalam PBB, 

'kekerasan." 
Kata Hiilsham dalam tulisan- 

Inja, Inggris dalam masalah Te- 
rusan Suez ini menghadapi ”se- 
orang diktator, ketjil jang men- 
diadi kepala negara daripada 
Suatu negeri jang sangat lemah 
kedudukannja. Negara2 jang me 
nandatangani Konvensi Istambul 
1888 mempunjai alat2 . untuk 
memaksakan ..kemaun merek 

    

atas diri Nasser. “ini musti 
lankan ! 113 
'Seterusnja 

kan: « Bahaja jang sesu 

esapake 1 

    

gris. sekarang ini ialah dise- 

| Bila Mesir 5c 

maka Mesir akan mempergunakan : 

    

   

  

   

Hailsham mengata-|d EH 

Timur Tengah, sudah berta-| Us 
(hun-tahun lamanja ialah Mesir,| Ka 

5 idan 'kesukaran2 jang dialami 

n j/Akan 
2st Ramalkan Bah     

1 KombakarangDjan |! 
RADIO MOSKOW dalam sia 

aja hari Sabtu menjatakan arti Pt nerima Soviet boren 
s e an sen- apat pertjobaan 

Idjata2 ' atom dapat dihentikan 
ang djuga,” tidak perduli 

    

   

   
    

  

  

     

Perobahan 

bah pembagian barang2 impor   perdjandjian mela- 
a2 atom, Dengan 

ibangan keilmuan dan me- 
in dewasa ini, demikian 

io Moskow, pertjobaan2 me- 
ledakkan bom2 atom dan zat-air 

Itak dapat dis disembunjikan. 
| Dengan menjebut2 bahwa Was 
|hington tela mengumumkan bhw: 

  

   

     
& 
x 

| dang sibuk berusaha 
baru? ini ditimbulkan 

  

Gjadi suatu persengketaan besar 

Mesir akan tetapi bilamana itu 

Kereta- Api 
Masuk:Sungi 
82 Orang Tewas 

82 ORANG telah tewas dan 
22 lagi- mendapat luka2, waktu 
keretaapi Ia mean tumpangi 
djatuh ke sebuah sungai 
ketjil jang sedang bandjir Sabtu 
aan malam. Ketjilakaan me- 

: an Anna pagi) telah 
Bean 23 majat didekat tem 
pat ketjilakaan, 40 lagi kira2   kan karena Inggris tidak le- 

I dulu Pe, hal ini“. 

    : Akan 
tjana 4 Dull   djika tjara2 lain : 

rat kabar ini, PBB ,,tumpuh 
tidak bisa berbuat | 
Hanja ada satu Tatan Tp! AS 
lau Nasser tidak mau menjetu. 
djui internasionalisasi 

menduduki daerah Teru erusan 
Dengan sokongan dari seku- 

rang-kurangnja sebagian dari- 
negara jang menjokong £ 
& Perantjis, mak H 
rantjis bisa mendirikan badan 
kuaasan internasional dan 
djaga Terusan Suez, sampai tiba 

  

      

saatnja dalam mana Mesir ber-| 
sedia merana persetudjuan 
baru. 

Ini berarti perang melawan Me 
sir, tapi suatu peperangan | jang 
dapat dibatasi, gelocaliseerd, 
suratkabar tadi. 

,Sunday Dispatch” (inde 
konservatif): 

     
   

  

dent, 

gris menghadapi 2 alterna 

rahkan begitu sadja e 
Suez kepada Nasser: bee 
ma-lamanja. Atau: Ingg 
Perantjis mengobarkan ' 
liter terhadap Mesir. 

  

    

     

  

   

     

  

ak 

kata usaha 

Kalau ee Panitya 

ngan Nasser-Menzies gagal, Ing|« 

Pertama, mengalah tas Tmenjet: 

:Akan : 

Ha: 

erhasil'?. 
Praktis Sudah'Mati — 

| adakan Rumus Kom- 
promi Boru Berdasar Rentjuna Indie 

satu mil kesebelah - (Antara- 

  

    

wa 

Da Stirak ALDJAZAIR — ' 
resa Ma serdadu pendudukan Perantjis di Aldjazair se-! 

memadamkan kebakaran besar-besaran, jang 
oleh pedjoang2 Aldjazair dipusat kota tsb. 

Moskow Peringatian Pe- 
rang Akan Meluas (| 

Sampai Diserang — Sendjata2 
Jang. Diterima Mesir Dori Blok Russia 

( Terdiri Dari Type Tua? 
KADIO MOSKOU memperingatkan hari Sabtu bhw suatu 

peperangan dengan Mesir mengenai terusan Suez ,,dapat men 

Tengah dan barangkali dapat meluas bahkan lebih djauh 'as!.” 
Dalam siarannja jang tertangkap di London Radio Moskou se 
landjutnja menjatakan bahwa koran2 Inggris sekarang tidak 
mempersoalkan apakah kekerasan akan dipergunakan terhadap 

“Isangat sekali ' 

'merugikan kepentingan? nasional 

Spyiet dalan pekan j.l. telah me 
lakukan 'pertjobaan2 maka ko-! 
|mentator Radio tsb. menjatakan ' 
8 selandjutnja »Suatu perdjandjian 

: k menghentikan pertjobaan2 
ini dapat, ditanda- -tangani, seka- 
rang djuga”, 

1 Radio tsb, menambahkan »pe- 
nolakan untuk. mengikat. perdjan 
Idiian demikian itu ialah karena 
kalangan2 berkuasa di Barat 
ingin melandjutkan menumpuk2 
sendjata2 atom”. (Antara). 

    

   

        

   

      

rang2 

ngingat. 
a. undang2 Pokok Bank Inda 

nesia 1953 pasal 22 ajat (1), b. 
“Peraturan devisen pasal 26 ajat 
“1 (Staatsblad 1940 no. 291) se- 
bagai kemudian telah diubah dan 
“ditambah jo, keputusan presiden 
no. 62 tgl. 27 Pebruari 1954, 

ikeputusan rapat dewan moneter | 
tgl. 20 Djuli dan 22 Agustus '56 
telah memutuskan : 

e. 

pembagian  ba- 
Serta 

Pertama: 
impor 

dalam 

menteri 

  

- Kaum Demonstran 
3 Sendjata Polisi —   

BEBERAPA RATUS ora 
Kluz Klan pada malam Minggu     

       

  

   

  

   

bis2 kota 2g 3 bulan untuk 

Dengan berdiri didepan salip 
18-kaki tingginja jang dibakar, 
kepala Ku Klux Klan jang ber- 
tudung hitam seluruh tubuhnja 
hingga hanja kelihatan matanja 
berbitjara menentang gubernur 
Florida LeRoy Collins, Surat: 

kabar2 Florida, Perhimpunan 
(Nasional untuk — memadjukan 
orang2 berwarna, dan hakim 
Mahkamah Agung, jang  mela- 
'rang diskriminasi rasial . dalam 
sekolah2 umum. 

Dikabarkan, bw sebelum per- 
temaun itu, anggauta Ku Klux 
Kian berdjalan berbaris melalui 
perkanga orang2 Negro 

didalam kota sambil membawa 
bendera2 Konfederasi. 

jang meliputi Timur Dekat dan 

akan dipergunakan. 

Ini merupakan pembifjaraan 
jang berbahaja”, demikian Radio 
Moskou memperingatkan. - ,.$e- 
mua hal ini nampaknja - seperti 
bermaksud menaruh sebuah ran 
djau dibawah bangunan mereda- 
kan ketegangan “internasional jg. 
Gibangunkan selama tahun2 ini 
oleh rakjat2 didunia”. 
Andai kata - antjaman mem- 

pergunakan kekerasan terhadap 
Mesir dilaksanakan maka sebalik 
nja akan terdjadi jakni tidak di- 
redakannja ketegangan internasio 
nal melainkan ketegangan akan 

"meruntjing:” Ada 
persoalan jang harus banjak se- 

"Ikali direnungkan oleh mereka ig 
kini menggerintjingkan pedang2 
dan melalui halaman2 koran2 
Inggris minta dipergunakan keke 
rasan terhadap Mesir”. 
Sebelum siaran Radio Moskou 

itu menjatakan bahwa kekerasan 

hanja- harus dipergunakan untuk 

merobah perdjandjian2 jang pin- 
tiang dan tak seimbang dan jang 

"Polisi! pakai gas airmata 
terhadap orang2 kulit 
putih. 

Lebih djauh oleh Reuter di 
kabarkan, bahwa di Clinton, Ten 
nessee, telah terdjadi demonstrasi 
dari orang2 'banjak jang ramai2 
menentang: 'disatukannja — anak2 
Negro bersama2 dalam satu se- 
kolah menengah dengan anak2 
orang kulit putih dikota tsb. De 
Maa spada dana Minggu | 
itu dibu arkan Igan gas air- 
mata semggiara “itu polisi2 ne-f 
gara bagian dikerahkan ' kekota 
isb. untuk mentjoba menenang- 
kan keadaan kembali. 

Polisi kota melemparkan bom2 
as airmata ditengah2 500 orang 

demonstran? jang berramai2 ber 
kumpul luar gedung 
pengadilan sebelim polisi negara 
bagian tiba dikota tsb. Pihak po- 
Hsi lalu. menangkap 3 orang di 
antara mereka itu. 

Tetapi orang banjak janp ber 
demonstrasi itu bertambah besar 
djumlahnja dan  achirnja me- 
ngantjam akan menjerang ke- 
47 orang polisi jang oleh mere 
ka itu dimaki2 sebagai ,.petjin 
ta orang2 perempuan Negro”. 

dan hak2 kedaulatan salah 
satu peserta dan mereka di Ing- 
gris memimpikan - .perdjandjian 
jang demikian itu dan sambil   

KETUA-PANITYA 5 Negara, PM Australia Robert G. 
Messies, beserta anggota2 misinja jang akan berunding dengan lagi, demikian Radio 

erusan Presiden Nasser telah tiba di Kairo malam mendjelang berangkatnja panitya | 
Suez, Inggris dan Berani Bia bisagi Kairo : Senin ,,Saja datang . 

    

untuk melakukan tugas 

  

Sementara itu kalangan jang 
berdekatan “dengan pemerintah 
Mesir mengatakan kepada warta 
wan U.P., bahwa pemerintah 
Mesir tetap akan menolak segala 

menginternasionalisasikan 
Terusan Suez, dan Rentjana Dul- 
les jang hendak disampaikan oleh 

ED negara itu 
. mati.”     

    

   

        

   

    

   
   

1 | tadi mengatakan bah 
wa Presiden Nasser akan  mem- 
pergunakan pertemuan dengan 

ya $$ Negara di Kairo itu! 
gai “"upatjara sembahjang un 

Rentjana Dulles”, 
untuk memungkinkan tum- 

" 

arkan atas Rentjana bada 

er na dapat mene- 
kompromi Sepa-| 

Mesir mengenai Terusan 
.| Suez, Tah dalam dewan admini-|   

  

   

  

   
   
   
   
     

   
    

dung, Kilang Kapus 
lah ditahan oleh Kh. 
Sjamsupradja « 

Sebagai Aa beaka kei 
tsb. adalah penandatar 
flet Froot Pemuda $ 
dipandang berisi Png 
pada Bung Karno. 
Patel bi 4 

ngan sekitar p : Ade 
dan ind are Adam 

HAFES SABEK, 
umum Mesir, pada. malam Mir 
gu mengumumkan di Kairo ba 
wa ia akan meminta hukuman 

perkara komplotan | mati dalam 
mata2 Swinburn, demikian diwar' 
takan oleh kantor 
ngah resmi Mesir ,,Middle East. 
News Agency”. Perkara 

  

   

  

   
   
      
    

        

   
   
   
   berita sete- 

| stratif urusa “Terusan Suez du- 
du V akil negara2 lain). 

a dikatakan bahwa 
is dan Perantjis 

n Presiden Nasser melakukan 
innja dengan penuh kepertja| 
2 alangan tadi mendasarkan 

Nang in ini atas .perpetjahan 
tak negara2 Barat” dan so- 

1 jg. diperoleh Mesir dari 
rab, Asia dan URSS. 
dikalangan Barat ini 

  

  

   

Ha untuk 'menjelesai- 
ah Suez setjara damai, 

Mati 
mum meminta Su- 

dari Kitab Hu- 
La 53 i Mesir dikenakan 

p' da akte tsb. Bab ke-80 itu 
menentukan bahwa setiap orang 
sa dipersalahkan ' memberikan 

ida sebuah negara asing atau 
plotan mata2 itu akan Henkan a lah seorang wakil dari negara 
oleh suatu pengadilan - militer, 
Tanggal dimulainja pemeriksaan 
pengadilan tsb. belum lagi diten- 
tukan. Setjara tehnis Mesir ma- 
sih dalam keadaan perang jaitu 
dgn Israel, dan hal ini. adalah 
sebab mengapa penuntut umum 
tsb. akan meminta hokgian 2 

  

asing itu dalam setiap rupa atau 
bentuk sesuatu rahasia jang ber 
talian dgn pertahanan negeri, ha 
trus dikenakan hukuman mati bi 
la Mesir ada dalam keadaan pe 
rang ketika tindak pidana itu 
dilakukan, dan hukuman kerdja 

Pakan 3 

Sprakgg 

IKhrushchev (sekretaris I 

o 5 lg pen tadi sangsif 

Han perang, naj Suez 

diperta m oleh pernjataan Ei-| 

enhower Djlim'at ji, bhw AS. 

jang sangat penting dan saja 
an memusatkan perhatian saja terhadap tugas ini”, dan di 

katakannja bahwa i ia berharap selesai dengan tugas nja di Kairo 
am minggu ini djuga. Seperti diketahui, anggota2 misi 

j ialah Loy Henderson dari AS, Ardelan dari Iran, Oesten Un 
men. | den dari Swedia: dan menteri luar 1 negeri Etiopia. Ba

ta
sa
n,
 

walaupun andaikata 
Dulles gagal. 

Mereka mengemukakan bahwa 
pertentangan paham ini tampak 
djuga didalam negara Inggris. 
Mereka kemukakan bahwa Par- 
tai Buruh menentang pemakaian 
kekerasan sendjata. 

Tapi pentjegah- jang paling 
kuat terhadap tindakan2 militer 

ggris-Perantjis ialah peringatan 
jang telah diperdengarkan oleh 

CC? 
Komunis Uni Soviet), jaitu bhw 
negara2 Arab tidak akan berdiri 
sendiri, apabila petjah perang. 
"Demikianlah diwartakan oleh 
|wartawan UP dari Kairo. (Ant.). 

Menzies tidak mau me 
ninggalkan prinsip2. 

Sementara itu perdana menteri 
Australia, Robert Menzies, seba 
gai ketua panitya S5 negara teru- 
san Suez, membentangkan man- 
dat panitya dan mengatakan ,,hal 
ini berarti bahwa kami bertindak 
dalam batas2 kekuasaan jang di 
berikan kepada kami dalam kon 
ferensi London tentang terusan 

Rentjana 

Hal ini tidaklah berarti bahwa 
'kami merupakan pembawa pesan 
belaka jang akan menjampaikan 
sehelai kertas sadja, demikianlah 
Menzies. Ada banjak hal jang 
harus diterangkan lebih djauh 
dan kami mau sekali mengada 
kan pembitjaraan tentang semua 
egi akan tetapi kami tidak mat 
meninggalkan: prinsip2 jang ma- 
'hapun djuga dalam rangka usul2 

  

    
“dalam keadaan damai. 

kami, demikian Menzies. (Ant.). 

Dimintakan Haku- 
“lakukan pada Wali Mesir ada 

Tudu- 

hah2 resmi terhadap orang2 Ing 
ris dan Mesir jang terlibat da 

ta perkara komplotan mata2 
itu menurut Sabek akan dikeluar 
kan di Kairo dalam minggu de- 
pan, Sabek djuga menerangkan 
bahwa semula pengusutan diren- 
tjanakan selesai pada. hari Sap 
tu, tetapi sekarang muntjul sak- 
si2 baru sehingga pengusutan 
diharapkan dapat selesai sebe- 
lum hari Saptu j.a.d. 

Seperti diketahui dlm perkara | 
komplotan mata2 ini terlibat, 3 
orang sipil Inggris jaitu James 
Swinburn, Charles Pittuck dar 

bila tindak pidana tsb, -di- "eneg Zarb, (Antara-Reuter). 

mempersoalkan dewasa ini apa- 
kah Inggris harus atau tidak ha- 
rus mempergunakan kekerasan 

terhadap Mesir. 
Pembitjaraan2 mempergunakan 

kekerasan militer makin banjak 
Moskou, 

Selandjutnja mereka itu mengan 
tjam akan merampas — sendjata 
api polisi2 kota dan akan mem 
bunuhnja sekali. Tetapi ketika 
bom2 gas dilemparkan ketengah 
tengah mereka dan satu  temba 
kan dilepaskan barulah kaum de 
monstran itu mundur. 

Semntar. itu pada - malam 
'| Minggu itu gubernur Frank Cle 
ment seorang dari partai Demo 
krat,. telah memerintahkan 100 
orang polisi.patroli djalan2 raja 
untuk datang kekota Clinton ma 
ta itu djuga untuk memenuhi 

Krisis Kabinet 
Bid” Paling'Untek 
Kini ISudah (Berdjalan 

Menzies ke. Cairo. 
Orang dapat menerka kata 

Radio tsb., bahwa: dengan-senga 

dja “elah diusahakan untuk me- 
nimbulkan suasana jang mung- 

kinkan memuaduh Mesir tidak me 
ngambil sikap jang mendamai- 
kan apabila Mesir menolak tun- 
tutan2 Australia cs jang . akan 
diadjukan kepada Mesir. 

Sementar, itu menteri luar ne 
geri Perantjis Pineau malam Se 
nin memperingatkan Uni Soviet, 

  

bahwa sikap Soviet iang menjo 
kong Mesir dim menghadapi ma li Minggu 
salah Suez itu akan ,,membaha : 
jakan perdamaian dunia”. Pida| NEDERLAND jang hingga 

kini telah sebelas minggu tidak 
mempunjai pemerintah, sedjak 
pemilihan umum dalam bulan 
Djuli jang lala, mungkin sampai 
hulan September belum djuga 
mempunjai kabinet baru. 

Dalam bulan September itu 
ratu Juliana diharapkan $ 
membuka Sidang parlemen jang 

to Pineau ini diutjapkan didepar 
tement Sarthe. 

Kata2 Pineau tadi dimaksud- 
kan sebagai djawaban terhadap 
perkataan Sovjet dalam minggu 
jl, bahwa pemakaian kekerasan 
oleh Inggris dan Perantjis terha 
dap Mesir itu akan dapat men 
Te mendjadi peperangan: be- 
sat. (Antara) - baru. Demikian kata kalangan2 

Sendjata2 jang diterima ' politik pada. hati Kamis. Mereka 
oleh Mesir dari negara2 katana bahwa pemerintah Ne- 
Blok Soviet. derland jang lama jang hingga 

Sementara itu kalangan diplo- kini belum mienjerahkan permin- 
mat di Washington mengatakan taan mengundurkan diri kepada 
pada hari Sabtu bahwa banjak ratu Juliana akan menindjau ke- 
diantara 80 buah pesawat ter- mungkinan ini. 
bang pantjar-gas jg sudah diki-. 
rim ke Mesir dari negara2 blok 
Uni Sovjet adalah dari type2 
tua, dan tank2 dan sendjata2 di 
darat lainnja jang djuga sudah 
sampai di Mesir adalah perleng- 
kapan Uni Sovjet jang sudah ke 
tinggalan zaman jaitu berasal 
dari perang dunia kedua. 

Menurut kalangan tsb. paling 
sedikit sebuah kapal blok Uni 
Sovjet dalam setiap minggu, di 
wartakan membongkar  muatan- 
nja setjara rahasia di pelabuhan2 
Mesir dan pembelian sendjata2 
berat oleh Mesir di negara2 blok 

ISovjet seluruhnja sekarang sudah 
meliputi djumlah antara 250 dan 
300 djuta dollar. Dikatakan oleh|? 
kalangan jang mengetahui bahwa 
dalam 4 bulan belakangan ini 
125 buah tank dan puluhan me- 
riam dari perang dunia kedua 

    
Diduga, bahwa kabinet itu te- 

lah memutuskan, bahwa djika 
sampai tanggal 18 September pe 
merintah jang baru belum terben 

nat ratu jang singkat dan tidak 
mengandung kontroverse2. 

Dengan demikian rakjat  Ne- 

derland tidak akan kehilangan 
upatjara tradisionil pada  pem- 
bukaan resmi sidang parlemen, 
dimana ratu mereka berkenda- 
raan kereta emas -didjalan-djalan 
di Den Haag. 
Krisis kabinet Belanda ini da- 

lam sedjarah bangsa2 adalah jg. 

paling ,,uniek”. Tiga orang pe- 
mimpin - politik telah mentjoba 
dan gagal ala usaha memben 
tuk pemerintah baru, karena ada 
nja pertentangan antara dua par 

    
    

rasial sesuai dengan 
Mahkamah Agung pada 

tuk, maka akan dibuatnja ama-f 

Polisi Amerika Guna- 
Ikan Bom' Gas Airmata ) 
Untuk Na barkan Benteng .Anti Negro” 

“Antjam Mau: Rebut 
Aksi Ku Klux 

Makin Menghebat 
ng menhadiri pertemuan Ku 
ji di Tallahassee, Florida, mere 

dimana orang2 Negro telah mengadakan pemboikotan atas 
memprotes diskriminasi rasial, 

demikian Giperoleh kabar dari AFP. 
permintaan polisi kota setempat| 
jang mengatakan tak dapat me 
nguasai sendiri keadaa, ketika 
itu. Demikian pula gubernur tsb 
memerintahkan pula  pasukan2 
tentar, datang dikota pada ke- 
esokan Minggu paginja: 

Karena #2 anak Negro 
satu dgn 800 anak kulit 
putih 

Dikabarkan, bahwa kerusuhan 
kerusuhan itu timbul dalam kota 
selama semiaggn achir2 ini sedjak 
diterimanja 12 orang anak Negro 
masuk bersama2 “dengan 800 
orang anak2 kulitputih dlm satu 
sekolah menengah dikota itu, ber 
hubung dengan seruan untuk pe- 
njatuan (tidak memisah2-kan) 

keputusan 
tahun 

1954 jang menjatakan bahwa pe 
misahan atau diskriminasi rasial 
dalam pendidikan adalah berten- 
tangan dengan Undang2 Dasar 
(Konstitusi). 

Oleh pendjabat2 kota sebelum- 
nja telah dinjatakan kota dalam 
keadaan darurat. Demikian me- 
nurut U.P, (Antara) 

— 

Madj alah2 Tjabul 
Didjual: Bersama2 

Ouran” 
Madjallah”Tjabul Ber- 
edari Diantara Ulama2 
Untuk Bahan ''Konpe- 

rensi 
SEBUAH madjalah roman jg. 

dihiasi dengan gambar2 w 
setengah telandjang, sedang ber- 
edar dari tangan ketangan para 
anggota konperensi Madijelis ae 
ta wal Fatwa di Bukittinggi. Kon 
perensi itu berlangsung dari tgl. 
29 Agustus s/d 1 September '56, 
dan dihadiri oleh para alim-ula- 
ma di Sumatera Tengah. Madja- 
lah roman tersebut disampaikan 
oleh salah seorang anggoia kon 
perensi pada ulama tertua jang 
hadir dalam konperensi itu, dan 
untuk selandjutnja diedarkan 
pada anggota Jainnja untuk men 

  

fjarakan madjalah itu nanti, apa 
Sal aa ita tjabul 

Mungkin karena belum tahu 
selama ini, tampaknja setiap ula 
ma jang melihat madjalah itu 
dengan tjara agak disembunji2- 
kan, agak berobah warna muka 

nja. Dapat dikabarkan, bahwa 
didaerah Sumatra Tengah kini 

dipenuhi oleh madjalah2 jang pa 
kai gambar wanita setengah te- 
landjang, jang kadang? berdere- 
tan letaknja dengan kitab sutji al 
guran. Bagaimana pendapat ula- 
ma2 Sumatera Tengah mengenai 

  

AIDIT PROTES PEMERIN- 
TAH DJERMAN BARAT 
Berhubung dengan putusan 

Mahkamah Agung di Karssruhe 
(Djerman Barat) untuk menga- 

'Idakan larangan terhadap Partai 
Komunis Djerman, maka Sekre- 
taris-Djenderal PKI D.N. Aidit 
menjampaikan kawat protes ke 
pada P.M. Adenauer di Bonn. 

Dalam kawat itu  dinjatakan 
bahwa lebih satu djuta komunis 
Indonesia dan kaum  progressif 
memprotes keras larangan terha- 
dap Partai Komunis Djerman. Di 
katakan selandjutnja, bahwa Par 
Itai Komunis Djerman adalah 

ada dibarisan paling depan dlm 
menjelamatkan kebudajaan Djer- 
man dan untuk hari depan rak-| 
jat Djerman jang lebih baik. 
'Achirnja kawat itu menuntut 

ngan Barang 
Untuk #PenetapanjTPI aru — Putusan 

— Dewan Moneter 
DEWAN MONETER setelah menimbang, bhw agar dida 

pat diperensiasi jag lebih baik dalam golongan barang2 penting 
disektor2 konsumsi, bahan2 dan modal, dianggap perlu mero 

bagi masing2 golongan sebagai ditetapkan dalam pasal 1 dan 2 
Keputusan Bersama Dewan Moneter, menteri perekonomian 

dan pimpinan LAAPLN tgl. 31 Agustus 1955 dan dengan me 

ketetapan | 
djumlah TPI bagi masing2 golo-| 
ngan sebagai ditetapkan 
pasal 1 dan 2 Keputusan Bersa-| 
ma Dewan Moneter, 
perekonomian dan 'pimpinan LAI 

"mewah sekali TPI 

dapat pengertian sewaktu membi 

atau 

'oko2 buku dan perpustakaan? ' 

madjalah seperti itu belum dike| 
akan|tahui. (Antara). 

partai jang sedjak berdirinja ber 

aa Sidikan TEA 

Penggolo- 
2 Impor | 

  

serta ketetapan djumlah T.P.I. 

APLN tgl. 31 Agustus 1955 di 
ubah sbb: a. 'barang2 jg boleh 
di-impor setjara biasa tidak dgn 
ipenjerahan BPE, djumlah TPNI- 
nja ditetapkan sbb.: 

Golongan I: barang2-impor 
esensiil sekali TPI 096 
Golongan II: barang2-impor 

esensiil sekali TPI 25 Ih 
Golongan HI: barang2-impor 

'esensiil sekali TPI 5044 
Golongan IV: barang2-impor 

semi-essensiil TPI . ' 715 
Golongan V: barang2-impor 

semi-essensiil TPI 100 15 
Golongan VI: barang2-impor 

mewah TPI . 15096 
Golongan VII: barang2-impor 

mewah TPI 20076 
Golongan VIHI: barang2-impor 

30076 
Golop 

  

  

“Tanda? Radio Dari " 

  

MBintang”SKedjora 
Tertangkap Di A.S 
TANDA2 RADIO jang disiarkan dari planet Venus telah 

tertangkap oleh beberapa sardij jana di Amerika Serikat, dan 
kemungkinan2 ada bahwa berdasarkan tanda2 ini manusia akan 
memperoleh keterangan2 lebih landjut mengenai keadaan diba 
wah selimut moga2 tebal abadi jang meliputi planet rahasia.itu. 

Demikianlah kata Dr. John 
Kraus, radio astronomer pada 
Universitas Ohio, A.S, 'Tanda2 
tadi disiarkan dalam  denjutan2 
jang sering berlangsung satu de- 
tik atau lebih, dan kadarng2 dlm 
serie jang pandjang, dengan in- 

AnggrekHarga 
"3000 Dollar: 
Hilang Ditjuri Orsng 

Di Singapura 
Anggerek jang mahal jang 

nam dikebun tanam2an Singapu 
ra hari Selasa malam telah di- 
tjuri, 

Anggerek tsb, ditanam dish 
ah rumah tanaman jang sekeli- 
lingnja dilindungi oleh kawat lis   gan IX: barang2-impor 

'mewah sekali TPL 400 Io 
b. barang2 jang banja boleh 

diimpor dengan penjerahan BPM 
| (barang2 BPE), djumlah 
'nja ditetapkan sbb.: 

Klan & 

TPI- 

golongan NI — T.P.I. 25Y5 
4 PENA 2096 
: AA Pa Una 150 
” VI yaa » 10075 

1 VE — » 150K 
» VI — 20K 
& K — .. 300P6 

Kedua: untuk menetapkan har 
ga entrapot harus dipakai djum 
lah TPI jang berlaku bagi ba- 
rang2 jang diimpor setjara biasa 
sebagai tsb. pertama a diatas. 

Ketiga: peraturan ini mulai 
berlaku pada tgl. 3 September 
1956. 
Demikian keputusan dewan 

moneter tertanggal 1 September 
1956 no. 19. 

Sifat BPE- 
Bentuk 'Baru: 

Benar2 Berupa Devisen 
- MENGENAI B.P.E. (Bukti 

Pendorong Export) J. B. Geru- 
ngan atas nama L.A.A.P.L.N, me 
nerangkan sebagai berikut: 'Ter- 
hitung mulai tgl..3 September 
maka dalam sistim Bukti Pendo 
orang Export diadakan suatu pe 
robahan. Atas pelaksanaan expori 
atau konsinjasi pada dan sesudah 
tgl. 3 September, ialah menurut 
penanggalan formulir 18 atau 
18B oleh douane, maka jang ber 
sangkutan menerima B.P.E. ben- 
tuk baru atas formulir jang baru 
jang akan dibuat lagi. Formulir2 
jang sudah ada, hanja- dipakai 
untuk B.P.E. bentuk lama ialah 
mengenai yan atau konsinjasi 
sebelum tgl. 3 September. 

trik. Tiga pohon anggerek jang 
ditjuri itu berharga 3000 Straits 
dollar. Direktur kebun tsb. JW. 
Purseolove, mengatakan kepada 
para wartawan bahwa tanam2an 
jang berharga ditempat itu untuk 
sementara waktu tidak akan di- 
pertundjukkan kepada umum, 

terval2 jang kira-kira seragam. 
Pernjataan Dr. Rraus ini tertjan 
tum dalam pidatonja jg dibatja- 
kan dimuka konperensi Perhim- 
punan Ahli Astronomi Amerika 
di Berkeley, kota universitas jg 
letaknja seberang-menjeberang de 
ngan San Francisco. 

Tiap2 hari puntjak2 intensitet 
tanda2 radio itu tertangkapnja 
kira-kira 7 menit lebih dulu dari 
pada pada hari sebelumnja." Hal 
ini memberikan petundjuk  me- 
Ingenai djangkawaktu  berputar- 
nja planet Venus, kata Kraus. 

Dr. H. €. Mayer, dari labora- 

torium research angkatan laut di 
Washington, djuga melaporkan 
bahwa ia telah menangkap pula 
tanda2 radio dari Venus. Dite- 
rangkannja bahwa apabila inten 
sitet tanda2 radio ini diukur de- 
ngan teliti, maka kita mungkin 
dapat memperoleh  keterangan2 
mengenai suhu di Venus. 

Venus boleh dikatakan “sau- 
dara kembar” Bumi, baik besar 

Inja, kepadatannja dan lain?nja. 
Dalam bahasa Indonesia disebut   ,Saja harus membuat rumah 

tanaman itu tak dapat dimasuki j 
pentjuri sebelumnja mempertun 
djukkan kembali .tanam2an  di- 
tempat tsb.” demikian , Purselo 
ve. 

Selandjutnja ia Natok 
bahwa pada Selasa malam se- 
orang pentjuri telah “ memutus- 
kan kawat listrik jang dilingkar 
kan sekeliling rumah tanaman 
itu, kemudian pentjuri tsb. me- 
njerang pendjaganja untuk men 
tjuri tanaman itu. 

RENTJANA PERTUKARAN 
SENIMAN2 AMERIKA-NEGA- 
RA2 EROPA TIMUR SELESAI 

DIPERSIAPKAN. 
Seorang Amerika jang baru sa 

dja kembali dari kundjungannja 
keliling di Uni Sovjet dan nega 
ra2 Eropa Timur, Showman Bil 
Ily Roes, dalam keterangannja 
jang diberikan hari Djumaat di 
New York menjatakan bahwa 
dia telah selesai menjusun suatu 
persiapan rentjana untuk menga 
dakan pertukaran lebih kurang 
1.000 orang seniman? penari dan 
pemain musik. Amerika dengan 
Pan Eropa Timur dlm. 1957 
keta 

Kehidupan Di 
| Jaman Batu 
Telah'Diketemukan Di 

Pamir Timur 
KANTOR- berita Sovjet 'Tass' 
mengabarkan bahwa . sardjana2 
archeologi Sovjet telah menemu- 
kan bekas2 perkampungan ma- 
nusia jang berasal dari “Zaman 
Batu, ditepi sebuah sungai didae 
rah pegunungan Pamir bagian   Perbedaan antara B.P.E. lama 

dan B. 
BPE lama pada hakekatnja ber 
sifat bukti inducement. sedang 
kan BPE baru benar2 berupa 
devisen. Djadi, pemilik BPE ben 
tuk baru dibebaskan dari pada 
pembajaran nilai — lawan ru- 
piah dari devisen bersangkutan. 
Sekalipun demikian, kepada ex 
porteur diberikan nilai — la- 
wan rupiah penuh dari pada wis 
sel '— exportnja atas kurs pem 
belian biasa dari Bank, disam 
ping pemberian BPE bentuk ba 
TU atas presentasi tertentu dari 
penghasilan exportnja. 
Dengan demikian maka dapat 

diduga bahwa harga pasar BPE 
akan naik lebih kurang 100, di-j 
banding dengan BPE — lama. 
LAAPLN atau BDP tetap da-| 
pat menentukan atas izin devi- 
sen, bahwa sesuatu.transfer atau 
import harus dibiajai dengan B. 
P.E. “atau tidak. |, 

Untuk izin? LAAPLN dan S. 
I.D: “dari: BDP tertanggal 3 Sep 
tember atau sesudahnja, dan jg 

dipergunakan bentuk baru. 

P. E. baru jalah bahwa) timur, Mereka telah menemukan 
alat-alat dari batu dan petjahan2 
batu disana, 

Sebelum penemuan ini, para 
sardjana menjangsikan kemung- 
kinan bahwa Pamir Timur su- 
dah pernah didiami manusia di- 
zaman purba, karena iklimnja 
terlalu dingin, angin terlalu ken- 
tjang. 

Disamping itu para ahli telah 
menemukan 23 buah timbunan2 
berbentuk bukit ketjil, ialah tem 

Bintang Timur atau Bintang Ke 

idjora. Djarak rata2 Venus - Ma- 

tahari ialah 67,2 djuta mil. Bumi 
— Matahari rata2 92,9  djuta 
mil, hingga dengan demikian 
maka Venus lebih dekat kepada 
matahari daripada Bumi. (Ant.). 

Pameran Buku? 

Indonesia 
Diadokan Di Le- 

“ ningrad ' 

”"TASS” mengabarkan dari 
Leningrad, bahwa perpustakaan 
negara Saltykov Shehedrin . kini 
sedang mengadakan pameran bu- 
ku-buku terbitan Indonesia, Anta- 
ra lain dipamerkan buku tentang 
riwajat hidup Karl Marx, kara- 
ngan2 V.IL Lenin, manifesto ' 
partai kemunis, semuania dalam 
bahasa Indonesia, 

Selain itu djuga terdapat /Ka- 

sangan2 Presiden Sukarno, “ka- 

rangan ,.Djalan baru Indonesia“ 
oleh Aidit, buku tentang konpe- 
rensi Bandung, kamus Indonesia, 

buku2 tentang tata-bahasa dan 
kesusastraan Indonesia jaig rmie- 
muat pula gambar2 pengarang 

dan penjair Indonesia zaman “se 
karang serta sedjumlah 500 de- 
patah Indonesia. 

Djilid2 baru ensiklopedia Ia: 
donesia menarik perhatian. Bu- 
ku tentang partai2 Jan anggota? 
Parlemen Indonesia djugdeterda- 
pat dalam pameran itu. (Whtara). 

I Hai 

. Susunan Leng: 
kap DPP” Wanita. 

Demokrat 
DEWAN Pimpinan Pusat Wa 

nita Demokrat Indonesia menga 
barkan, bahwa susunan dari De 
iwan Pimpinan Organisasi “terse-   pat2 pemakaman, 'jang berisi 

alat2 sendjata dari porunggu dan 
besi dan barang2 dari tanah liat | 
Idibekas2 tempat kediaman  ma- | 
| nusia dalam abad ke-5 atau 
Ike-4 sebelum Masehi, Pamir le- 
taknja diudjung Slt Asia Tengah 
Sov. 

Menurut perkiraan2 paling ba 
ru, Zaman Batu berachir dalam | 
kira2 tahun 2.500 sebelum Ma-' 
sehi, sesudah “berlangsung kira2 ' 

manja (Antara). 

but setelah diperlengkap mendja 
'di berikut: 

Ketua Umum, Nj. S.M: Sudar 
man, Wakil Ketua - Nj. Ratjih 
|Natawidjaja, Wakil Ketua M, Ni. 
is. Kumpul, Penulis I, Ni. Sami 
to, Penulis II, Nj. MS. Gani Su 
riokusume dan Bendahari, Nj. 
M. Manai Sophiaan. 

Selandjutnja pimpinan bagian2 

telah tersusun sebagai berikut: 
Politik: Nj. S.M. Sudarman Ha- 
dikusumo, Nj. Ratjih  Natawi- 

dikenakan peraturan BPE, harus 500.000 sampai 1 djuta tahun la- djaja dan Nj. S. Kumpul. Orga- 
nisasi: Nj. Ratjih “ Natawidjaja, 
Sosial-Ekonomi: Nj. S. Kumpul,   

Djepang Akan 
Files Tolak? (27 
Semua $(Tuntutan -: AS 

datang di Sau Salito dalam per- 
djalanannja menudju Tokyo, da- 
lam keterangannja jang diberikan 
hari Djum'at menjatakan bahwa 
'Djepang menolak setiap tuntutan 
Amerika Serikat mengenai kepu-' 
lauan Okinawa, Keterangan tsb. 
diberikan dalam suatu konperensi 
Ipers ketika ia singgah di Teluk 
San Francisco: Shigemitsu hari 
Sabtu bertolak dengan pesawat '   supaja "pengulangan 

Hitler itu segera dibatalkan,” 

Kota Phapos dipantai Ba   telah dikirim dengan kapal keltai besar, partai sosialis dan ka- 
Mesir, demikian kalangan diplo-| tholik. 
mat tsb. (Antara-Rcuter) Orang keempat jang akan men 

djadi perdana - menteri adalah 

  

  Latan plane Medina" Jina poteor de Giay Hortman, po: buah bom waktu, ledak meng 
penumpang Inggris ”Himalaya” Tn orang jang hampir tak (hantjurkan kabel2 dari setasiun 
ig menudiu ke Malta, demikian | Sikenal dilapangan politik. Dia pusat tenaga listrik, demikian di 
berita radio pada hari Dium'atItelah mengadakan perundingan2 peroleh kabar dari Reuter, 

| malam di Aldjazair, Tjuatia bulselama lebih kurang seminggu. | 
ruk telah memaksa kapal ig bel Pada hari Kamis kalangan po-| Selandjutnja dikabarkan “pula | 
La Pan T Tel Na ai litik di Den Haag tidak pesimistis pada malam Minggu itu djuga 2 | 
Bea str TN ba eteWakan ban terhadap hatsil dari usaha Fort- orang serdadu Inggeris telah te- 
orang2 ig menderita luka2, supa, Mat. Demkian menurut Reuter.was dan 15 orang lainnja menda 

ja dirawat dirumah sakit. (Antara), pat luka2 — beberapa orang di- | 

perbuatan: 

rat Cyprus malam Minggu teng- 
gelam dlm kegelapan ketika se- 

terbang pula ke Tokyo. 

antaranja luka2 berat — ketika 
sebuah truk jang mereka naiki 
itu djatuh dalam sebuah parit. 
(Dikatakan bhw serdadu2 Ingge- 
ris sedang dalam perdjalanan da 
ri pegunungan 'Troddos (?) me- 
nudju ke Limasol ketika ketjela 
kaan itu terdjadi, 

Lebih djauh menurut k.b. U.P., 
'Inggeris hari Saptu telah mentja 
but larangan dibukanja sekolah2 
menengah Junani di Cyprus se- 

    

Atas Okinawa 

MENTERI LUAR negeri K3 
pang, Mamoru Shigemitsu, jang 

Djuga Di Libya Terbong- 
kar, Aap Spionase 

4. 'Dua'Orang Dimplomat Perantjis Ter- 
libat Didalamnja 

RADIO KAIRO dalam siarannja jang tertangkap di Lon 
don pada hari Sabtu mewartakan bahwa menurut harian Libya 
»Al Raed” pembesar2 Libya telah berhasil membongkar suatu 
komplotan mata2 Perantjis. Diterangkan oleh harian tsb. bahwa 
dalam komplotan itu terlibat dua orang diplomat Perantjis dan 
seorang sipil Perantjis. Selandjutnja Radio Kairo mewartakan 
bahwa seorang polisi Libanon telah berhasil menangkap seorang 

| jang ditjurigai mendjadi mata2 untuk Israel. 
Orang ini akan diperiksa oleh 

pengadilan militer Libanon, de- 
mikian Radio Kairo: 

Reuter selandjutnja, mewarta- 
kan bahwa harian ,,Al Raed” jg 
biasanja ' membajangkan panda- 
Den pemerintah Libya, pada 
hari Sabtu memuat suatu kara- 
ngan jang termasuk paling terus 
terang menjerang Inggris sedjak 
,timbul krisis Terusan Suez. 

Dalam karangan itu jang ber 
kepala »Keradjaan Raya Inggris 
kini 'mempudar” dikemukakan 
bahwa rakjat Inggris tak pernah 
selemah seperti sekarang ini dan 
salah satu sebab mengapa Kera- 
djaan Raya Inggris kini mempu 

Idar ialah karena kaum politici 
(Inggris dan pembesar2 penera- 
ngan Inggris di Timur Tengah 
menundjukkan sikap sombong, 
bodoh dan berpemandangan sem 
pit. Inggris pertjaja jang ter- 
utama “akan menjebabkan Ke- 
:radjaan Inggris masuk liang ku- 
“bur ialah Israel”, demikian ha- 

Nj. Wirjowratmoko, Nj, Sumar- 
no, Nj. Eni Karim dan Nj. En- 
don.. Hukum: Nj. Sumari, Nj. L. 

Sutrasno dan Nn. Mr. Laili Ru- 
sad. Penerangan: Nj. Ruslan Ab 

dulgani. Usaha: Nj. Kusnan dan 
Nj. Sutojo. 

Dapat ditambahkan, bahwa tu 
gas memperlengkap susunan D 
PP ini telah diserahkan oleh Kon 
gres III WDI kepada ketiga ke- 
tua tsb. diatas. 

  

BARU PERTAMA kali ini se 
sudah perang di Surabaja terba 
fja dalam iklan2 bahwa ada 'be 
berapa ruangan2 toko jang dita- 
warkan untuk disewa. Disertakan 
bahwa pengusaha nasional -asli 
dapat prioritet. Dari beberapa 
orang jang telah datang ketem- 
pat pemilik toko2 itu didapat ke 
terangan, bahwa sjarat2 jar di 
minta oleh pihak pemilik itu, “ada 
lah demikian: harus bajar .Rp. 
240.000,— sebagai persekot sewa 
selama 10 tahustsa Rp. 2000:— 
sebulannja. — Dan “pereda” 'ini 
akan dibajar kembali dalam wak 
tu 20 tahun dengan djalan memu 
ngut Rp. 1000,— sebulannja dari 
sewa. Dikatakan, bahwa banjak 
jang semula hendak menjewa 
ruangan2 itu kemudian ,,mundur 
teratur”. Djumlah toko ada: 18 
buah, dibuat oleh orang asing di 
atas tanah jang oleh kaum pes 
ngusaha nasional dianggap, seba   Irian tsb. jang berbahasa Arab. gai daerah jang  mendjadi haknja. 
  

telah diadakannja fasilitet2 kol- 
lektif oleh para peladjar seko- 
lah2 menengah jang berdjandji Jt 
akan mentjegah kegiatan2 anti 
Inggeris dikalangan mereka. 

Sebagaimana diketahui 8 buah 
sekolah menengah Junani sedjak 

Bom Waktu Meledak — Kota Phapos (Cyprus) ( Gelap 
djar jg masih muda usidnja "Itu 
telah pula mengadakan pembron 
takan melawan Inggeris, ba NG 
kedjadian itu maka kemudian 
hak Inggeris menuduh anggau 
dewan guru tidak mengawasi 
rid2nja,   permulaan pertengahan tahun ini 

telah ditutup karena telah 
dirembesi oleh  organiSasi pe- 
djuang Cyprus-Junani, EOKA, 
demikian menurut dugaan pem- 
Ibesar2 Inggeris, pemuda2 pela- , 

  

: 

Tetapi hari Saptu Ingas- 
lah mengumumkan sekolah2 tsb, 
diperbolehkan lagi memulai pela 
djaran2nja selama masa peladja- 
ran musim gugur, (Antara-Reu- 
ter), 

A
A
,
 

     



  - AGENDA SEMARANG 
UNITED CINEMAS 

Na untuk pesan tempat : 
"Lux" - “Grand” 3 Ul5—1d— 
Rex” - "Orion ez Ma . 

Gris - Indra - 'Royak 10—11,— | 

INI MALAM PENGHAB | 
PRE Ni Ik Pain 

"ORION” wi 15 (527.18 - 9.15 
CinemaScope (Technicoloi 1 

William Holden - Kim es | 
0. PICNI Cc: $ 

     

   

    

   
   

  

PEN GGEMAR & 

  
    

      

  

LAMA. 

masih ada). 

Perbattani 
. UNTUK TIDAK MEMBIKIN peeRena, PADA 

MULAI INI MALAM DITAMBAH 3 PELAJAN ban 
UNTUK MELAJANI, SUPAJA MENGGAMPANGKAN '| 

| PEMBELI TIDAK USAH ANTRI ATAU MENUNGGU - 

: TIDAK MENGADAKAN SURAT MENJURAT. 
| Penarikan NOMOR2 JANG BRUNTUNG akan disiarkan 
dalam SURAT2 KABAR SEMARANG. Djuga mengadak 

| CIRCULAIR jang terbatas, (dapat diminta djika persedlann. 

  

   

"3
 

.. » a v Tin st Pd 

| Sudah tiba. MODEL TERBARU achir 1956 dengan PERBAIKAN | $ 

4 

  

            aa Nela yIl 
“ru Pt Spg, Ia - ae:    

| Kalau Membeli Djanga aa Bnlne” 
“Lebih Pari Pada 0:50, Wap Roll 
DAVOS dan 1 Lembar Coupon. 

Sau ah, Dengan aa : 

  

    - DAV   

  

sa Di s T A N b DALAM PEKAN RAYA. 

NOS”   
      

    

     

  

TINGGAL INI DAN ma 
MALAM PENGHABISAN : 

"ROYAL" 579, (seg        

    

baja perempuan tetap 
« Isagah 
“Iiakal — Chasiatnja djimar2 

€. kawin dan 

aata berkonang2: badan bergidi 
ung tanggal/hari dari ratusan 
“erhias gambar2 dalam Buku 

MONTGOMERY CLIFT € ALINE M3cMAHON -- 

1. "The Search" 4 Harga 

  

DAN BESOK 
. MALAM PENGHABISAN : 
INDRA" 4-630-9.- (17 th) 
Rehana “yA ZAR RATEN” 

TINGGAL Ni 

untuk 
P nasibnja kemantin — Bersihkan 

| — Gadis2 Barat tjaranja meramalkan djodo 

ik: kekedutan: 
tahun, 

Ip Petakan 

  Agha 
Film India ' Tekst Indon. 

TINGGAL INI DAN BESOK | 
MALAM PENGHABISAN : 

"ROXY” 4457915 (17 th.) 
Nirupa Roy - Tril. Kapoor | 

    

    
   

UhaAn Penting Diketahui” 
oa ingin mengetahui: Scbab musabab penjakit gila — Nasib | 
manusia menurut astrologie — Watak manusia dilihat dari tanda 
“angannja — Meramalkan ac kawan dils. pakai dadu — Hati 
perempuan dalam pertjintaan — Laki? dalam perdjodoan — Su- | . 

tjantik — Supaja laki2 tampaknja tetap 
— Supaja kekasih mendengar kata — Supaja suami djangan 2 

penghidupan — Heal tjintjin - 
kuku jang beruntung 

— Ramalan Djojobojo : 
1 Ian kenjataannja — Primbon apa artinja: Kalau kuping berbunji: 
' Ikuping panas muka merasa panass hati berdebar2, tjetjekutan: 

kelupaan ? Menghi- 
diis. digabung 1 satu, 

"KOMPAS ADJAIB". 
i 

| Fjetakan pertama larisnja seperti pisang goreng dan sudah terdjual 
rabis. Tjetakan ulangan terbit 30 Sept. '56, Pesan sebelum terbit 
soswesel tjuma Rp. 10.— (ongkos vrij), : 

LOTENDEBITANT-. LIM & SONS 
TAMBAKSARI No. 17/, Pa — above Un 

Bantulah Pp. M. K 
     

     
   
    

     
   
   

    
   
   
    

    

   

     
   

   
    

     

    

  

    

    

      

  

    

   
   
    

   
    

    

  

    

    
    

   

  

   

   
   

Ia Inda S yiy KARYA" 

INI MALAM PENGHABISAN : 
"DIAGALAN” 5.-7-9.. (17 th) 

Cho Man Hua - Wang Hao 
"NU REN SHIE CHIA?) 

Mirip Baru! 

  

| jung mirip baru. 
  

URUNOLPILL.: Nan Kah 
untuk sakit kentjing ne 

nah, sakit, peri, pedes pe ntjol 3 — Telp. 1554 3 Mp S7 CEREMENOKANo ba SARAN 
LEN: Sakit (SYPHILLIS), da- Gadik Loper. 

til, gatel makan ini obat tangg. | 
lekas kering, en tidak timbul kem| 
bali Rp. 20.- 3 Rp. 57.- Cerenol- 
Zalp untuk segala sakit kulit 
Rp:3.- 5 Rp.13,50. RIGASTA-| 
PILL: Untuk laki? seneng Rp 20. 
EXTRA-STERK Rp. 75.- LIDA 
BUAJA haar olie Rp. 10.— Por- 
to Rp. 3.— 
THIO GIOK GIEM | 

259 sanga Ht Lana, ? dang 

Ditjari : 

keterangan pada: 
LIE GIOK LIOE   

ng mngangenganga ne mpangangan 

8S. G.A. .Pantja-Sila 
Dji. SULTAN - AGUNG 71 

(belakang) : 

MASIH DAPAT MENERIMA MURID BARU Untuk kl. I dan II. 

Pendaftaran disekolah tiap hari kerdja antara djam Tak siang. 
Sjarat” : 

& beridjazah S.M.P. Negeri, atau jang sederadjat Beban 
itu, 

b. uang pangkal Rp. 20,— 
Uang sekolah diangsur 10 kali setahun a Rp.42,—. 

— PENGURUS— 

  

  

: BESOK 
PREMIERE 
BESAR! 
GRAND” & 

4.45 - 6.45 - 8.45 
Extra: Saban 

Sore 2.45 
"OAT 

S5 15-7.15-9.15 
Extra : Saban 

Sers 3.15 
ta. 17 th) 

(Kartu Behas 
nx. ini film 
CinemaScope 
ftzx berlaku) 
P.can Tempat : 
”GSRAND” dj. 

1 ff. i2.h 

Film. Leshe Caron terbaru jang mendjundjung tinggi kepunyak 

carriernja- — karena permainannja jang sangat mengagumkan — 
karena djitunja ia menjanji dan menari segala kepuasan tersembur 

meluap dari dalam dadanja ! 
Segala peristiwa jang lutju2, dan sebal sesuatu jang menggem- 
birakas. “wenda Se Danana melimpah meliputi sepandjang 
Iyeritanja einedanja ka 

Drama romantis jang sekaligus dapat melukiskan dan mentjerica- 

kan tentang kehidupan seorang pen Pa Hala dpn ! 

  

SESOK MLM PRE MERE LL BESOK. PREMIERE BESAR ! 
ISO BESAR 70RION2 5x Im 9.- (Seg. um) 

"GRIS” 5.907 209 09 G7 eni Extra: SABAN SORE djam 3.00 
(Widescreen) 

perang 2 

: 1 “Tur PARSONS NG 
'WORDS WERE 

Pa : 
£ Sand s0” 

5, re ia 

2 pai f 

  

Sea 

TGEL detik 
VELLEN DREW - DEAN STOCRWELL | 

da ALAN HALE - LEWIS STONE 
—. JAMES MITCHELL 

  

  

Mn Os WALTER PDEEON 
LOWIS CALHERN- DEWEY MARTIN 

Kau WTN - FRANK LOVEJOY 
h seorang asing jang da- x 

ng untuk berperang dengan Kisah jang berkobar-kobar ten- 
, sasa kedjahatan tapi pulang|tang penerbang jet angkatan laut | | (dengan seorang wanita jang fa Serikat jang mendjalan 

  

ng ideal! kan tugas di medan pertempuran 
a ia berbisik seluruh kota KOREA! ! 

tunduk kepadanja, djika me- |Wrama — heroik persembahan 
“nembak seluruh M.G.M. terbaru jang penuh dgn. 
takluk .kepadanja ! ketegangan dalam adegan2 

' Sebuah film M.G.M. jang pa- pandjang tjeritanja ! 
g tegang dan dahsji at! k : 

  
badjingan 

Se- 

  TUNGGU DI: | '“Gelalah” TBAAZ Radja RA” /"ROYAL” Guru Dutt Wali) 
  

  

Type Perti. sSEMARANG" Idzin No. 3498/11/A/172 

KLAMBU/SEPRIJ kotor ditjutji 
mendiadi PUTIH BERSIH, tang- 

Wasserij ,,ASIA” 

rah kotor luka2 keluar bisul ke- MIN ira 

Perkongsian untuk bekerdja 
sama? ig perlu pake telpon, 

Purwosari 2 — Semkan. 

    

Untuk 
RUMAH 
di: 

MEUB 

Goan 

Eigs 

Tangga ! 

Sana BAG Mg lk sen 
memban k T ANGGA gun eperluan 

datanglah 

ELMAKER 

Hien Ho 
Pandean 107 — Tilpon 1813 

Semarang. 
Soen Bok Soen 

Tea segala pesanan-pesanan 
barang-barang Rumah 

SN 
JNuuu ee 

  

-| disingkirkan. 

Djam Bitjara : 

t 
1   
BESOK 

PREMIERE 

BESAR! 

PE KP 

5.00 7.00 9.00 

(a. 17 th) 

Film M.G.M. 

dgn. tjerita 
bersemangat 
J2. penuh hu- 
mor tentang 

pertjintaan 
segi-tiga di- 
tengah2 ke- 
indahan alam   
Kisah peristiwa 

Djika Tuan/Njonja tahu 
tentulah banjak HALAN 

Periksakanlah djika 
hidupan. Segala hal 

Sa Ceme ban Ham 

Kan na 
1 CHEOUE BNI. No. F. 56302, 

Besar Rp. 10.000. 
Dinatakan tidak berlaku Ta 

— 

“MS. RA HAT 
SETERAN 

dirahasiakan. 
Pagi 9— 12. 
Saga 2-5 & 

ah 

        

  di Wap pan En RN YAAA Na APA 

  

DUCATI 

  

LEAN 

(000 & PEROBAHAN jang Mengagumkan! 
— Bondan? pemesan dari party IV dapat menerima (pesenannja menurut nomor urut, 

HAKGA EZ. Rp. 6:570.— fr. Smg 
| Kepada tiap tiap pemesan kami berikan KORTING Rp. 320.- 

& "LIMBRUG” dan ditung- 

Sebagian (s/d No. 18) telah datang: dan dapat diterima oleh Sdr. 

Pesenan? Lah V dan ke VI dimuat dengan kapal "BANGKA" & 
Ke " di Semarang dalam buian OCTOBER 1956, 

"SS.56” (Super Special). 

  

—
 

Sebagian | wa, No. 100) telah terbawak ke Surabaja, akan tetapi oleh fihak Perkapalan diusa- 
dikirim kembali ke Semarang. 

  

Harap Sa 2 p 
Peang ba pan kan hi trima pula "1 

| Fa. ,,STANDARD MOTOR” 
3 — SEMARANG DJL.- MERAK No. 

Phone: Djohar 
Ba ea Ke ahh ea - 

2425. 
Peer 

| bibi Su per de Lux Folgore 

Peter 

  

  

Y Mamin inih 
PE NFLUENZA : Me Bana 
DEMAM - MASUK ANGIN 

DAN SEBAGAINJA 

: PE DU NN,   

    

    
  

  

    

Pengumursan Didjual Murah Lowongan pekerdjaan pada Ll / ua ura 

VEEM NASIONAL tersebut da- 

lam iklan surat kabar No. 7/3353 

tg. 24-8-'56 ini telah terisi. 

AZ. No. 77 & 78. 
Luas tanah & 1000 M?, 

Harap mendjadi ma'lum dan dapat dilihat. 
atas perhatian para peminat de- 

ngan ini Direksi menjampaikan 
banjak terima kasih. 

uan In   
Te Ke SEMARANG. 
apakah akan terdjadi di kemudian har GAN2 dan KESUKERAN?2 bisa Pa: 

kau hendak memetjahkan kesulitan? hal peng- 

  

RUMAH NGEBREGI KAMPUNG PENUMPING 

RUMAH NGEBREGI KAMPUNG BATURONO 
A.Z. No. 121. Luas tanah & 375 M? sewaktu-waktu 

Keterangan dan harga dapat berunding dengan : 

0. Darmosarkoro 
" PENUMPING BLOK V/50 — SOLO. 

OK KEKEKKEKKKE KK KK KKKK KEK EK KK KKR KI SKK 
  

    

OCCULTIST. 

  

  

  

untuk minjak tjampuran S 
jang otomatis, 

IP DA. Tihang Bendera 90 tep. 1582 K— Djakarta 
DJ. Ana Btob 126 » te1p,4626  — Bandung,   

   0 Mita and Orvsed In NORMAN FOSTER » " Producad by SIONEY FRANKLIN, JR. 

pertjintaan jang hangat bernjala-njala, meluntjur 

4 

sekali mendj 

maatjam pil "PAT PO SIN SIAUW WAN”,   disembuhkan dengan pil jang mustadjab tadi. 

ongkos kirim) keseluruh Indonesia. 
: PUSAT PENDJUAL: 

Agen di: 

tan 11B. 

LEPRA 

Penjakit Latah adal adalah salah satu penjakit jang paling 
berbahaja, karena penjakit itu mengandung kuman" jang gampang 

Berhubung derigan itu perlu sekali penjakit itu dibasmi, terutama ' 
penderita penjakit itu harus disingkirkan dari pergaulan umum. | 
Untuk menentang sesama manusia, agar penjakit itu djangan meng- 
ambil korban jang terlalu banjak, maka saja sengadja menjiarkan 
turunan recept istimewa dari leluhur saja, untuk membikin se- 

jang telah banjak 
berbukti kemandjurannja, guna menjembuhkan penjakit Kusta. 
Terbukti dari banjaknja surat" pudjian dari penderita jang telah 

| Pil jang tersebut sudah tersiar di Tiongkok lebih dari 60 tahun 
tamanja, dari itu saja bisa andjurkan pada penderita", supaja suka 
tjobalah "PAT PO SIN SIAUW WAN" productie saja jang di- 

tanggung tentu, nanti bisa dapatkan succes jang mengagumkan. 
Memudjikan dengan hormat, 

Pi BOTAYS, Kunming (China) 
Harganja pil itu per blik Rp. 200,— berikut aturan pakainja, pe- 
sanan Mana kirim uang harganja lebih dulu per postwissel (vrij 

Toko Obat TIO SENG HIN Petudungan 43, — 

DJAKARTA, LIE KWIE SENG, Kali Besar Sela- 

MEDAN, LI M GEK KA I, Dil. Luitenantsweg 22. 
Ss HOO TIK TONG, Bongkaran 109. 

| Kemana sadja   
Semarang 

  

  

Menukarkan: 
1 

Sudah kah Njonja Lan Tuan 

  

DUPLIKAT NOTA2 ' 

TOKO "HIEN” Dijalan R 50 » telp: 674 — Semarang, 
Di Petjinan Kulon 67- telp 1291. & Surabajaj     PEMBELIAN 

BODJONG DENGAN 

"SURAT BAHAGIA 17 AGUSTUS" ? 

SILAHKAN, DJANGAN SAMPAI TERLUPA ! 

HARI INE-SUDAH TG. 3 SEPTEMBER 1956! 

Toko »HIEN« 
Bodjong 25 
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Batjalah 

,Suara       

  

ISJARAN “| 
jang terkenal diseluruh dunia 
mobil mengembara, 

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

ta LL LL AL LL AL Lt it SO Aa 0 Aa 0 0 La LL LL La Aa AAN 

Pn an anan     
/iik 

SEKEN KK EK aenananaKanu Ku CEK RI 
SA ph 

Merdeka" 
Siahaan KA LL 

      
     

Nisijaja a sana malam 
rambut Tuan : 

dan menaril Nari En 

Erasmic sedap baunja dan 
tidak membuat rambut 

djadi lekar. 
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 | 

para pengemudi 

mereka akan 

mengenal isjarat lampu lalu lintas jang mee 
njatakan berhenti, berhati-hati atau djalan, 
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Dan para pengemudi mobil diseturuh 
dunia, mengenal tanda wadjid jang biru kuning 
ini sebagai tanda ban terbaik jang bisa dibuat 
manusia atau dibeli dengan uang. Tidakkah mas 
suk diakal tuan, bahwa ban jang memberikan 
kepuasan kepada kebanjakan orang adalah ban 
jang harus tuan pakai? 

Diseluruh dunia, lebih banjak orang 
berkendaraan memakai ban Good- 
year dari pada lain merek. 

MANA RN 

Makanlah tiap hari 

GUAKER OATS 
dan dajatahan Tuan 

akan tjukup!   K
E
R
H
E
K
E
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CKAK KENNNNNKAN 

Pengumuman 
Mulai tanggal 17 AGUSTUS 1956 telah dibuka pompa bensin 
(SHELL) untuk pendjualan UMUM, dihalaman 

N.V. Prawira-Maija 
Dil. Overste Slamet Rijadi 257 —- SOLO. 

  

  

  

     
   
   

  

Roy Rogers : 
No. 12 LK 

TERLING KEEVAN MAN 

  

  

Tierita wajang jang termasjhur lebih hebat dari pada film Ram- 
janma ! 

  
ta! 

CHUCKLES, BY NOW 
3 THE RANCHERS MUST 

MY BE FIGHTING MAD OVER THEIR 
GRAZING LAND BEING RUINED 
Kk OUR TER 

  

rusakkan dengan bulldozers ki- 

  

   
   

   
   

  

    
   

   

| You've GOT To GovGE 
HOLES IN THE GROUND 
WHEN YOU'RE SEEKING 
URANIUM! HA, HA! 

    
lantjar dari dalam dada kedua remadja jang terdjadi sel F3 djam dibawah tjahaja bulan purnama ! : $ OT 

Si 

"DIAGALAN” BESOK MALAM PREMIERE 5. 7.9. C7 ing Nan Ing Ing - Lo Wi ii Film Tiongkok Wang Yuan Long NIANG MIAM REN” Taha 
ROKY 1 

—  Chuckles, dari sekaran — Engk toch harus 
NN ba « BESOK MALAM “4.45 7.00 9,15 (17 th) . ra pemilik ternak akan Media men san Iubung  dlkiam 
Telak Kayo SHIV KANYA" Film India Tekst Indon. di sangat marah, oleh karen, pa kanak, kalau engkau meng (Tari2an Berwarna Indah) dang rumput mereka telah kita hendaki uranium! Ha, 

hal 
Pd 

— Ja memang begitu, Ears! 

    

   
MORE DAMAGED DRIFT FENCE! 2g 
THERE'S NO ROOM ON THIS RANGE 
FOR LATTLEMEN AND LAND . 

4 SPOILERS! 

  

    
     

  — Lebih. banjak “pagar didjalan sini jang rusak! Sebetulnja di- sini tidak ada penggembalg tern ak dan orang-orang jan 
merusak daerah p jang sini! (demikian fikir Roy), akta


