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Polisi Je. 
Ditiru 

£ Tolak Uang Sua 
“Rp.” 15000 Dan |: 

11 Kg. Emas 
KOMANDAN-POLISI 

Chair bin 2 an aa dari 
Perintis Seksi I polisi Tg. Priok, 
bari Selasa pagi kemaren telah: 
diberi tanda-djasa dan surat pu- 
ujian sebagai penghargaan atas 

Abdu! 

mendjalankan tugasnja 
pelabuhan Tg. Priok. Aa 
polisi Abdul Chair, belum lama 
berselang telah mensita dari se- 
orang bernama Ho A.K., 22 ks 
mas seharga lebih kurang Rp. ! 
Gjuta, jang oleh erang itu di 
maksudkan diselundupkan dari 
kiar negeri ke Indonesia. 
Sewaktu pemilik barang selun- 

dupan itu ditangkap, orang tsb. 
telah mentjoba mengadjak Ab- 

dui Chair ,,berdamai” sadja, dgn 

mendjandjikan akan memberikan| : 
uang sogok sebesar Rp: 15.000, 
setjara kontan, asal sadja Abdul 
Chair djangan mensita mas gelap 
jang dibawanja itu. 

Sesudah ternjata usaha — me- 
njuap Gengan Rp. 25. 000,— tak 

He damnsGN tsb, Ho A.K. te 
lah mentjobanja sekali lagi dgn.| 
mendjandjikan akan memberikan 

       
» mh adjah?, Jebila besa, 1g knapa udin kentang . 

bukan | bil. Tangk seperlunja, d: aa sel 
anja gitu, Sibagu dua. | Di. lang itu djuga melakukan pel 
jaitu 11 kg. untuk Ho A.K. sen- 
diri dan 11 kg. untuk Koman-| 
dan-polisi Abdul Chair. 

Djuga pertjobaan menjuap ke 
dua kalinja itu ternjata tak ber| 
hasil, bahkan sebaliknja, Ho A. 
K. oleh Komandan-polisi itu se-| 
gera ditangkap dan digiring. ke 
kantor Seksi Polisi Tg. Priok. 

Dia dituduh melakukan bebe 

  

“Boleb| : 

  | dari pihak resmi di Djakarta teng 

Sapna tiba dilapangan terbang 

siden Rusia, Voroshilov, 
kita. dilapangan terbang. 

AdalahMan 

Kedudukannji 
MENJAMBUNG BE 

ditjulik itu bukan Sunan Selo 

negoro. 
Ini disebabkan karena sikapnja 

ig selama ini dianggap “terlalu 
mementingkan diri sendiri din 
tidak memperhatikan keadaan 
serta nasib orang keraton lain 
nja. 

Diperoleh keterangan selandjut 
nja, bahwa usaha untuk mentju 
liknja itu adalah dimaksudkan 
pula untuk menurunkannja dari 
kedudukannja jg sekarang. 

Pihak berwadjib setempa fb 
dasarkan bahan2 dan lapoi 

         
    

ngusutan? lebih djauh untuk mel 
ngetahui pasti latar-belakang dan 
keadaan ig sesungguhnja. Demi 
kian pendjelasin?2 jg diperoleh| 

spc soal diatas. ( Ker ar sa 

  

Sebuah pick-up dari Bogor jg 
hendak menudju ke Djakarta di 
kebetulan  Nangcewerr (kabupa-   rapa pelanggaran, antara - lain 

mentjoba menjelundupkan 22 kg. 
mas, dan kedua mentjoba , me- 
njuap anggota polisi. -Antara).. 

Tank & Mobil 
'" Menguasai Clinton 

Untuk Siak Timbulnja Huru-Hara 
Akibat Ak si2 san 

SERUAN UNTUK menghentikan disatukannja murid2 
berkulit putih dan jang berkulit hitam, jas 
kerasuhan2 selama seminggu menentang j 
Negro jang pertama, di 
tolak hari Senin oleh Pengadilan Tinggi “IT Tennessee di Nasii- 
ville. (Amerika Serikat). 

2 (batalion “national 

an berlapis badja kini 
sai kota ketjil disuatu bukit: me 
kota Clinton. Hingga hari Senenj: 1 
tidak terdjadi apa2 dan suasana 
tenang, suatu hari liburan nasiol 
nal. Di Nashville "pemerintah 56 
konstitusionil federasi Tennesee” 
suatu badan jg pro- misahanf 
berdasar warna-kulit telah isahang 1 
djukan permintaan kedepan Pe-|gi 
ngadilan Tinggi jg isinja bahwa) 
Kepala Sekolah2 Menengah Clin-| kolah2. 
ton tidak mempunjai maksud ur 
tuk memasukkan 12 orano. Ne- 
gro kesekolahnia. Permintaan itu 
menjatakan “bahwa Dewan Seko 
lah sendiri tidak menambik tin| 
  

  

   
        Buntu 

PERUNDINGAN panda 
Filipina - Amerika Serikat” 
hari Senen telah terhenti 

Filipina, 
angkatan perang Teh 
baik sebagai fihak pelanggar atau 
fihak jang 2 

Menurut pengumuman resmi 
Istana Malacanan Amerika - 
kat tetap bersikap teguh. 
sikapnja mempertah 1 

Sd ak dialaminja ari 
Ban Pen an pena 
194 

  

    

AS hanja bersedia mma 
| ber-f 

dasarkan persetudjuan pangka-f 
lan atas pelanggaran2 kriminil| 
jang dilakukan oleh orang Fili-| 

jurisdiksi jang dipegangnja 

pina jang bukan anggota2 ang) 
katan perangnja. 

Tetapi Filipina menolak mero| 
bah sikapnja dan dengan demi 
kian mengantjam melepaskan 24 
rundingan tentang pangkalan 
liter jang telah berlangsung se-| 
lama 3 minggu dengan AS men- 
djadikan djalan buntu pertamaf 
jang mengchawatirkan, 

Dalam perundingan hari  Se- 
lasa Filipina mendesakkan tun- 

adain tent: 
men”.dengan fank2 dan kendaraf Dikatak 

mengua : un fonds ae 

      

  

       

Ikat. 

   

ten Bogor) tgl. 2/9 pagi teiah ter 
halik sampai emvat kali kareni 
bannia petjah, sehingga 3 orang 
mati dan 11 prang: luka2 berat: 

Badj     

  

     

   

  

ti Negro“ Di A.S, 

   

     

  

   

      

      

ea “penrasukan itu. 
bhw pedjabat2 

“berhak mengguna 
. sekolah hanja 
Ti P- Patih sadja. 

“Tennesee 

“selama 55 menit 
ab ea 'bahwa persoalan 
Ga | telah diachirj 

h keputusan” Mahkamah: Ting 
S ig melarang adanja pemi 

aa berda warna kulit dise 
Dikota” Clinton ig ber 

duduk 4000 orang jg hiasanja 
.sunji-sepi ada terdapat spekulasi 
apakah Pkei2 murid Negro itu 
akan PN Ke an 'h pada hari 

asa, 

  

Mas akan terdjadi ke 
han, 

Walikota Clinton Everett Le 
waluan, mengatakan bahwa dia 
mengharapkan . agar. orang-tua 

| belas murid itu meng | 
mak2nja ke sekolah, 

    

pasukan.  Dikatakannja harapan 
agar pendjaga2: itu segera berangi 

»Kita menduga masih akan |: 
itan setelah para pen- 

jaga bertola - tetapi kita ber-| 
ap tidak akan mengchawatir | 

  

Gambar jang pertama2 | sampai dime daksi 
jagan Presiden Sukarno di Ba Han 

er |hanan min Giri dua | 

|Ikan polisi, 

'lembar formulir2 dan 
'palsu, stempel2 palsu dan seba- 
Iegainja. 

P'nia terdjadi penangkapan 
Isiri orang2 jang dituduh mem 

Ipartemen 
kol. Abdul Kadir Hatem, malam 

tetapi rentjana2 - dapat dirubah, | 
Idan mereka dapat dikawal oleh 

'SMG., REBO 5 SEPT. 1986. 

  

  

-  Broekden Bertemu Bulganin 2 
mengenai kundju- 

Tampak ketika Presiden 
Moskow pada hari Selasa minggu 3 Tea oleh P.M. Bulganin. Ditengah2 kelihatan djuga Fi 

jang ikut menjambut kedatangan Presiden 

bagan Na Hendak Ditjulik 
gkunegoro 

:IDimaksud Untuk : Menurunkonnja Dari 
a Sekarang 

tentang adanja pertjobaan 
niuk mentjukk Sunan Solo, bek djauh dari sumber resmi 
»Antara” mendapat kabar, bahwa orang jang ditjoba akan 

(Seperti dikabarkan kemarin), 
mejainkan Pargeran Mangkunegoro di Solo. Pertjobaan pen- 
Yukkan tersebut jang sampai sebegitu djauh belum sampai 
'erdjadi, menurut keterangan selandjutnja, terutama sekali di: 
sebabkan oleh adanja rasa kurang puas jang sudah lama ada 
sada suatu pihak didaerah Djawa Tengah, terhadap Mangku- 

  

Pembuat2 Rijbe 
wijs Palsu 

vitangkap 
Di Djakarta 

POLISI Djakarta Raya kema 
ren dulu telah melakukan pena- 

h h me Sen mer 

25 Nana Kan 
ewijs yet (motor). 

orang jang Mekar itu 
ana bernama J. Bekelaar 
tempat tinggal di Bungur-besar 
|dan Lie Eng San bertempat ting 

al didjalan Mangga-besar (Dja 
arta). Menurut pengakuan orang: 

orang itu kepada polisi, sa 
saat mereka tertangkap, mereka 
telah mendjual berpuluh rijbewijs 
palsu jang mereka bikin sendiri, 

     

| dalam metropolis2 

| bahwa didepan 15.000 buruh 

garis besarnja Ht dengan 
membangun suatu masjarakat 
pun ingin memb suatu    

   

    

   

bas berdjuang untuk j 

Presiden Sukarno berpidato. 
muka rapat sesudah mengundju 
ngi berbagai pabrik dan mena- | 

|pada tehnik produksi dan pema/ 
kaian alat2 baru dalam produksi 
itu. 'Tribune tempat ia berbitjara 
dirapat umum itu dihiasi dengan | 
spandoek2 jang  ditulisi kata2: 

no, anak rakjat Indonesia jang 
termashur”.  Pidato2 diutjapkan| 
sebagai sambutan oleh P.I. Aki 
mov, ketua panitia Serikat Bu- 
ruh pabrik tsb., G.Y. Glazunov, 
seorang pengemudi mesin dan 
V.R. Kubachek, Pa) insi- 
njur perentjana. ag 

Pidato Presiden. 
Presiden Sukarno berpidato 

menjatakan terima kasihnja atas 
sambutan2 jang hangat itu. Se- 
|sudah menguraikan kisah perdja 
(lanannja dari Indonesia ke Sverd 
lovsk, maka Sukarno menjatakan 
bahwa rakjat diseluruh ” dunia 
adalah sama, mereka adalah sau 
dara dan kawan, baik rakjat 
Amerika, India, Pakistan - mau- 
pun rakjat Uni Sovjet dan lain2| 
nja. Oleh karena itu saja ber| 
bahagia sekali atas perlakuan 
saudara2 kepada kami bangsa 
Indonesia jang penuh rasa per- 
saudaraan itu dan rakjat Indone 
sia pun mempunjai rasa persau 
daraam jg. hangat terhadap sau 
dara2”, demikian Presiden Su- 
karno. 
Kemudian Presiden  bertanja, 

mengapa rakjat bertengkar. Ialah 
karena ada negara2 jang menin 
das negara2 lain,  memerasnja 
dan membuatnja djadjahan mere 
ka. Ini disebabkan bukannja ka 
rena rakjat2 itu tidak sama, me 
lainkan' karena sistim sosial di- 

tidak adil: 
Selama 300 tahun. negara kami 
ditindas, diperas dan dikolonisir 
oleh negara lain. Ini disebabk 

am karena negara jang menindas 
kami mempunjai suatu sistim so 
sial jang tidak adil. Disini, di- 
paberik mesin di Ural sini, saja 
menjaksikan mesin2 berat ig sa 
ngat dibutuhkan bagi industri. 
Dimasa jang lalu mesin? berat 
serupa ini telah dipergunakan 
untuk menindas rakjat kami. Ini 
adalah karena negara? jang me 
Inindas kami itu mempunjai sis- 

  

  dengan fjara meniru stempel Pc 
lisi Lalu-lintas dan memalsukan 
fanda-tangan Kepala Polisi Lalu- 
fintas Djakarta Raya. 

Rijbewijs ,.4” palsu jang mere 
ka bikin itu, menurut pengakuan 
kedua orang itu, didjual satunja 
Rp. 500,— sampai Rp. 600,—, 
sedangkan rijbewijs 

|Rp. 300,—. 
se “kira2 

Dari rumah kedua orang itu 
Isewaktunja penggeledahan dilaku 

telah disita berpuluh |: -N 
rijbewijs2 

Ini adalah untuk kesekian kali 
atas 

suat, serta mendjual rijbewijs2 
salsu. (Antara). 

30 Spion Inggris 
&' “Pitooekap 
Termasuk Komplotan 

Swinburn 
DIREKTUR-DJENDRAL de- 

penerangan Mesir, 

Selasa jl. menerangkan bahwa 
bertalian dengan perkara spiona 
se jang dipimpin oleh orang 
Inggris James Swinburn itu su- 
dah ada 30 orang ..dari berbagai 
kebangsaan” jang ditangkap. 
Diumumkan bahwa penuntut 

umum dan pembantu2nja sedang 

sibuk. menjelidiki perkara ini. 
Penjelidikan telah meluas, dan 
sebagai hasil pengakuan2 para 
terdakwa dan pembuktian jang 
diberikan oleh saksi2, maka se 
djumlah rumah telah digeledah, 
dalam mana dilakukan penang- 
'kipan2. 

Penuntut umum berusaha se- 
kerasnja- untuk menjelesaikan pe 
Injelidikan ini setjepat mungkin. 

'Demikianlah pengumuman direk- 
tur djenderal departemen pene- 
rangan Mesir. .Antara-Reuter). 

      an seperti dahulu”, katanja. 
633 Pasi kan ,,national guards 

I men” pada pagi hari Senen dgn 
|membawa Senapan memakai ba 
jonet, 10 tank dan sebuah heli- 

ter telah, berhasil membubar 
Ikan kerumunan dari kira2 1500 

nak2 dewasa disekeliling ge- 

  

    

   

      

BERTEMPAT dirumah kedia- | 
mannja dirumah jatim "Murni" 
Djala n Singa (Memadjang lorong 
IV) Makasar, njonja Lawalata 
minggu petang telah melangsung 
kan sebuah pertemuan  ramah- 
mah dan perkenalan dengan 

pers di Makasar. 
Pertemuan ini diselesggarakan 

oleh sebuah badan penjelenggara 
Chusus | untuk itu dibawah pim 
pinan J. Siahaja. 

Selain dari pada perkenalan, 
pertemuan itu mempunjai mak 

    

  

: Sah belgia Clinton. Mere 
ka telah berteriak2 mengantjam 
seorang pelaut Negro jang me- 
minta pertolongan ditempat mi- 
njak dan diselamatkan oleh” 5 
jeep jang penuh dengan pasukan 
»national guardsmen”, 

Lawalata Hidap Dim Kesengsaraan 
nindjau dari dekat bagaimana 
penghidupan njonja Lawalata be 
serta tiga orang putera dan pu- 
terinja jp masih ketjil dan ibu- 
mertuanja. 

Kelima orang ini mendiami se! 
buah kamar jg besarnja tidak le, 
bih dari 2 x 2 meter. 

Sebagaimana diketahui, suami- 
nja jakni L.A. Lawalata kini se' 
dang mengadakan perdjalanan ke 
(ap dunia dengan ber Sa ka 
ki dan sementara ini sedang ber 
ada di Djerman Barat mengala-'     tutannja jang sama, (Antara), 

  

sud pula agar para wartawan 
atau pers di Makasar dapat me 

mi PENA, dalam rumah 
sakit, 

| Terima Mobil Dari 

|-im sosial jang tidak adil. 

  

Djawaban Astra. 
juda Berbelit2 
Achirnja Mengaku 

Firma ,,Tong Ecks 
SELASA pagi kemaren sidang 

g dipimpin oleh Mr. G.K. Lim 
Pengadilan Negeri di Djakarta 
telah melandjutkan pemeriksaan 
perkara terdakwa bekas Konsul 
Muda Republik Indonesia di Si 
ngapura Moh. Arsad gelar Ra- 
den Astrajuda jang dituduh te- 
lah memalsukan surat2 tanda 
penerimaan (delivery order) dan 

     

   

Sukarno ke-pabrik2 Mat kata Sverdio 
| pada hari Senin kemarin dulu, Iebih djauh Tass mengabarkan, 

dalam pidatonja all. menjatakan sbb: ,, 

mur. Saudara2 berdji ang watu) 

roh perhatian jang besar sekali | | 

| Salam kepada Presiden Sakar b 4 

    

BG KAS A2 2 MUA » 

     

        

   
LA tentang Kkundjungan Presiden 

vsk didaerah Ura: 

    pabrik tsb. enin sore Presider 

tjita-tjita aa Saudara2 ingin 
jang adil dan makmur. Kam! 
masjarakat jang adil dan mak- 

, Den Manga dunia, dan kani 

— Perdj joangan 
Irian Barat 

Djusa,Dibintjangkan 
Dia Kongres Gabu- 
5, Mahasiswa 

.. Sedunia 
MDANG Kongres Gabungan 

| Mahasiswa Sedunia —IUS— hz. 
ri minggu mpsih berlangsung 
dan. telah mengambil sedjumla). 
Keputusan mengenai resolusi. 
jang diadjukan oleh komisi2. 
Kongres telah menerima — an 
tara Jain — suatu resolusi ten- 
uang kegiatan2 dalam Inpangan 
keolah ragaan mahasiswa sexia 
perastuan Internasional dalam 
masalah ita. 
Kongres djuga membintjangkan 

persoalan pengembalian GOA 
kepada India dan pengembalian 
IRIAN BARAT kepada INDO 
NESIA. Kongres menjatakan, 
bahwa tiada Satu Organisasi Ma: 
hasiswa nasional ataupun interna 
sional jang” berhak menjendiri 
atau tak perduli aka, gerakan 
menentang kolonialisme. Semu: 
Organisasi: mahasiswa harus di- 

      

'ita2 saudara pada. 

  

TAHUN KE VII No. 165. 

    

  

Dim. kota Smg. : 

Luar kota Smg.: 

Harga Langganan 

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

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

Rp. 13,70 »— Rp. 0,30 (Materai) — 

(Bajar Muka) 

    

  

Rp. Maan 

Etjeran 75 sen selembar. 

  

  

  

Penang 5 
Telah Didirikan 
Utk Pembebasan 

Cyprus 
STATEMEN jg ditanda-tanga- 

tersebar di Athena pada har: 
senin malam dan  mengamum- 
&an bahwa ,,Brigade Junani utk 
pembebasan Cyprus” telah didi 
cikan. 

Tugas jang utama dari briga- 
“6 ini adalah untuk membersih 
can Junani dari agen2 Inggris 
dan akan bertindak keras kepada 
kolaborator2-nja. Statemen itu 
Mengatakan bahwa setelah pen 
Caratan jang semau2-nja pasu 
Lan Perantjis di Cyprus ,,Peran- 
tis akan dihadapi- djuga sebaga 
inusuh.” Pitambahkannja bahw: 
brigade itu tidak akan berpang 
-u tangan apabila terdjadi lag 
orang2 ig digantung di Cyprus 

»Marcelle Lebihan” ma- 

suk Famagusta. 
Dari Famagusta sementara itu 

diwartakan bahwa ,,Marcelle Le 
bihan” 
'an laut Perantjis pada hari Se 
nen malam telah memasuki pela 
buhan Cyprus sebelah tenggara 
Famagusta. 

Kapal ini akan ditempatkan 
disana untuk ikut bersama2 dg: 
militer Perantjis jang telah da: 
tang melalui pelabuhan itu. Ti 
dak lama sebelum kedatangan 
kapal itu semua buruh pelabu- 
han orang Cyprus diperintahkan 
berhenti bekerdja pada semua 
kapal termasuk kapal pengang- 
kut Perantjis. (Antara-Reuter). 

PASUKAN SUKARELA SIA 
SEWAKTU2 BILA PERLI. 
Menteri Angkatan Darat Aus- 

tralis John Cramer mengatakar 
hari Minggu bahwa sebuah ba 
talion resimen keradjaan Austr: 
lia jg tjukup perlengkapannia t 
lah siap djika serusn diperluka:   persatukan dalam menentang ke 

lonialisme. 

DALAM WAKTU paling 

  

fninjak Tampu 

sertai kenigik 

Angka? taksiran itu masih ha 
rus dikoreksi tetapi menurut ka 
langan direksi NIAM keadaan i: 
sebenarnja tidak akan djauh sc 
lisihnja “dengan angka2 taksiran 

itu. 5 
Kekurangan produksi kerosin 

akan diikuti pula oleh kekura- 
ngan produksi hasil2 mintak ta 
nah lainnja- seperti bensin, mi 
njak solar, minjak gas dan seba 
gainja, tetapi kekurangan produk 
si bahan2 ini akan baru teras: 
dalam - waktu jg lebih dari dua 
tahun. 
Menurut taksiran NIAM im- 

por kerosin «kan sudah harus &: 
perlukan dalam tahun 1957 dgn 
devisen “sebanjak Ik. Rp. 56,5 
djuta untuk mengimpor kekur: 
ngan sebanjak - 139.000 kg tor 
dan delapan tahun kemudian 
(dalam tahun 1965) kekurangar 
produksi berdjumlah  3.515.00£ 
kg ton jg memerlukan devisen se 
banjak Ik. Rp. 1 miljard lebih. 

Diterangkan oleh kalangan di 
reksi NIAM bahwa kekurangan 
produksi ini bertalian dengan t' 
dak diberikannja lagi izin2 eks- 
plorasi baru oleh pemerintah kec 
pada perusahaan? miniak asins 
BPM. Stanvac, . Caltex. dan 
NIAM sendiri. sediak  Dewaer   menggelapkan bank2 garansi sel 

waktu ia mendiabat Konsul Mu 
da bagian perdagangan di Singa 
pura. Djuga dalam sidang kema 
ren itu djawaban2 terdakwa ba 
njak jang tidak logis, bahkan 
terdakwa memberi diawaban bo 
hong. Kemudian atas desakan 
Djaksa, baru terdakwa mengaku 
dari mana asal mobil Chevrolet 
kepunjaannja itu, 

' Semula ia mendjawab, bahwa 
ia membeli dari pedagang “ dari 
Singapura, tapi kemudian sete- 
lah ada pendjelasan dari Djak- 
sa, terdakwa mengaku mobil itu 
didapat dari ' Manager Firma 
“Tong Eck', suatu firma jang 
djuga tersangkut dalam perkara 
itu. Demikian pula banjak dja- 
waban2 terdakwa jang menurut 
Hakim mempersulit djalannja pe 
meriksaan. ' 'Walaupun — sudah 
ada bukti2nja, terdakwa masih 
djuga belum mengaku perbuatan 
nja.  Achirnja atas permintaan 
pembela, sidang dischors seben- 
tar untuk memberi kesempatan 
kepada pembela untuk berbitjara 
dengan terdakwa, agar djawa- 
ban terdakwa tidak lagi menjulit 
kan djalannja pemeriksaan. Si- 
dang akan dilandjutkan hari Ke 
mis j.a.d. untuk mendengarkan 
saksi2. (Antara),   

(Val disanggupi 
Hana beberapa ratus 

Komisi Tenaga Atom Amerika 
Serikat mengumumkan Senen, 
bahwa Uni Sovjet hari Minggu 
ig lalu telah meledakkan sendia 
ta nuclear jg ketiga, dalam serie 

“ledakan jg achir2 ini. 

Dalam pertemuan tsb. oleh fi 
hak seksi Genie Bangunan TT 

untuk menjum 
rupiah 

ig aka, diusahakannja setiap bu 
an untuk meringankan beban ke 
hidupan njionja Liwalata. 
Disampingnja itu, harian "pe- 

'doman — Rakjat” di Makasar se 
.djak beberapa waktu jg lalu su 
dah mengadakan  usaha2 dgn, 

Perwakilan Rakiat Sementar. be 
berava tahun io lalu melarane 
nemberian konsesi? miniak baru 
Ditambahkan oleh kal-ngan itv 
bshwa andaikatapu, pemerintah 
sekarano djuga memberikan kor 
cecif barn namun produksi mi 
niak tanah baru dapat dinsikkan 
lagi sekurans9nia delapan tahur 
kemudian. (Antara). 

  

Djepang Tambah 
Tentara 

Angg. Pelandja Untuk 
Keperluan? Militer » 

Diperbesar 
MENURUT berita2 pers To- 

kyo,  Djepang dalam tahun-pa- 
djak depan akan memperbesar 
pengeluaran  militernja dengan 
2740. Menurut anggaran belan- 
dja jang direntjanakan oleh De- 
wan Pertahanan Djepang, djum- 
lah jang disediakan untuk ke: 
perluan2 militer. dalam tahun 
padjak 1957 besarnja 150.600. 
000.990 yen,  diantaranja jang 
25.500.000.000 yen untuk peme- 
liharaan pasukan2 Amerika Se- 
vikat dan bangunan2-nja di Dje- 

pang. , 
Menurut k.b. Djepang ,,Kyo- 

Jo”, penambahan budget mili- 

"er ini disebabkan karena pe- 
'aksanaan rentjana perluasan per 
sendjataan 6 tahun, dalam mana 

anggota angkatan darat  djum- 
'fahnja akan ditambah  dengan| 

:0.000 orang,  tonnage armada 

'itambah dengan 5.500 ton dani 
fjumlah pesawat terbang mili 
“er ditambah dengan 300 buah 

'alam tahun padiak 1957. 

Anggaran belandja ini  diten- 
ang olch beberapa pembesar ke 

nenterian keuangan, jang  ber- 
en 'apat bahwa pengeluaran ta- 

»kan terlalu berat bagi rak-| 
jat. Tapi Dewan Pertahanan me 

Indon. Dim 2 Th.Ini Akan 
Kekurangan Minjak 
Terutama Kekurangan Minjak Untuk 
Lampu Tak Mungkin Di-elakkon Lagi 

datang Indonesia akan mengalami suatu kekurangan kerosin 

mmpu) jang tak terelakkan lagi sehingga akan harus 
ineng mper bahan bakar jang vial nu, sebaga: akcbat dar 

bemalaa produksi minjak bumi (aard-olie) umumnja di- 
an Ora jang. terus meningkat dengan pesat. 

  

keterangan! Tang adan (era perosandon minjak NIAM. 

pasukan dikeluarkan dalam kr' 
sis Suez. 

lama dua tahun jang akan 

dari angka2 taksiran dan 

Tjara2 Peme- 

riksaan Menlu 
Supaja Diumumkan 
Lebih Lengkap—De- 
sakan I.P.K.I.#Pada 

Pemerintah 
LP.KI. dalam statementnja 

mendesak pada Pemerintah agar 
dapat senera mengumumkan tiz 
ra-tiara pemeriksaan beserta ha 

sil-hasil Panitya Pemeriksa Men 
teri Luar Negeri Ruslan dan 
dari Djaksa Agung iang lebih 
lengkap kepada masjarakat se- 
hingga suasana  kebimbangar 
dan ketjurigaan dapat diachir 
dalam suasana kedjernihan. Pe- 
merintah didesak djuga aga: 
mengambil langkah2 jang tegas 
terhadap pihak2 jg telah njata2 
menticmarkan nama baik Kepala 
dan Wakil Kepala Negara. 

(Antara) 

,Operasi Obor” 
Peraturan  Kewadji. 

ban Beladjar Di Malaya 
DI MALAYA kini sedang & 

langsungkan "Operasi Ob, ia 
lah suatu usaha utk mendaftar. 
kan segala anak jg sudah mentiz 
pai umur masuk sekolah, Mula? 
operasi ini di-'ramaikan”  olel 
protes2 dari orang tua dan ta 
ngisan botjah2 tjilik. Sebabrfa 
tiap2 anak harus diambil tjap 
Gjarinja. Achirnja menteri pendi- 
kan Datuk Abdul Rozak bin 
Hussein agak mengalah, dan mc 
ngumumkan bahwa pasfoto sa- 
dja sudah tjukup, tak usah pakai 
tiap djari. (Antara). 

  

PENGOBATAN PENJAKIT 
KANKER DENGAN GAS 

MOSTER YVITOGEN. 
Seorang ahli penjakit bangsa 

Belanda telah memberikan lapor 
annja bahwa ia telah memperoleh 
»hasil2 jang menpidjubkan se: 
kali” dalam mengobati sesuatu 
matjam penjakit kanker dengan 
gas mosterd nitrogen jang wangi, 
Na menurut berita dari 

Dr. Simon de Vries jang ber- 
bitjara dalam Konperensi perhim 
punan hematology internasional 
di Boston pada hari Dium'at me 
ngatakan, ,,Tjara pengobatan ini 

ai jang berupa proklamasi telah 

kapal pembantu angka-| 

dilis Umum PBB, 

tianlah tulis wartawan k.b. 

  

sebuah kompromi, 
Lk Mesir." 
un tidak senang bahwa 

TEBET AGE aA Fa 
Dim pada itu astoleh ketera 

ngan bahwa baik pemerint.h 
Insgris maupun  Perantjis tidzk 
diberitahu oleh kem. Juar negeri 
AS, bahwa AS ingin mengubah 
Rentjana Dulles, jg hari Senen 
telah disampaikan oleh Panitya 
5 Negara kepada Nasser. Demi 
kianlah  diwartakan oleh waria 
wan UP Edw rd Depury. 

| Masalah Suez dim. konp. 
IMF & Bank Internas.? 

Wartawan UP seterusnja me- 
agabarkan — dari — Washington, 
bahwa soal 'akibat2 krisis Suez 
dilapangan ekonomi & keuangan 
mungkin sekali . akan mendjadi 
»okok. pembitjaraan terpenting 
pagi para menteri keuangan, jc 

'kan hadir di Washington pad: 

  

gl. 24 September j.a.d. dalam 
onperensi tahunan Bank Inter- 
rasional & Dana Moneter Inter 
yasional — apabila krisis Suez 
ernjata berlarut-larut sampa 
'anggal itu. 

Apabila harga2 minjak tanalt 
1aik, atau djika kapal2 tangk 
ing melalui Terusan Suez ter 
ambat sebagai akibat krisis 
ngga perekonomian Eropa B: 
rat terpengaruh karenanja, mak: 
nasalah ini akan ,,diusut dgn 
sangat sungguh2”, dan para mer 
eri keuangan Eropa Barat munc 
aa akan membentuk  panitya: 
una bekerdja sama dgn pembe 
ar2 A.S. mengenai soal ini. Dc 
aikianlah wartawan United 
Press. 

A.S. hendak membawz 
masalah Suez ke madjlis 
umum P.B.B. 

Pembesar?A.S. TjondongKearah 
Kompromi, Dalamj:Soal!SuezF 

Sebaiknja"i Dikdekan Perobahan- PerobahaMt Dalkai 
Rentjana Dulles— Djika Diskusi Kairo Gagal 'Amerka | 

Hendak Membawanja Ke Madjlis PBB. Pan 
BERITA U.P. DARI WASHINGTON mengatakan malam kelasa, bahwa pembesar2 Ame- 

rika Serikat makin lama makin banjak jang berpendirian bahwa sebaiknja diadakan perobahan2 
' yukup banjak dalam Rentjana Dwries, ialah rentjana ig meng hendaki supaja Terusan Suez di 
tempatkan dibawah pengawasan 
daki supaja dilakukan politik ig lebih Keras terhadap Mesir. Pada achir minggu j.l. ini kebanja- 
kan suratwabar A.SF wmumnja menimbulkan kesan bahwa pembesar2 A.S. bersedia menietudjui 

"asal sadja pimpinan atas Terusan Suez itu dilepaskan dari masalah2 poli- 
Dan disamping itu pihak kementerian juar negeri A.S. mengangin-anginkan perasa- 

Perant:s kirim pasukan? ke “Cyprus. 
Banner 

“internasional.” Sementara itu 

asian 
negara Amerika Latin, 
Madijlis Umum PBB jg skan mu 
lai bersidang pada tgl. 12 No 
Reaper La.d. 

Tak lama sesudah pulang dari 
konperensi London, Dulles ms 
Pena para Wakil negara2 Ame 
ika Latin, guna mendjelaskan 
iban AS dalam konperensi itu. 

Kepentingan2 miniak ber 
bitjara. 

Dilapangan ekonomi, A.S. dgn 
tenangnja mempersiapkan diri. 
Dalam minggu ini djuga di New 
York akan dilakukan pembitja- 
raan oleh panitya jg. mewakili 
kongsi2 minjak A.S., dlm. mana 
hadlir pula penindjau2 Inggris: 
Mereka akan merundingkan tja 
ra-tjara ' guna menghadapi ke- 
mungkinan bahwa pengaliran mi 
njak tanah dari negeri2 Timur 
Tengah akan terganggu. 

(Antara-Renter). 

TAIWAN AKAN KIRIM IML- 
GRAN KE SPRATLEY 

Pemerintah Taiwan kini se- 

Jang merentjanakan untuk meng: 

rimkan imigran? ke kepulauan js 

mendjadi sengketa, jaitu Spratles 

ang terletak di Laut Tiongkok 

selatan. Demikian  dinjatakan 

wleh kalangan2 jang berkuasa di 

Taipeh, jang dikutip oleh surat 

kabar resmi di Taipeh »Hsir 

Sheng Po”, jang sementara itu 

'dak menerangkan apa rentjana 
Taiwan itu lebih djelas. 
Diterangkan selandjutnja 

va rentjana untuk itu begitu 
terima baik oleh Kabinet Tai- 

bah 

di   
Seterusnja - kalangan diplomasi 

di Tenan an mengatakan ma" 
lam Selasa, bahwa Amerika Se' 
rikat mungkin bersedia untuk 
nengadjukan - masalah Terusan 
5uez '. kepada persidangan Ma- 

apabila dis- 
kusi jang dewasa ini sedang ber 
angsung antara pembesar2 pe- 
nerintah Mesir dan Panitya 5 
Negara - di Kairo menghadapi 
alan buntu atau gagal. Demi 

Ing! 
gris ,,Reuter” David Shears dari 
ibukota A.S. 

Ta pi Gedung Putih dan ke- 
menterian luar negeri A.S. di- 
muka umum masih tetap menja 
takan kepertjajaan bhw diskus 
itu akan berhasil mentjapai pe 
yjelesaian jang dapat dilaksana 
gan. Hari Senen ini adalah har 
ibur di ALS., jaita Hari. Buruh, 
lan kantor2 pemerintah - pada 
utup. : 

Presiden Eisenhower "ada di 
Gedung Putih, tapi menteri luar 
negeri Dulles sedang berliburan 
jampai Selasa kemaren, di Ducks 
Isiand, sebu:h pulau ketjil dite- 
4gah danau diperbatasan Cana- 
da. Tapi orang berpendapat bah 
wa setiap kawat penting dari 
Loy Henderson, wakil AS dalam 
Panitya 5 Negara, akan  disam 
paikan kepada Dulles. 
Dibawah permukaan jo opti- 

mistis ini, pembesar2 AS setjara 
prive menjatakan kegelisahan me 
reka. kalau2 Presiden Nasser ti 
dak akan mengenal Se ai 
Pembesar2 tadi berpendapat, bah 
wa dengan adanja pengirima, pa 
sukan2 Perantjis ke Cyprus itu| 
maka hilanglah suasana suk, ber 
damai, merek, mengharapkan 
adanja suasan,. suka berdamai, 
dalam mana Mesir mungkin ber 
sedia untuk merundingkan masa 
'ah “Terusan Suez berdasarkan 
sjarat2 teknik dan bukannjs pc 
litik. - membitjarakan masalah 
pandu pelajaran dll. dan bukan 
nja internasionalisasi. 

Bagaimana kemungkinan2 
nja dalam PBB? 

Tapi sementara itu Dulles ka 
barnja mempersiapkan diri utk 
menghadapi kemungkinan bahwa 
diskasi di Kairo ita akan gagal, 
dan djalan iang mungkin akan 
ditempuh oleh Dulles ialah — 
apabila perlu — mengad'ukar 
masalah Suez itu kepada PBB. 

Hal ini merupakan perobahan 
dalam pandangan A.S. Jang su 
dah2, para pemimpin A.S, tidak 
setudju djika soal ini dibawa ke 

muka Dewan Keamanan 
mengingat berlakunja "hak veto 
disana: dan tidak setudiu pula 
djika dibawa kemuka Madjlis 
Umum PBB — karena mungkin 
akan memakan waktu terlalu ba 
njak. 

Tapi kabarnja Dulles merasa 
mendapat dorongan, jaitu meng 
ingat akan sokongan ig d'»e 
olehnja dalam  konperensi Lon 
don, dan karena ia memperkira 
kan bahwa negara2 Barat tidak 

  

    ternjata dapat memperpandjang 
hidup seseorang sementara sela 
ma itu dapat menguasai kanker 
itu sehingga sipenderita dapat hi 
dup dengan senang”. 

SO papaN Seng fna 2 ngarep, 

DEKRIT pemerintah Vietnam 
Selatan bahwa segala orang Ti- 
onghoa jang dilahirkan di Viet- 
nam adalah warga negara2 Viet 
nam, telah mengedjutkan ma 
sjarakat Tionghoa . di Vietnam 
Selatan”, kata djurubitjara kedu   negaskan bahwa penambahan pe 

ngeluaran militer itu mesti  di-   "Kantono Lawalata” jg pendapai 
nja setiap hari diumumkan, dan 
sampai hari Senen sudah mentja 
pai angka Rp. 3.635,50, diantar, 
nja sudah diterimakan pada njo 
nja Lawalata sebanjak Rp. 250. 

     

temhaga Kabudajsar tedingsih 
uk an, Batovineset Conabtighop 

djalankan, karena ini 
kan. dasar bagi perundingan dgn. 
AS guna memperoleh 

militer jang lebih besar dari ne- 
gara ini. (Antara), 

  
        

      

Merupa- abut 

bantuan 500.000 orang “Tionghoa jang di 

taanbesar pemerintahan Chiang 
Kai Shek di Saigon hari Selasa. 
Pada hakekatnja, dekrit ini men 

kewarganegaraan T'iong- 
kok (Kuomintang) dari kira2 

lahirkan di Victnam, Tapi dekrit ' 
ini tidak mengubah status sete- 

Chawatirkan oleh negara2 Barst. 

mereka mulai memikul tanggung 

berharapan dengan perlawanan 
jg bulat dari pihak negara2 Arab 
— suatu hal ic tadinja sangat di   Dulles mungkin sekali akan 
mendapat sokongan dari banjak, 
Hp Rar 

Semua Oran g” Tiong hoa Kelahiran 
VietnamSlt Adalah W. N. VietnamSIt 

ngah djuta orang Tionghoa imi- 
Gran. 

Segera sesudah dekrit tadi di 
keluarkan, pemerintah Vietnam 
Selatan tidak lagi memberikan 
kartu2 identitet kepada orang2 
Tionghoa kelahiran Vietnam. 

Harian Saigon “,,Thoi Cuoc” 
berpendapat bahwa sampai seka 
rang, bangsa Tionghoa di Viet 
nam terlalu enak kedudukannia. 
Sekarang tibalah -saatnja bhw. 

djawab terhadap Republik Viet 
nam Selatan,   i bahasa 

wan akan segera dilaksanakan 

dalam 

  

    

    
     

  

    

  

   

   
    

    

     

   
    

   
    

    

    

     
   

    
   

    
    

    

  

pemerintah Perantjis menghen- 

| Pandu2 Laut 
Inggr.-Perantjis 

&: BB Berbenti 
“Mulai Tanggal 15”) 

September Jad. ? 
e 

KALANGAN  Suez  Canal 
Company (Compagnie Universel- 
le du Canale Maritime de Suez) 
di Paris mengumumkan malam 
Selasa, bahwa di Paris malam 
Rebo dikeluarkan sebuah state- 
ment mengenai kedudukan staf 
bukan bangsa Mesir pada Teru- 
san Suez. Kalangan tadi mem- 
berikan komentar terhadap be- 
rita2 pers jg mengatakan bahwa 
pandu2 pelajaran bangsa asing 
telah memberitahukan kepada 
para pembesar Mesir, bahwa 
mereka akan berhenti bekerdja 
mulai tgl. 15 September La.d. 

Djurubitjara kementerian luar 

negeri Perantjis mengatakan bah 
wa pemerintah tidak tahu-mena- 
hu mengenai adanja batas waktu 
tadi. Dikatakan pula bahwa .pe- 

merintah2 'Perantjis dan Inggris 
telah minta supaja anggota2 staf 
Terusan Suez jang bukan bangsa 
Mesir itu djangan meletakkan dja 
batan dulu, selama diskusi “dian 
tara pembesar2 pemerintah Me 
sir dan Panitya 5 Negara masih 
berlangsung. ,,Tapi”, kata ' djuru 
Pa tadi, pegawai2 itu Sudah   1: ing sudah mengemukakan claint 

atas kepulauan itu adalah 

Tiongkok sendiri, Prantjis, via 

Selatan dan Filipina. 

Menzies Tersanjami Ge 
habis Bertemu Nasser: 

Kemudian Minta Agar Menteri Angkatan 
Darat Australia Didamprat — 

Jakin Tidak Akan Timbul Ap-Apa 
PE MBIYJARAAN ANTARA Panitya 5 Negara jang di 

ketuai oleh: PM Ausiralia Mer 
ramah DNiesir pada malam Selasa kemaren, telah berachir se. 
sudah bersidang 75 menit lamanja. Pertemuan jang ketis 

kalinja dilangsungkan malam 

tentu tidak dapat dipaksa terus 

orke srdia dibawah paksaan - “dan 
G ng m keadaan jang sangat - su- 

. (Antara). 1     

  

    
    
    

  

— Paris Tetap 

  
1zies dan para penibesar peme- 

Rabu. Rentjana Dulles untuk 
menginternasionalisasikan Terusan Suez itu telah disampaikan 

kepada Presiden Nasser pada 

siang. 

sPemeras« Drs. 
Yap Ditangkap 
PIHAK kepolisian di Banaun, 

pada hari Sabtu telah menang 
kap seorang sepir jang urau 
telah tersangkut dalam perobi 
an pemerasan jang  dilakukar 
terhadap drs. Yap Tjwan om 
pada Minggu jang lalu. 

Orang ini dapat ditangkap K. 
tika ia “untuk kedua kainja & 
tang kerumah drs. Yap Hwa 
Bing di dil. Tjipaganti. 

CGrang ini bernama O bin A 
dan ia dikenal kembali  olei 
ujonja Yap dan seorang pua 
jan fainnja, sehingga polisi aga. 
mendapat kepastian bahwa oran, 
itulah jang telah mentioba mx 
lakukan pemerasan bersama be 
berapa orang kawannja jan 
jain. 

Seperti diketahui, pada 
Minggu - tgl. 26. Agusius 
drs. Yap telah kedatangan 
orang tamu jang membawa sur 
jang isinja meminta Rp. 25. 00 
kepada drs. Yap. dengan tijat: 
tan bahwa bila tidak dibajarkan, 
maka korupsi jang telah dilaku 
kan oleh drs. Yap akan dibong 
kar dalam surat kabar. 

Seperti diketahui pula dibawah 
surat itu ditulis  ,,Freelance 
Press”. 
Dapat ditambahkan bahwa ru 

mah drs. Yap telah tiga kali di: 
datangi oleh orang2 jang tidak 
dikenal. 

Pertama kali terdjadi ditemui 
oleh drs. Yap sendiri. kedua ka 
linja hanja ditemui oleh pelajan 
wanita dan nionia Yap, sedang 
ketiga kalinja Sabtu dan berhasi 
dengan ditangkapnja O bin A itu. 

Atas pertanjaan, Kepala Pol!- 
si Priangan mengatakan, bahwe 
disampino orang ini. pihak kepr 
lisian belum menangkap orang? 
iang lainnja jang seperti diket: 
hui, dalam pemerasan ini didu. 
ga tidak satu orang sadja jang 
melakukannja. 

Menurut keterngan Nj. Yap 
orang iang ditangkap itu adala! 
orang jang kedua kalinia datans 
kerumhnia, diadi bukan orang j: 
pertama kali, 

hari 
SOr€ 

se- 

Dekrit mengenai kewarganega 
raan ini adalah salah satu antar: 
dekrit2 jang achir2 ini dikeluar- 
kan oleh presiden Ngo Din! 
Diem, jang oleh kalangan masje 
rakat Tionghoa dianggap setjara 
langsung ' ditudjukan — terhadap 
bangsa Tionghoa di Vietnam 
Selatan. Dekrit2 lainnja menetap 
kan: 1. Pembukuan pada segala 
perusahaan harus dilakukan dlm 

Vietnam atau Perantiis 
2. Anak2 jang dilahirkan di Viet 
nam Selatan harus diberi nama2 

  

   

   
   
   

   

    
   

        

    

    

   

  

    

    

   
    

   

   
     

    

    

    

   

        

    

   

  

    
   

     

   

    

     

   

    
   

  

sidang pertama, jakni Senin 

Sesudah sidang malam" Sela 
selesai, Menzies sambil . berse- 
njum keluar dari ruangan perte 

muan, tapi tak hendak mem 
rikan keterangan sesuatu apax 

Tapi diperoleh keterangan bah 
wa kedua pihak sama keras ber- 
pegang teguh kepada pendirian 
masing2. 

Menzies  minta- supa 
Menteri Angks: Dana 
didamprat. 

zies, jang kini sedang mengetu: 
panitya 5 negara di Kairo, telah 
mengetok kawat kepada menteri 
keuangan Arthur Fadden, dalam 
mana ia minta - supaja menteri 
angkatan darat John Crane di 
beri peringatan keras, karena 
Crane telah menjatakan bahwa 
Australia akan dapat kirim ' t 
divisi ke Terusan Suez, “apabila 
perlu. Menzies menjatakan bhw. 
ia ,,mengalami kesulitan sangat 
besar, waktu kata2 menteri ang 
katan darat itu diumumkan “di 
London, djustru pada saat Men 
zies hendak bertolak ke Kairo. 
Harian Mesir  ,,Gumburiyah" 
(Kol. Anwar Sadat) telah me- 
ngritik sikap Australia: P.M..nja 
pergi berdiskusi, tapi menteri 
angkatan daratnja membitjarakan 
soal pengiriman pasukan. 

Pendapat umum di Paris, 
Dalam pada itu wartawan 

kantorberita Inggris Reuter Ha- 
rold King mewartakan dari Pa- 
Tris, ' bahwa. saham2 Terusan 
Suez dibursa Paris: hari Senen 
sama tinggi seperti Djum'at jbl 
— suatu hal jang membajangkan 
pendapat umum bahwa »tidak 
akan terdjadi sesuatu apa” se 
tjara mendadak sebagai hasil 
diskusi Nasser-Menzies, Ha 

Persiapan2 militer Inggris « 
Perantjis - menurut pers Pa 
hari Senen sudah lengkap. Hex 
lines | surat?kabar ' mengatakan 
bahwa krisis Suez ,,memasuki ba ' 
bak penting” dan mentjapai ,,ba 
bak jang kritik”, pemerintah2 
Inggris dan Perantjis »bersi 
tegas''. 2 5 

3 Y 

Menteri luar negeri Perantjis 
Pincau hari Minggu j.l. menga- 
takan dalam pidatonja didepar- 
temen Sarthe — bahwa Perantjis 
sudah bertekad bulat untuk mem 
perlihatkan ketangkasan, dan,,ba 
gian dari pidato ini ditandaskan 
dalam headlines suratkabar2 Pa 

ris. 8 
Tapi pengusaha? jang be 

pengaruhnja masih tetap berj 
dapat bahwa dimasa depan 'ja 
sudah dekat ini tidak akan ' 
pergunakan kekerasan sendjata, 
ketjuali apabila pembesar2 M Ta 
sir menimbulkan tantangan ha 

. Kalangan tadi menduga bhw 
bakat diplomasi daripada krisis 
Suez itu masih akan lama bi   Vietnam, (Antara-UP), 

   
  “Ah 

langsungnja. Demikian tulis Ha 
rold King. (Antara-Reuter). 
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PENGUMU 
Diberitahukan, bahwa EN Rain 

akan tiba di Semarang pada ada tel 2 
nerima muatan/penumpang untuk pelabuhan? Tg. Priok/Palem- 
bang dan Belawan GAS t Tg 
Keterangan selandjutnja dipersilahkan berhubungan dengan 
kantor: Perwakilan P.T. PELNI Semarang : F 

j ng : Tilp. No. 2302/Semg. — 

rat dan Timur, dipeladjar- 
DENGAN KRAAG JANG 

Diantara 101 matjam pakaian model B 
kan pula ISTIMEWA KEMEDJA 

(0.0. KERAS DAN 1004 MELEKAT...:...... 
2 Beladjarlah di NN 

Sekolah Kleermaker 
Is Kelengan Tengah No. 686 Semarang, 

Didirikan tahun 1940 dan terkenal dimana-mana. 
& Uang beladjar Rp. 30,—- sebulan. 

, . Lama beladjar menurut ketjakapannja. Alat dan bahan beladjar 
ditanggung sekolahan. k ! 
Internaat, in de kost, disediak 
NN 

AS LL ML ML ML 

Pendaftaran 
UNIVERSITAS RAKJAT, NASIONAL SEMARANG 
(FAKULTAS : HUKUM, KONI & SOSIAL POLITIK) 

. « BA ema . AN : : s 

— KURSUS NOTARIS — 
SJARAT?: BERIDJAZAH S.M.A. Negeri dan sederadjat. 
ALAMAT PENDAFTARAN : Krakatau VH/3-Sm. 
PENUTUPAN PENDAFTARAN : 25-9-1956. 
, $ " Han ttd, Presiden, 

(MR. R.M. ABDULMADJID) 
LL TE EL IL LL LK 

mas 
0 September 1956 dengan me- 

la 
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na” — 
TENAGA UNTUK DITEMPATKAN DISEBUAH 
PABRIK GULA: AA Le 

Moatir?' Elektro 
—.. Jang Berpengalaman 

mg : | 
Pendidikan : Serendah-rendahnja beridjazah Sekolah Teh- | 

nik Negeri bagian elektro. | 

Surat? lamaran dengan menjebutkan tentang riwajat hidup, 
pengalaman dan pendidikan jang lengkap dialamatkan pada 
ini harian dibawah No. 7/3470. : : 

aa 

     
    
    

   
   

      

    

     

   

       
         

   
   

    

       
      
      

    
     

   
    

   
   
    

   

      
LL ML. mg a — : 

PANGGILAN RAPAT 
(0 Dengan ini Direksi "N. V APOTHEEK BANGKONG"” ber- 

| kedudukan di Semarang memanggil para pemegang sero' dari per- 
“seroan terbatas tersebut untuk menghadliri rapat umum persero 

. jang akan diadakan pada tanggal 21 September 1956 djam 10 pagi 
-bertempat di Kantor Notaris R. M. Soeprapto, djalan Brandja- 

| Ingan- 12, Semarang. : 
|| “Atjara: 1. Laporan mengenai perniagaan dalam tahun 1955, 

Le . Pengesjahan neratja dan perhitungan laba-rugi ta- 
hun 1955, 

3. Pertanjaan Keliling. 
DIREKSI. 

ST AMA MAH AH EH mr — 

20 TUKANG AFDRUK jang berpengalaman. 
| Gadjih berdamai. Waktu bekerdja djam 4 sore. 

Harap melamar pada: Photopress "SI GUNTANG” 
BAN 5 —....Bodjong 99A Semarang. 
  

Maa Lan 

IDJUAL: 
Satu AUTOLETTE - CHASSIS "DODGE” - 1956 
10096 BARU. 

“Keterangan dapat diminta : 

: : — Dil. Set siun' Temanggung. 
nana ta AN Sa 

Na 
e
e
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Atau perobahan hawa ada sebab utama dari berdjangkitnja 
INFLUENZA, jaitu penjakit panas dengan batuk pilek. 
'Penjakit ini dapat diderita 2 sampai 3 minggu dan ini betul? 
pajah. Kuman? influenza sangat djahat, dan mudah menular 
dari hidung atau mulut. 1 

Tanda dari penjakit ini jalah: sh 
Badan berasa demem, kepala pusing dan sakit, pilek, batuk?, 

tenggorokan kering, urat sakit, badan berasa tidak enak, 
itangan lemas dan tjapai, dan panas badan naik turun. 

INFLUENZA TABLET 
a enjakit ini dengan djitu dalam be- 

i obat sungguh mengherankan, 

sangat sempurna. Orang dewasa 

minum ini obat dengan tidak ada bahajanja. 

(PIM INFLUENZA TABLET 
an ersedia dalam ruah atau waktu bepergian, 

5 "Harga satu tube 20 tablet Na 

Blak ena | oo oo TT 

V. DEWASA TRADING & IND. COY. LTD. 

: Djl. Kopi No. 1, Tilp. Kota 64. 

    

        

     

   

       

   
   

   
     

    

na ang: Gg. Warung wo. 68, Tilp. SM. 379. | 
24 Blakang Pendjara 5, Tilp. U. 2154. 

Dji. Tamblong 11, Tilp. 3989. 
Dji. Parit Larat 73, Tilp, 382. 

    

   
   
   

   
   
    

                

    
       

        

  

             
       CHEM. FABRIEKEN N.V., SURABAIA 

buk ea PanhudaahePunauuehuadaa dj Ja bet buabaihiiha 
LMIG'3 
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Semarang 
ija telah 
Dieng. Hari Saptu 

ba di Magelang   
Jajau kami va. 
Diponegoro dan berkena ke 
dgn Residen Kedu. Sore hari itu 
djuga rombongan P.W.I. dari Se- 
marang itu sampai di 
dan esokNharinja dgn bantuan da 

bo menudju Ke Dieng plateau uh. 
tuk menjaksikan tempat2 jg be 
sedjarah. Minggu petang rombc 
ngan tsb. tiba lagi di Semarang 
dengan selamat. 1 

  

    

Pp VESPA SUNDAY TRIP. 
Minggu tgl. 2 Sept. jbl. telah 

dilangsungkan Vespa Sunday Trip 
menempuh djarak tidak kurang 
dari 200 km jakni dari Semarang 
Ike pemandian Pikat Temanggung 
Ipp. di ikuti.oleh 55 kendaraan : 
scooter merk. Vespa dan lain? 
merk serta spedamotor. Trip se- 

lenggarakan oleh N.V. Suraco se- 
bagai dealer scooter Vespa jang 
berkedudukan di Semarang. Mak 
sud mengadakan trip ini ketjuali 
juntuk mengeratkan persahabatan 
djuga jang terutama untuk. mem 
perkenalkan dan membuktikan ke 
kuatan scooter Vespa dalam me- 
bandjak kedaerah pegunungan, 
Memang trip ini melalui djalan2 
jang menandjak dan berliku2, te 
tapi ternjata bisa ditempuh dgn 
baik oleh kendaraan Vespa. ' 

Trip ini jang startnja dimulai 
djam 8 pagi dari Balaikota Ser 
marang telah kembali lagi ditem 
pat tsb. djam 19.00 dan berlang- 
sung dengan tidak terdjadi  se- 
suatu keketjelakaan. Direksi N.V. 
Suraco Kho Siong Hoey dalam pa 
da itu menerangkan kepada kita, 
bahwa ia bersedia mendirikan 
.Scooter Club” apabila para peng 
gemar sungguh2 menghendaki. Se 
landjutnja diterangkan, bhw ti- 
dak lama lagi ia, akan. mendatang 
kan 3 matjam kendaraan model 
baru jakni Vespa beroda tig 
pickup model ketjil dan mobil 
matjam Fuji Cabine serta akan 
mendirikan service jang lengkap 

UNIVERSITAS ,,SAWERI- 
GADING” 1 TAHUN. f 

Pada tgl. 1/9 digedung Gris oleh 
Universitas ,Sawerigading”  tja- 
bang Semarang telah dilangsung 
kan malam peringatan berdirinja 
1 tahun. Selama ini menurut pre: 
siden kurator Gunawi M. A. U: 
SA tsb. memiliki sebanjak 1 
orang mahasiswa terbagi dalam 
kedjuruan jalah fakultas ekonomi 
dan hukum sosial. Untuk achi 
tahun ini dari sebanjak 30 peser- 
ta-penempuh tentamen CI lulus 4 
orang dan diantara 4 orang itu 2 
diantaranja akan dikirim ke Me- 
sir dgn ' tugas beladjar dari 
Unesco utk mengambil tingkatan 
B.A. selama 3 tahun. Mereka ini 
jalah Wahjudi HS dan S. Darsu- 
ki. Achirnja diterangkan bahwa 
utk tahun ini Unsa Sawerigading 
telah menerima siswa baru lagi 
sebanjak. 98 diantaranja .96. seba-. 
gai pendengar. Sawerigading ber 
pusat di Makassar dan Semarang 
adalah satu2-nja tjabang jang ba- 
ru ada di Indonesia. 

  
P.P.S, K.M.LALA. DIBUBARKAN. 
Dalam suatu pertemuannja pada 

tgl. 2 Sept. jl. Panitya Persiapan 
Setempat  Konperensi Mahasiswa 
Asia Afrika Semarang, telah di- 
bubarkan. . Dalam mendjalankan 
kewadjibannja Panitya tsb. telah 
bisa berdjalan dgn lantjar, “dan 
bantuan2 finansiil jang diterima | 
oleh Panitya itu adalah sbb: dari 
sokongan para peladjar Rp. 500,-: 
dari sokongan sukarela penonton 
bioskoop Rp. 2.750,-: . dari para 
dermawan kota Semarang dan se- 
kitarnja Rp. 7.729.-, dan dari ha 
sil penempelan plakat2 pada ken- 
Garaan bermotor ada Rp. 2.392,- 
Ketjuali penempelan plakat pada 
kendaraan bermotor jg chusus ha 
nja dilakukan di Semarang, lain? 
sokongan tadi didapat dari KB 
Smg., Salatiga, Tegal dan Peka- 
longan, demikian keterangan 

'hak Panitya jang 
bubarkan itu. 

TAMAN KANAK? GERWANI., | 
Gerwani Ranting Randusari tgl. 

1 September jl. telah meresmikan 
' berdirinja Taman Kanak2 Gerwa 
ni di Randusari Smg. Peresmian 
ini dilakukan bersamaan dgn pe 
rajaan memperingati Hari Prokla 
masi Kemerdekaan dan dihadliri 
oleh utusan, dari 'Tjabang? 'Ger- 
wani setempat. 2 

TIGA TARIN TEMAN A- 
NAK2 LISI KALI Nata 

Tgl. 3 September pagi jbi. Ta- 
man Kanak2 Kepolisian Kalisari 
Semarang telah genap berusia 3: 
.tahun dan mengadakan perajaan 
peringatan. Dalam perajaan ini 
dipertundjukkan berbagai tari?an 
dan njanjian oleh anak2 dari Ta: 
man Kanak2 tsb. dan klenengan 
'jang diselenggarakan oleh warga 
kepolisian seksi III. Istimewanja, 
para pemukul gamelan seluruhnja 
berpakaian uniform polisi. Menu- 
rut keterangan, Taman Kanak? 
tsb. jang sudah berusia 3 tahun 
itu sekalipun diselenggarakan oleh 
warga Kepolisian seksi III dan 
bertempat dalam kompleks asra- 
ma kepolisian tsb. terbuka djuga 
wan anak2 diluar warga kepo: 
isian. 

  

|. MR. SURJADI KETUA PA- 
i NITYA KONP. REKLA- 
: SERING. 

Menjambung berita- kita kema- 
rin mengenai konperensi reklase: 
ring jang akan diadakan di Se- 
marang, lebih Pandjut dapat dika 
barkan, bhw Panitya Penjeleng- 
gara Konperensi Reklasering se- 
luruh Djawa Tengah itu diketuai | 
oleh Mr. Surjadi Ketua Pengadi- 
lan Negeri Semarang. Ia terpilih 
sebagai Ketua Panitya Penjeleng- 
gara ketika dilangsungkan perte- 
muan antara pehgurus2 dari Per- 
himpunan Reklasering dari Sema 
irang, Kedu, Solo dan Jogja pada 
|tgi. 24 Agustus jl. Dalam pertja- 
“kapan dengan kita Selasa pagi 
tadi, Mr. Surjadi selaku Ketua 
Panitya Konperengi Reklasering 
mendjelaskan, bahwa segala  se- 
'suatu mengenai atjara konperensi 
seperti kita kabarkan “ kemarin, 
masih dalam taraf pembitjaraan 
djadi masih dalam rentjana. 
Menurut Mr. Surjadi, pembitja- 

raan 3 orang dalam babak perta- 
ma konperensi j.a.d. itu ,bukannja 
merupakan prasaran, tetapi meru 
pakan tjeramah jang bersifat pen 
djelasan. Dalam tjeramahnja Mr. 
Surjadi tidak akan membentang- 
kan apa jang telah kita berita- 
kan, tetapi akan mengemukakan 
kesan2nja mengenai usaha rekla- 
sering di Amerika Serikat jang ia 
dapat ketika ia menindjau negeri 
tsb. selama 4 bulan pada tahun 
jl. Ia di Amerika selama itu ti- 
dak chusus menjelidiki soal2 re 
klasering, tetapi ditugaskan utk   

  

menindjau soal2 hukum dan per- 

djut. Demikian pendjelasan Mr. 

onosobo - 

  

   
iri Djawatan Penerangan Wonoso lik 

| Ivi ta 

matjam ini jang utk pertama ka, (belian harus terbatas pada inve 
linja diadakan di Indonesia dise- tarisnja sadja, tidak sampai padi 

! 

i- guinja permainan 
kini telah di- jkarena fighting spirit jang dimi- 

| Mliki oleh pemain2nja. 

IDunia anak2. 17.40 Varia 

13.40 Dari Pulau 

sia. 22.10 Gamelan Djawa, 

8 
harga. 
berlakunja 

   

    

dan lisensi 
inasional. 
   
    

   

    

Sel Gea , Rendinian Devi Selandjutnja oleh pengurus Di 
memPeia 

       

    

djak da 

vi tidak ingin ada j 
veem asing 1 ngi 
veem nasional dah I 
PP 61/1954, dan tiap2 pe $ 
veem asing oleh siapapun djuga 

  

     

| 

  

  

  

idar Magelang dilangsungkan 

baru Let. Kol. Soeharto. 

terima. Disampingnja tampak Let, Kol. Soeharto. 
: sbawah: pemandangan sewaktu Menteri Pertahanan dan KSAD | 
Idan para hadlirin menjaksikan defile jg diikuti al. oleh Eskadron 

Berlapis 

— TIMBANG TERIMA T.T. IV DI MAGELANG — 

i IDen mendapat perhatian besar, Senen pagi jl.  dilapa ge 
ai ba timbang-terima antara Panglima 

T.T. IV jang lama Kol. Moh. Bahroen dan pendjabat Panglima 
Tampak pada gambar, Panglima 

TT. IV Kol. Moh. Bahroen menanda-tangani naskah timbang- 

   

  

      

    

dilapangan 

Gambar di- | 

Badja. 
(Photo: Suara Merdeka”) | 

  ditolak. Devi bisa membe | 
pembelian veem asing, tetapi pem 

    

          

dan penjelenggaraan- 
inja, sebab Devi teguh berpegang 
pada sikap: veem sing harus m: 
SI demikian diterangkan. Dja: 
kalau Semarang Veem. jang seb 
inarnja harus dimatikan itu kare? 
na milik asing dan kemudian se- 
telah dibeli oleh nasional mau di- 
hidupkan kembali, adalah berten- 
tangan dgn djiwa dari PP 61/1954, 
demikian diterangkan, | 
'Mengenai adanja anggauta Devi 

jakni CV Jupiter jang ikut meng 
ambil bagian dari pembelian Se- 
marang Veem tadi, diterangkan | 
bhw terhadap VC Jupiter: anggau 
ta Devi itu kini sedang dilakukan 
penjelidikan dan apabila benar 
bertindak indisipliner maka ter- 
hadap Jupiter akan diambil tin- 
dakan2 organisasi. Diterangkan pu 
la bahwa sebelum pembelian 
idilakukan, -Jupiter tidak pernah 
memberitahukan maksudnja pada 
Devi. 

Veem?2 baru banjak timbul. 
| Lebih djauh pengurus Devi me 
nerangkan, bahwa sedjak berlaku 
nja PP 61/1954 jakni sedjak 16 Ma 
ret 1956 di Semarang banjak tim- 
bul perusahaan2 veem baru. Oleh 
karena itu Devi telah mendesak - 
pada PAD (Panitya Ahli Daerah) 
utk segera menetapkan ,,plafond 
aantal” dari veem2 jang berusa- 

    

   

  

    

rut kekuatan volume import dan 
export dipelabuhan Smg. Sampai 

ha dipelabuhan Semarang :menu- | 

— Oleh: Korr. 

Bagaimana Sta. ' 
tus WNI Keturu- 
nan Belanda? 

Sesudah “embatalan 
Persetadjuan2 KMB 

DIKALANGAN instansi res 
mi di Bandung sekarang timbul   sekarang ini. di Smg. telah ada 22 

veem jang berlisensi, demikian 
a.l. keterangan pengurus Devi. . 

——— | 
# 

Pada tgl. 1/9 di hotel Du Pa- 
vilion Semarang telah berlang- 
sung malam peringatan 40 tahun 
berdirinja Lloyd Indonesia N.V. 
Menurut sedjarahnja, pada waktu 
didirikannja tahun 1916 itu. Lloyd 
Indonesia N.V. merupakan . mas- 
kapai assuransi ,,non life” perta- 
ma di Indonesia, pemegang? sa- 
ham dan pimpinannja bagian ter 
besar orang2 jang mempunjai ke 
warganegaraan negeri ini. Direk 
turnja sekarang adalah Mr. Gouw 
Soey .Tjiang. Dalam lingkungan 
pasar assuransi nasional di Indo 
nesia Lloyd Indonesia termasuk 
besar, jaitu dalam tahun 1955 
mempunjai omzet premi bruto 
hampir Rp. 16.— djuta dan mot 
dal/pelbagai ,,vrije reserves” Rp. 
3.769.610,30 namun . dilingkungan 
pasar assuransi dunia, Lloyd. In- 
donesia masih ketjil (Ant). : 

SEPAKBOLA TRITUNGGAL. 

Hasil pertandingan sepakbola 
tritunggal. jang dilangsungkan di 
Stadion Semarang pada Djum'at 
sampai Minggu jbl. adalah sbb.: 
kes. KBS — Garnizoen 2—1: Gar 
nizoen — TCS 1—2: dan KBS — 
TCS 3—2. Dengan demikian maka 
kes. KBS adalah djuara dari per- 
tandingan tritunggal itu. Keme- 
vangan kes. KBS dalam pertandi 
ugan2 itu bukannja karena ung- 

tehnik, tetapi 

  
& 

  

SIARAN RADIO R.I. 

pertanjaan mengenai soal warga- 
negara Indonesia keturunan Be- 
landa berhubung dengan dibata! 
kannja persetudjuan2. KMB, Se 

LLOYD INDONESIA 40 TAHUN. pa diketahui, diantara persetu- 

djuan2 itu ada sebuah jang dise 
but ,,persetudjuan perihal pem- 

bagian warganegara”, 

  

an warganegara Indonesia ketu- 
runan Belanda berobah. Atau de 

mereka itu kembali lagi kepada 

KMB dan bagaimana konsekwen 

sinja, 

Disamping itu ,,Antara” men 
dapat keterangan. bahwa walau 
pun persetudjuan2 KMB telah 
dibatalkan oleh Indonesia, tapi 

terus berlaku. Artinjs orang2 ke 
turunan Belanda jang selama 
Optie termijn, jang berlangsung 
dari saat penandatanganan KMB 
tgl. 27 Desember 1949 “sampai 
27 Desember 1951, telah meng 
gunakan kesempatan untuk me 
minta djadi- warganegara Indo 
nesia, tetap mendjadi wargane 
ra, meskipun persetudjuan KMB 
telah dibatalkan, ketjuali kalau 
undang2 baru jang masih belum 
ada itu menetapkan lain. f 

Ditegaskan, bahwa selama 
UUDS pasal 5 j.o. pasal 144, 
jang masing2 mengakui kewarga 
negaraan Indonesia dgn undang? 
dan selama undang2 itu be: 

El um ada ditetapkan menurut Un 
dang2 No. 3/1946 dan menurut 

| persetudjuan KMB, maka kewar 
ganegaraan Indonesi, jang telah 
dimiliki oleh penduduk “keturun   Semarang, 6 September 1956. t 

Djam 06.25 Irama" pagi. 07.19 
Suara Putri Maluku. 07.30 Nja- 
njian Sal Saulius. 07.45 Orkes Pur 
ba. 13.15 Piano. Populer. 13.39 
Tionghoa Modern. . 13.45 Njanjiari 
Rubiah. 14.10 Orkes Studio Ban: 
dung. 17.600 Gending2 Dolonan: 
17.30 Peladjar & Sastra. 18.15 Da- 
ri Lautan Teduh. 18.30 Ruangan 
Penerangan A.P. 18.45 Dari Lau- 
tan Teduh (landjutan). 19.30 Or- 
kes Radio Semarang. 20.30 Hida- 
ngan Lima Bahana. 21.00: Mimbar 
Islam. 21.15 Dari dan utk Pende- 
ngar. 22.15 Pembatjaan Buku. 
23.30 Penutup. 

Surakarta, 6 September 1956. 
Djam 06.10 Genderan pagi. 07.10 

Genderan pagi (landjutan). 13.10 
Dari Lajar Putih. 13.40 Konsert 
Siang. 14.10 O.K. Pandawa. 17.00 

Djawa 
Tengah. 17.50 ruangan pemuda pe 
mudi. 18.15 Pengadilan. 18.30 Se- 
ni Karawitan. 19.30 Imbauan Ma- 
lam. 19.45 Mimbar Islam. 20,30 
Malam Manasuka. 21.15 Malam 
Manasuka (landjutan). 22.15  Ira- 
ma Padang Pasir. 23.00 Penutup, 

Jogjakarta, 6 September 1956. 
Djam 06.10 Lagu2 Mars. 06.35 

Ratna dan Marjam. 06.45 Dari La 
jar Putih. 07.20 Permainan Piano, 
07.30 O.M. Bukit Siguntang. 13.10 
Kwintet Nina. 13.45 Musik pelepas 
lelah. 14.10 Musik Siang, “17.00 
Gelanggang kanak2. 17.55 Penga- 
djian. 18.15 Ballet dari Die Pur- 
ple von, Ieren. 18.30 Hidangan 
Sendja. 19.40 Puspa  Remadja, 
20.15 Rajuan Kulintang. 20.30 Ra- 
juan Hawaii. 21.15 Mimbar Islam, 
21.30 Motjopat diseling Siteran, 
22.15 Motjopat diseling Siteran 
(landjutan). 23.30 Penutup. 

Djakarta, 6 September 1956. 
Djam 06.30 Orkes Melati. 07.30 

Orkes Puspa Kentjana, 13.30 Em- 

an Belanda .tetap ada padanja. ' 
. Achirnja. diterangkan, bahwa 
iong kimi dibutuhkan ialah ada 
n'a undang? naturalisasi. 

(Antara) 

Umbas Disambut 
Dgn Air-Mata 

Rakiat "ahuna Bentang 
kan Penderitaannja 

MENTERI Muda Perekonomi 
an Umbas dgn rombongannja jg 
telah tiba pada tanggal 31 Agus 
tus jang baru lalu di Tahuna 
(Sangir Talaud) telah disambut 
dgn ratap dan air mata oleh pa 
ra petani kelapa, ketika mereka 
menguraikan penderitaan2nja, 
akibat djutaan rupiah uang har- 
ga kopra jang belum mereka te- 
rima dari Jajasan Kelapa Rakjat 
Sangir-Talaud (J.K.R.S.T.). 
mikian dikawatkan oleh warta: 
wan Marhaen jang mengikuti 
rombongan Menteri Umbas, 

Menurut - Umbas — didalam 
pertemuan dengan wakil2 partai 
dan organisasi2 petani kelapa dj 
Tahuna —. dari Djakarta telah di 
kirimkan uang sebanjak Rp. 2 
djuta dua atau tiga bulan jang 
baru lalu, tetapi sampai sekarang 
belum ada kopra jang dikirim 
kan. Djika benar ada hal2 jang 
kurang beres didalam hal ini. Pe 

  

  pat Serangkai. 14.10 Orkes Stu- 
dio Bandung. 17.15 Kesenian Sun 
da Panggah. 18.380 - Pertapanuli 
19.30 Langen Suara. 21.15 Orkes 

| Gambus. 22.15 Orkes Kr. Irama 
Baru. 23.00 Penutup. 

Tjirebon, 6 September 1956. | 
Djam 06.10 Langgam Gembira. ' 

06:40 Njanjian dari lajar putih. 
07.10 Sam Saimun meraju. 07.40 
Orkes Bia. 12.003 Jos Joe Loss. 
12.30 Lagu2 Krontjong - Merdu. : 
13.10 Penghantar Santapan Siang, 

Nusa “Tengga- 

23.00   Surjadi, Penutup, Ipai kini belum diketahui, 

merintah dengan tidak segan2 
akan bertindak. : 

Menteri berturut2 telah berkur 
djung di Ulusiau dan Petta. Sebe 
lumnja telah berkundjung kd 
Donggala, Toli2 dan Minahassa 
dengan maksud jang sama. (Anta 
ra). 

  

PERGI TANPA OMONG2 
LEBIH DULU. 

adilan dinegeri tsb. Djuga soal ra. 14.10 Biduan2 Studio Djakar- Baru2 ini seorang anax laki-laki 
kedatangannja Prof. Mr. Muljat-|ta. 17.00 Suara S.M.P. 17.30 Sia- bernama: Sadi umur 9 tahun anak 
no dalam konperensi reklasering Jran A.P. 18.15 Sendja Tenang. dari Sdr. Kasrin jang bertempat 

ILa.d., oleh .Panitya dikehendaki 118.30 Trio. Panti. Pemuda. 1920 tinggal di Kp. Boorilama Sema- 
supaja kedatangannja itu sebagai |O.M. Chempaka Wangi. 20.30 Pili rang telah pergi dari rumahnja 
Menteri Kehakiman, dan hal inilhan Pendengar. 21.15 Kontak dgn sedjak tgl. 27 Aug. 1956 tanpa 
masih akan dibitjarakan lebih lan |pendengar. 21.30 Seriosa Indone- omong2 dulu dgn orang tuanja: 

Kemana anak itu perginja sam- 

PNI Memang Sengadja 
Tak' Ikut ',, Pan. kam" 

'/Agar Benar2 Terdapat Objektivitet Dlm 
Pemeriksaan ,,Peristiwa 13 Agustus" 

PiRuST.WA 13 AGUSTUS kini sudah dianggap dapat di- 
selesaikan dengan baik, jaitu sesudah Panitia Pemerintah me 
xgorab.i keputusan jg menjatakan, bahwa tidak ada alasan utk 

mendakwa Menteri Rusian Abdulgani berbuat korupsi. Keputus 
an Panitia in) djuga setelah diterima baik dengan suara bulat 
oleh kabinet, sedang Djaksa Agung pun telah mengeluarkan per 

njataan jang pokoknja tidak menganggap periu untuk menun 
tut Menteri Ruslan karena melanggar hukum. 

itu k-.. 

| Menteri Ruslan menganggap pet 
Itu sekali untuk kembali dulu ke 

| nja diminta kepada Pemerintah 
akibat2 hukum (rechts-gevolgen)| 

Kita — 

Sebagaimana kita ketahui, pe 
ristiwa 13 Agustus ini timbul ka 
rena pada hari itu ada pertjoba 

Pesan Pak Bachrun : 
  

»Selamat Berdjoang 
-Sampai (Berdjumpa Pulas 

  

   

   ng 

Bantuan Dari Segenap Lay 
harto — Upatjara Tim: 

Mangunnegoro, Kepala Polisi Djawa Tengah A. Bastari, para Residen, beberap: 
ku Aahm dil. pembesar sipil dan Polisi, hari Sexin pagi #bl. dilapangan Tidar! 

  

Dan | 

Tugas JgrBerat! Akan”Dapat3 Dilaksanakan 'Djika Mendapat 
pisan Masjarakat — Kata Letkol Su: 
bang Terima Panglima TT IV 

— Reportase Wartawan Sendiri — 

DENGAN DIHADIRI oieh Menteri Per tahanan ad interim, mr, Ali Sastroamidjojo KS 

AD Djendral Major Nasution, wk. KSAD Kol. Gatot Subroto, Inspektur Djendral Terr. Per- 
tahanan Rakjat Kol. Sadikin, Kol. Surjosurarso, Kol. Djatikusumo, Let. Kol. Ir, Sudarto, Let. 
Kol. Sarbini, Kepala Penad Pusat Let. Kol. P irngad!, Wakil2 dari TT V Let. Kol. Basuki 
Rachmat, Wakil TT Il Let. Kol, Mursit dil. pembesar militer, Gubernur Djawa Tengah 

Wali Kota, Pa 
gelang dilang 

  

sungkan upatjara timbang terima djabatan Pang ma TT iV Divisi Pangeran Diponegoro antara 
Koionel Moh. Bahrun dan Let. Kol. Soeharto. Upatjara tersebut mendapat sambutan hangat 
dari masjarakat, karena baru pertama kali itu di Magelang diadakan upatjara dengan defi 

le jang di 
dan Purwokerto. 

Setelah Menteri — Pertahanar 

dan KSAD mengadakan peme- 

riksaan kepada barisan2 dan ke- 

satuan2, kemudian Djendral Ma- 

jor Nasution membatjakan surat 

keputusan Presiden Sukarno .ter- 

tanggal 16-7-1956 dalam mana 
disebut, bahwa Kol. Moh. Bah 'adalah tanggung djawab kepada 
run dipindah ke Staf Umum Ang (Pemerintah, Rakjat dan Negara 

| 

katan Darat dan sebagai gantinja Ikita dan dalam. hubungan itu 
Kol. Soeharto utk itundjuk Let. 

Gifundpak Le: TT. IV mana ana 

Divisi P. Diponegoro. : 

Dalam pidatonya KSAD jang 

ditudjukan kepada para Ksatria, 

Bintara dan Perwira a.l. dikata 

kan, timbang terima itu adalah 

soal pelaksanaan dari pada ke 

putusan tsb. jang terdjadi setja 

ra periodik, baik diantara kala 

ngan atas maupun bawah dan 

soalnja adalah biasa. Dalam pa 

da itu KSAD menjinggung pula 
tentang “kedjadian sematjam itu 

pada 4 tahun jang lampau, anta 

ra Kol: Gatotsubroto dan Kol. 

Moh. Bahrun. Dikemukakan, bah 

wa selama Panglima TT IV di- 
pegang oleh Kol. Moh. Bahrun, 
keadaan di Djawa Tengah dika 

takan penting dan genting pula, 
berhubung - dengan gangguan 
gerombolan jang achirnja dapat 
ditjapainja daerah Banteng. K. 
S:A.D, menghargai tindakan2 jg 
sudah diambil oleh Kol. Bahrun 
dan kemudian menghaturkan -se 
lamat datang kepadanja dalam 
MBAD karena Kol. Bahrun 
akan mendjabat Kepala dari 
Corps Intendans A.D. jang mem   an untuk menahan Menteri Rus 

lan jang dilakukan atas perintah 
Panglima Terr. HI Kawilarang 
atas tuduhan berbuat korupsi. Pa 
da “hari itu djuga Menteri Rus 
lan harus berangkat ke London 
untuk memimpin delegasi Indo 
nesia dalam konperensi -tentang 
soal Suez. Pertjobaan untuk me 
nahan ini dapat ditjegah sesudah 
P.M. Ali dan KSAD Nasution 
memrintahkan agar usaha pena 
hanan itu ditiadakan mengingat 
Menteri Ruslan Abdulgani ha- 
rus dapat berangkat untuk meng 
hadiri konperensi internnasional 
jang sangat. penting mewakili na 
ma negara kita. 5 

Sekalipun usaha penahanan itu 
dapat digagalkan, namun nama 
baik Menteri Abdulgani sudah 
ternoda dan oleh karena itulah 

Indonesia, sebelum menggabung 
kan diri dengan rombongan Pre 
siden jang sekarang berada di 
Sovjet Unie. Menurut  rentjans 
semula, djika Menteri Ruslan 
Abdulgani tidak sempat kemba 
li ke Indonesia, maka ia diharus 
kan langsung dari London menu 
dju Moskow menjusul Presiden 
Sukarno. 1 
Berhubung ia merasa namanja 

sudah ditjemarkan, maka oleh 

antuk mengadakan pemeriksaar 
terhadap “dirinja. Djadi Menteri 
Ruslan. Abdulgani sendiri jang 
djuga menghendaki agar dilaku 
kan pemeriksaan untuk mengh:. 
langkan prasangka jang bukan 
bukan. Mengingat sikapria jang 
djudjur seperti ini, maka orang 
sudah dapat menduga lebih du 
lu, bahwa apa jang dituduhkan 
cepadanja itu adalah tidak mem 
punjai alasan. 
Sebuah Panitia Pemerintah te 

lah dibentuk jang terdiri darj ke 
tua Wakil P.M. 1 Mr. Rum, ang 
gota2nja Wakil PM II Idham 
Chalid, Menteri Kehakiman Mul 
jatno, Menteri Peneranga, Soe 
dibjo dan Menteri Urusan Vete 
ran Dahlan Ibrahim. Dalam Pa 
jaitia ini oleh Menteri Ruslan 
Abdulgani telah diberikan pen 
djelasan2 jang diperlukan oleh 
Panitia setjara lisan dan bukti su 
tat2 jang tidak membenarkan tu 
duhan2 terhadap dirinja.  Perte 
muan Panitia ini diadakan dua 
tali dengan sangat rahasia dan 
“dihadiri pula oleh Djaksa Agung, 
Wakil dari KSAD dan Kepala 
Polisi | Djakarta Raya. 

'anitia Pemerintah ini anggo 
“a2nja terdiri dari Menteri2 dari 
Yasjumi, NU, PSIT dan IPKI, 
sedangkan partai terbesar jang 
memimpin pemerintah sekarang 
ONT tidak mengambil bahagian. 
Dalam kalangan PNI orang me 
njatakan — pendapatnja “kepada 
Suara Merdeka”, bahwa dalam 
senjusunan “keanggotaan Panitia 
Pemerintah itu dikehendaki objek 
fiviteit dan PNI- sengadja tidak 
duduk didalamnja agar tidak tim 

bul kesan, bahwa putusan? jane 
diambil oleh Panitia dipengaruh' 
oleh adanja anggota PNI dalam 
Panitia Pemerintah. — Kejakinan 
bahwa Ruslan Abdulgani adalah 
Orang jang tidak dapat disangsi- 
kan lagi kedjudjurannja menje- 
babkan orang tidak ragu2 lagi 
at mr keputusan Panitia Peme 
ntah. 
“Sesudah selesai dengan tugas 

nja untuk - memeriksa Menteri 
Abdulgani dan sesudah kabinet 
djuga menjetudjui hasil pekerdja 
?n Panitya jg mengambil kesim 
pulan, bahwa Menteri Rusland 
Abdulgani sama sekali tidak te. 

punjai anggaran biaja 1/3 dari 
biaja Angkatan Darat seluruh- 

-nja. Kehidupan tentara menge- 
nai pakaian dll. adalah tergan- 
tung dari pada Korps tsb. Da- 
lam hubungan itu KSAD mera 
Sa optimistis dan mengatakan. 
bahwa regiem ketentaraan akan 
dapat mentjapai perbaikan jang 
diharpkan. Kepada Let. Kol. Su 
harto, KSAD mengutjapkan sela 
mat datang dan mengharzpkan 
supaja pekerdjaan di T.T. IV da 
pat dilandjutkan jang  nantinja 
mentjapai kemadjuan jang lebih 
pesat dengan bantuan2 dari sege 
nap kalangan tentara- dan masja 
rakat. 

Sesudah diadakan defile ian» 
diikuti oleh Genie Pionir. CPHB, 
A.D. Det. 40 dan Esk. Berlapis 
Badja jang disaksikan oleh Men 
teri Pertahanan, KSAD dan pa 
ra hadirin, kemudian Kol. Moh. 
Bahrun dengan singkat mengu- 
tiapkan pidatonja jang berisikan 
utjapan2 terima . kasih “kepada 
Ksatrya, Perwira dan Bintara 
dan masjarakat jang selama ini 
sudah. membantu sehingga tugas 
sebagai Panglima TT IV dapat 
dilaksanakan dengan 'baik. Klo 
lonel Bahru, minta maaf atas 
kesalahan2 tang mungkin dila- 
kukan dan mengatakan selamat 
bekerdja, selamat berdjuang sam 
pai berdjumpa pula. 

Tugas jang berat. 
Panglima T.T. IV jang baru 

Let.-Kol. Soeharto setelah  me- 
ngemukakan tanggung djawab 
dan tugas jang dilimpahkan atas 
pundaknja mengatakan, bahwa 
tugas kedalam adalah mengada- 
kan persatuan dan keluar men- 
djaga keamanan. Dengan menga- 
takan, bahwa perdjuangan bang- 
sa kita belum selesai, selandjut 
nja dikemukakan, bahwa hasil 
dari pada pimpinan bukan tergan 
tung dari pada pemimpin itu 
sendiri, melainkan dari para ang- 
gauta Divisi P. Diponegoro dan 
untuk mentjapai itu Let.-Kol Soe 
harto mengingatkan tentang per- 
lunja kewadjiban disempurnakan 
dan persatuan diperkuat dengan 
djiwa kerdja-sama. Pelaksanaan 
tugas jang berat tadi dapat di- 
laksanakan kelak djika mendapat 
bantuan2 dari pada  masjarakat 
dil. instansi pula, hingga bagai 
manapun berat akan dapat dilak- 
sanakan. Pidato tsb. ditutup dgn 
utjapan terima kasih jg ditudju- 
kan kepada Kol. Moh. Bahrun 
jg akan mendjabat djabatan baru. 

Penjumpahan., 
Setelah upatjara timbang teri- 

ma itu selesai, kemudian diru- 
mah Residen Kedu diadakan pe- 
njumpahan Panglima TT IV ig 
baru dihadapan Menteri Pertaha 
van dan KSAD. Dalam amanat- 
nja Menteri Pertahanan menga- 
takan, bhw sumpah tadi ada pen 
ting sekalipun didalam kata2nja 
ada sederhana dan dititik berat 
kan kepada tentara dan negara, 
  

ka Panitya itu sekarang sudah 
dibubarkan. Kebersihan diri Men 
teri Ruslan Abdulgani, belum 
lah dapat diartikan bahwa da 
lam kalangan Kementerian Pene 
rangan tidak terdapat korupsi 
sama sekali. Sekarang ini sedang 
giat dilakukan pemeriksaan ter 
hadap beberapa - pegawai tinggi 
dalam Kementerian Penerangan, 
selain pegawai2 Pertjetakan Nega 
ra jg sudah ditahan dan diperik 
sa oleh ig berwadjib.     sangkut dalam soal korupsi, ma 

Rp. 10.000,— 

- 269408 548264 16866 
411956 384335 PA 

Rp. 5.000,— 
437485. “604515 
148147 334912 
187519 102789 
36810 445636 
40349 . 67312 
149181 230967 
331438 409773 

100407 
417772 
17829 
46547 
177864 
42616 

182753 

181718 
71256 

430247 

173999 
128807 
158607   

487 
166963 398573 265910 3 

174659 

192299 
105499 
172335 
81152 

437033 

Rp, 1.090,— 
319555 , 351039 
212621 253819 
58850 141120 

428670 384794 
382355 246144 

364134 448745 174983 

179882 
36585 

318033 
450783 
360073 
249542 
03899 

Hasil Undian Uang Besar Ujakart « 
281960 
369507 
393663 
340537 
456381 
22702 
73010 

401380 
446110 
250349 
254688 
178794 
321236 
204517 
156301 

38036 
389447 
162034 
299668 
361062 
97391 

198158 
334125 
22043 

179044 
253525 
374636 
399843 
98324 
76544 

285007 
385639 300231 
192233 194206 

Rp. 500,— 
192397 161615 
143298 145537. 
134561 292264 
401678 313635 
346141 425974 
442633 120044 

81007 451093 140882 
126563 372843 417239 
74898: 245505 155244 

276661 
339008 
231676 
60424 

269395 
142573 

48676 
87567 
62354 

425198 
119241 

366155 
90866 

223667 
354445 
28619 

Kata2 ,,setia” mengandung arti 
jang dalam, Tetapi kalau tidak 
dihidupkan didalam hati sanuba 
ri, rantuhlah negara kita, demiki- 
an Ali Sastroamidjojo jang sete 
rusnja menjatakan, bahwa sum- 
pah itu bukan formaliteit, tetapi | 

'Menteri menekankan tentang ke 
Idjadian jang terachir ini jang 
'nampak tegas ,,Saja minta supa- 
ja saudara mendjundjung tinggi 
sumpah itu,” demikian Ali, dgn 
dasar djiwa jang bukan untuk 
saudara, tetapi untuk negara dan 

jat, 8 

Utjapan untuk mentjantumkan 
sumpah itu dalam sanubari bu- 
Ixan sadja ditudjukan pada Let. 
Kol. Soeharto, melainkan pula 
kepada para hadlirin jang mem 
punjai rasa tanggung  djawab. 

Demikianlah langsungnja upatja 
ra tsb. dan lewat tengah hari 
Menteri Pertahanan beserta rom 
bongannja menudju ke Te 
utk pada sore harinja bertolak 
ke Djakarta, sedang KSAD dgn 
rombongannja menudju ke Jogja- 
karta utk hari 'ini bertolak ke 
Djakarta. 1 

| 

Ev 

  

diikuti oleh Korps Muziek dari 4 Resi men2 jalah dari Semarang, Jogjakarta, Solo 

KES. KOREA-SELATAN MA- 
SUK BABAK FINALE PERE- 

'BUTAN “PIALA ASIA". 
Kesebelasan Korea Selatan ber 

hasil memasuki babak finale tour 
nament - sepakbola — perebutan 
"piala Asia,” jang kini telah di 
mulai di Hongkong, setelah hari 
Minggu berhasil mengalahkan ke 
sebelasan Taiwan dengan angka 
2—1, demikian UP. 

(spori | 

Pertandingan antara kes. Ko- 
rea-Selatan dengan kes. Taiwan 
itu, jang dilangsungkan di Tai- 
peh, adalah merupakan pertandi- 
ngan babak kedua antara kedua 
kesebelasan tersebut. 

Dalam pertandingan babak per 
tama, jg dilangsungkan di Seoul 
seminggu 'jl. kes. Korea Selatan 
telah berhasil mengalahkan kese- 
belasan Taiwan dengan angka 
2—0, 

Dalam pertandingan pertama 
dari babak finale perebutan "pia 
la Asia” itu, jang dilangsungkan 
di Hongkong pada hari Sabtu ig 
lalu, kes. Israel telah “ berhasil 
mengalahkan kes. Hongkong de- 
ngan angka 3—2. 
  , 

3 

alam enam DN. mai 
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i La TA ELISA Pm mma 
Ian BN ON RAN, 

aa Oi BANNKEN   80L0 
DJAGO2 PERSEORANGAN DiI- 
DALAM GABUNGAN DGN 

PARTAI. 

Dalam sidangnja hari Djum'at 
jl. Panitya Persiapan Pembentuk 
an DPRD Peralihan Kota Besar 
Surakarta telah memilih H. Suta- 
di (PNI) sebagai Wakil Ketua, 
hingga dengan demikian susunan 
Panitya tsb. mendjadi sbb.: Kemj Kabupaten Wonosobo 

Walikota Muhd. Saleh, W-: 
kil Ketua: H. Sutadi (PNI), dan 
anggauta2: Suradji (PKI), Sjah- 
lan Rosjidi (Masjumi), Kwa Sing 
Ging (Baperki), Suroto Tjokrosis- 
wojo (Parkindo), dan Sumokarti- 
ko (Partai Buruh). 

| Selandjutnja Panitya memutus- 
kan utk mengirimkan kawat ke- 
pada Menteri Dalam Negeri guna 
meminta penegasan, bagaimana se 
benarnja .kedudukan djago2 per- 
Iseorangan didalam gabungan dgn 
' partai/organisasi. 

Keputusan tsb. diambil, karena 
terdapat perbedaan tafsiran me- 
ngenai kedudukan djago2 perse- 
orangan dalam gabungan dgn par 
tai/organisasi, sedang dari Kemen 
terian Dalam Negeri sendiri be- 
lum ada ketegasan. 
Panitya sendiri berpendapat bah 

wa dalam istilah gabungan antara 
partai/organisasi “dgn lain partai/ 
organisasi sudah termasuk pula 

tua: 

P, KAA 2 : SP a Lama Di ai 3 & 
NI £ AI HTI AAA AHA Aa - 

| 

$ 1 - $ - Sanu uN PU SEN AEw En ONE AA 
anda Maa ana, Tenaga an an Naa, ai TE Lapppebefaepe aan pon 

: Pa adat nina 24 
Li 

Ngap, 

  

   

   

  

  

    

  

£ ara 

- 
SIB A3, 

$ 4 ansii 
Z1 
3 

WONOSOBO 
PEMBAGIAN KURSI 

PERALIHAN. 

Dengan dihadliri oleh wakil2 
partai dan organisasi, oleh Pani- 
tya Persiapan Pembentukan D.P. 

  

D.P.R.D. 

R.D. Peralihan Kabupaten Wono 
sobo telah dilangsungkan rapat 
ipembagian kursi DPRD pada 
|tg. 31-8-1956. Suara jang sjah utk 
ipilihan D.P.R. jang lalu "dalam 

jang sudah 
disjahkan oleh P.P.I. ada 184.315 
orang, sedang kursi D.P.R.D.P. 
Kabupaten Wonosobo hanja 21. 
Menurut perhitungan P. N. I. 

mendapat 10 kursi, N.U. mendapat 
8 kursi, P.K.I. mendapat 2 kursi 
dan Masjumi mendapat 1 kursi. 

Perlu didjelaskan, bahwa Pani- 
fya persiapan pembentukan DPR 
DP Kabupaten Wonosobo terdiri 
dari Kepala Daerah sebagai Ke- 
tua, wakil PNI sebagai Wk. Ke- 
tua, wakil N.U. sebagai anggota, 
wakil P.K.I. sebagai “anggauta, 
wk. Masjumi sebagai anggauta, 
wakil Parkindo sebagai anggota 
dan wakil P3R.I. sbg anggota. 

KEGIATAN MAARIF NAHDLA- 
TUL "ULAMA. 

Oleh .Partai N.U. 'Tjabang Wo- 
nosobo Bg. Maarif “ (Pendidikan) 
mulai tgl. 1 September 1956 telah 
dapat dibuka MADRASAH SANA 
WIJAH (menengah) bertempat di   gabungan antara djago2 perse- 

orangan dgn partai/organisasi. 

JOGJA 
PENGHASILAN JOGJA 
TAMBAH Rp. 1,6 DJUTA 

Penerimaan penghasilan  dae- 
rah Jogj karta untuk ahun 1956 
direntjanakan sebesar Rp. 8.761. 
000,— jang Iberarti Rp: 1.620. 
00,—"iebih 'banjak daripada ta 
bun jang lalu. 

Penerimaan tsb. dari padjak se 
banjak Rp. 5.280.000, dari bea 

yasar. Rp: 1.360.000,— dan lain2 

ala dari persewaan, laba  pertje 
takan .dan rupa2 penerimaan dja 
watan. 

Tambahan penerimaan  diteri 
na dari padjak2 peralihan dan 
upah sebesar Rp. 1,400.000,—, 

lainnja dari pendapatan rumah- 

sakit dan poliklinik dan “laba 
bertjetakan. : 

TJIREBON 
BRIGADE SUKARELA MESIR 

DAN BOIKOT KAPAL2. 
Dewan kerdjasama. organisasi2 

pedjuang bekas bersendjata dae- 
rah Tjirebon telah mengandjur- 
kan kepada  anggauta2-nja dan 
segenap pedjuang2 ' bekas bersen- 
djata didaerah kares. Tjirebon, 
untuk menjiapkan- diri guna men 
djadi anggauta Brigade Sukarela 
Mesir. Andjuran ini didasarkan 
karena ketegangan2 antara Mesir 
dan Inggris cs. berkenaan dgn 
nasionalisasi 
kin memuntjak. 
Dalam pada itu dapat dikabar- 

kan pula bahwa Serikat Buruh 
Pelajaran dan Pelabuhan Tjab. 
Tjirebon (SBPP) jg beranggauta 
Ik. 1000 orang ' dalam rapatnja 
baru2 ini, setelah mempeladjari 
masalah2. Terusan Suez, telah me 
mutuskan menjatakan pengharga- 
an jang setinggi-tingginja kepada 
pedjuang2 nasionalisasi Terusan 
itu. 

Atas dasar itu SBPP 'Tjabang 
Tjirebon akan mengadakan 'aksi 
pemboikotan - terhadap kapal-ka- 
pal Inggris-A.S. dan Perantjis, 
bila pemerintah ketiga negara itu 
berani menjerang kedaulatan Me 
sir diwilajah Terusan Suez. 
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421872 
293702 
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267041 | 
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Rp. 250,— 

164136 56519 
184117 236923 
414434 285037 
152160 232501 
170712 139564 
234398 “93169 
145217 272749 
184447 300086 
241191 250717 
212831 “31786 
94430 118517 

178428 
119579 
452385 
329091 
59579 
136168 
395230 
45436 

41462 
110296 
376007 

156744 
38466 

113726 
316010 
98328 

334598 
94702 
190156 
186405 
434562 
199734   34102. 276336 142553 

295828 70030 420132 405915 95840 348154 108755 357511 

Terusan  Suez semak 

desa. Kebumen... Jang diterima 
mendjadi murid anak2 tamatan 

'S.R. jang . dapat membatja Al- 
| Gur'an. 
!- Untuk klas I sekarang sudah 
ada muridnja &- 30 anak, lamanja 
peladjaran 4 tahun. 

'PURWOREDJO 
aa aan oa 

AMADKAOLAN "SAMBER NJA- 
WA BABI HUTAN” 

Amadkaolan tinggal didesa Sa- 
lam, ketjamatan Gebang (Purwo- 
redjo) baru? ini berkelai dengan 
seekor babi hutan jang beratnja 
98 kg. Amadkaolan orangnja ke- 
tjil, (pendek dalam pergulatan 
dengan babi hutan itu, hanja mem 
pergunakan 'sendjata batu dita- 
ngannja. Setelah gadilnja  dipe- 
sang Kuat, montjongnja dipukuli 
dengan hatu, babi rutan mati se- 
ketika. Dalam hubungan ini Tanu 
Dwidjosumono Kepala Inspeksi 
Pendidikan Masjarakat kabupa- 
ten Purworedjo menjatakan, 
Amadkaolan memang tersohor ke 
beraniannja untuk — memberantas 
hama pada tanaman bahan maka- 
nan. Ja sudah tiga kali berkelai 
dengan babi hutan, tetapi men- 
dapat kemenangan. Penduduk di 
daerah “ita menamakan  Amad- 
kaolan adalah Gatutkotjo,. ”Sam- 
ber .njawa babi hutan.” 

aan « 

MELARIKAN DIRI DARI 
TAHANAN, 

Dari Tegal didapat kabar bah 
wa seorang Tjamat dalam daerah 
Tegal Jang ditahan oleh fihak jg 
berwadjib, karena tuduhan telah 
melakukan korupsi pernah mela- 
kukan “usaha untuk melarikan 
Giri. Hasil kegiatan alat? negara 
maka tidak berapa lama Tjamat 
jang melarikan diri tsb. telah da 
pat ditangkap kembali di Wiro- 
desa (Rekalongan). 
Berapa djumlah uang jang di 
Orupsi dan soal2 jang bersang- 

kutan hingga kini belum dapat 
diwartakan, karena untuk mem- 
permudah pengusutan jang ber- 
wadjib. 

REMBANG 
RAKJAT GOTONG ROJONG 

$ BIKIN DAM. 
Didesa Djinanten ketj. Sale 

Rembang Timur baru2 ini telah 
diadakan upatjara pembukaan se 
buah dam desa jang dinamakan 
dam Sidodadi jang diusahakan 
oleh rakjat dengan djalan gotong 
rojong. Menurut taksiran beaja 
dam ini Lk” Rp: 11:000— Dan 
dam tsb. damfdt mengairi sawah 
seluas. 160 Perlu diketahui 
bahwa dalam upatjara nampak 
hadlir selain wakil2 Djawatan 
dan P.P. setempat djuga Patih 
Rembang. 
Pada waktu jang bersamaan 

djuga telah diresmikan pula se- 
lesainja djembatan Kalikening 
dan sebuah lapangan sepakbola, 

      

HARGA EMAS. 

Chusus utk Suara Merdeka. 

SEMARANG, 4 Sept. 1956, 
24 “karat : ON ti Rp. 46,— 

beli, Rp: 45,— 
22 karat : 

   
djual . Rp. 43,— 

Jeli Mk Ep AM am 

ran 

Levgoung, Mikro AN In pan 
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Spj..PerkaraPa- | ,,Diana” Djea. Stamp: ,,Didunia Ini Tah 
(indjau Kembali |'Ngamuk | Ada Tempat Untuk N etralisme' Anggap Prosedur Pemeriksaan || #ipjutaan Dollar |. i : but Negeri Surabaja Kurang. | sibj Amblas — — (Negara? Seato 'T jemas Akan ,Taktik Dikit Berditii' 

sris & Perantile ID run N Pn an Mn Dari Lawannja—Konperensi Seato Dibuka Di Baguii » : E an ga 2 jp Lan dn Ta ba PA AN SUN "Diana” telah meninggalkan Tai- PARA PENASEHAT MILITER 8 negeri SEATO hari Senin membuka pertemdhnng. 
. Presiden Djamal | bdul Nasser O .10 d adaharkan. i Wash 5 ta Fa Ra aa Pe kalian Negeri ahaki berkali 6 anton Tn T € Iwan 'dengan ribuan orang tak| di Baguio untuk mempersoalkan usaha2 mem perkuat pertahanan wilajah mereka. Mereka | MT (hampir tengah har waktu Kairo) menerima kundjungan | menurut keterangan alangan jg. Honda 5 Pe risliwa Pakis”: Saga mah2: a , ifa t Kn bertempat tinggal lagi, sedang) Jah memilih sebagai ketua konferensi letnan djendral Jesus Vargas, kepala staf angkatan p- 

dari Panitya 5 N, | ui oleh PM Australia Men |biasanja dapat dipertjaja disana, | (alam » Peristiwa Pakis”, perkara rumah2 liar jang didjatuhkan Isementara itu diuga kerusakan jgj rang Filipina. Sedjak SEATO dibentuk dalam tahun 1954 maka pertemuan ini ialah perters ' 

  

   

  

    

   

   
   

    

    

   

                  

   
   

    

    
    

    

     

   

    
   

  

   

  

   
    

“Perantjie” IL 
   
   

    

   

    

   
   

    

        

    

      

      

   

23 2 , : : Pa » Phakim | tgl. 30 Agustus 1956 itu ditinc jau kembali. Djuga Iditaksir djutaan dollar nilainja, | 5 : Ia 3 1 1 pen "A3 
2:65, guna 1g: 1 Mengenai masalah Terusan (para pembesar Inggris dan Pe- | WAK pa Ja tgl 3 aa ki Ta 3 TI Ujuga (ditaksir djutaan dollar h lan | “5 jang ketiga kalinja. Kewadjiban utama kita dalam konferensi ini ialah untuk menindjau y 
Suez, Menurut araan2 ini akan berlangsung an le 1 malkurijayan bahwa Nan |aiputunkaja untuk 3 : 1 tan 1 na akan Naa hari 2 jeeah Jang | njelidikan2 jang diselesaikan oleh para perentjana staf kita dalam sidang mereka jang terachi tara 4 hari sam sumber keterangan me an arora seng Mesir, mpasi Naba patah mag B Pena ba” ensobut “dis Pa Tatseh, Biro tjuatja jang| »kata Vargas kepada rekan2nja dalam sidangkonferensi. ,,Delegasi Filipina jakni”, kata Vs 
ngatakan bahwa 1 ini terutama akan »apabila sampai meletus pej ba KKS wa Paska baka A Wadah pan dana bertemu dgn! menerangkan itu selandjutnja mel gas selandjutnja,” bahwa penindjauan ini harus meliputi pula penilaian dari pekerdjaan2 kita j'. 

    

    

menjusun afjara : sk ngan (dengan Inggris & Peran- | : Perundingan rahasia den |tdis), ternjata akan kurang dari- (seri menjimpang daripada nor- 
s “Jbahwa keputusan Pengadilan Ne para terdakwa jang telah didja Jajatakan bahwa topan tersebut) sampai sekarang sudah selesai dan jang berhubungan dengan kebutuhan2 aktuil untuk keim : 

deral2 Perantiis & Inggris (pada waktu permulaan tuhi hukuman itu dan Mr. Kada Ikemudian menudju kearah Barat-| nan kita setjara pribadi maupun setjara kolektif. Kemudian Menzies epake An : kum jang berlaku dalam rusman menjanggupi akan mengu |laut dengan berketjepatan 10 mil/ | Lu 1 tadi 
ta2 misinja me | dekat Aldjazair ? rusan Suez”. 1 Ima2 sukum jang berlaku dalam sahakan kenal Bada 2 na djam. Aa an Siapa “. Kata Vargas selandjutnja, ,,ada takan antara lain supaja konfe Bari Es embira 

Menurut perkiraan mereka, ne alam demokrasi, karena para ter Selandjutnj 2 : : Pr : » Ilah makin 1 makin djelas dan renSi ini dapat berachir d NP ana aa ANN en aa adal dibat ke najutnja delegasi  djuga| Tentang manusia korban topan|lah makin lama makin djelaa dan rensi ini dapat berachir dgn apa sara2 Arab tidak akan sampai|dakwa tidak diberi kesempatan ngocok supaja sebelum pa Jitu “diterangkan, . bahwa ribuanjumumnja dapat diterima baik bah Jang dinamakan ,,tingkat perta- “ Bav ara-djenderal Perantjis dan Ing- (memberikan bantuan-militer jang|“ntuk menggunakan saksi2 dan » sahanan lainnya didukn Da pengungsi hari itu dapat ditamjwa bahaja jang dekat bagi kea Ma” pekerdjaan para ,penasehat Je” awa Maut waingfgris jang bertugas dalam per-|Praktis kepada Mesir, ketjuali/menggunakan pembelaan dalam Pengadilan, keluarganja dan de! “di rumah2 sekolah atau balmanan kita tidaklah datang dari | TIME, ir” John|30080 “Tewas i 
uu Plapan du agalliter dibagia n fimur (mungkin aksi gerilja dan sabota Ipersidangan itu. Sangat me legasi bisa bertemu dgn mereka. (PU08 8 rumah2 se . 3 : & Pb an sadja” Diusa! Ga c udara sir John Us Urang ewas. ke . 0. laut Tengah — bertalian dengan |se. Seterusnja mereka menduga|rankan dan gandjilnja, demikian untuk mentjegah terulangnia ta ngunan2 pemerintah disana, sef : an Oi taka "sralip antara ika Hari Libur Buru: 

kan pendirian 
masalah g Dikabarkan seterusnja, bahwa 
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Spa ata Mn ng 3 NN an Ne TS ES itu, baya “perka. ra: pemerik kenari Ne telah tempat2 tinggal mereka di|tidak dari peperangan regional. | lain menjatakan, saja jakin kon 5 diistanahmasalah Suez, malam Senin j.l.|bahwa Saudi Arabia dan Irag(RKKS itu, bahwa sesuatu peria geri Seperti pada tel S0” NN Ihantjur remukkan oleh topan je|Delegasi ” Kitipina menganggap |(ferensi ini, berhasil dengan men Di Amerika 
resmitelah mengadakan perundingan |sedjak hari2 belakangan ini kulra jang berat bisa diadili dalam Besakan dsloasi tab” fatah ba Pi taktik2 dikit berdikit“ dari mul tiegah setiap usaha menguasai - kepala negara. - Irahas 25 dilapangan terbang Mai-|rang enthousiast untuk melaku-fbeberapa djam sadja. PN aaaban Sajamabian” ja ae Pa Aan eka Utara Tolsuh bersama sebagai bahaja jang| Taklat2 merdeka di Asia Tenggal. HARI SABTU jl, adalah Har' 

j 8 ES ai , 1 5 3 $ Ala: z " Tg Mn ea Ai 3 $ ea 1 afaile d: - 25. : P1 MN ya A . 2 @a Ir Dela. Ll 1 8 5 
- . :1 aga 

Menurut kalangan2 Ikon Blanche, dekat Aldjazair. |kan operasi2 militer, ,,antara taing  S01i inloh kita beritakan,-da: Jtttnk” “ketjuali Gisanggupi ,Salpan mengamuk dengan ketjepa|lebih besar dan dekat bagi kea “ pindarai Jira Vichit  Song- in aa Par SAN 
kas. militer Perantjis di Ab kooan TAN, Mn tam perkara ini dimadjukan seba Fan Isleges Pn aa d iasanga Badi 

sabu LN Perantjis di Al- (karena prestise menteri luar ne- dm Ranah Senenakan seba ran delegasi tsb. akan diperhati- tam jang lebih besar. Tetapi me|manan rakjat kami, kata Vargas.| gram dari Muang Thai mepet AA 3 "Ag Wen pingsan NS 
azair tak hendak membantah geri AS Dulles semendjak konpe ai saksi2 silih berganti 6 orang kan”. . 4 PE Eta ndtut Na Se Yi ? 1 g ari2 itu kaum buruh di AS: “togenas 1 1 dalam pe ikian menurut keterangan|urut laporan sementara jg di? Selandjutnja Vargas mendesak| kan, saja menjangkal tuduhan? bepergian keluar kota dga mobil: 

patut dipertiaja — 
menurut wartawan       

   
   

    

  

“Inggris ataupun memperkukuh berita ini. rensi London mengenai Terusan /'@rdakwa itu. Dan dalam pemerik     

  

PAN. 

     

    

    
    

     
      

  

»Reuter? — dalam disi dgn |" Tn 6 ang Ane ya aa Pee aan erik leh fihak polisi tidak |supaja ..peraturan2 jang tepat dil bahwa SEATO ini ialah satu : : : 5 Ba aa an an negaskan bahwa:. Ag anin ih berundin de Pam Inegeri ini”. Dan pula, demikian|a diantara Pee BA RA PET 3 tja n @alvas. ( JP) & jang direntjanakan itu dalam Memang "Konga M.M, Sasa : sin | 
1. Bacaisobemsidikilki dk Senin jl. berunding dgn djende- dugaan pihak Barat di Washi ianggap sebagai orang ag mp1 Mana : was. (Antara-UP). kaan ka Oi eegprap Ata Choudri dari Pakistan menjata| dengan mobil. Terhitung . mula! ral Inggris Hugh Stockwell, jang Injuruh melakukan perbuatan 

kan hari Djum'at petang djam 6 sam 

  as Terusan 

  

daulatan Mesir 
      Crane : , : Tana nat kejakinannja supaj | 

| frangan R RT SEK KAA AK KEKE (dikemudian hari”, Delegasi Filipi tukan kesatuan2 pelukan TN pai dengan hari Minggu: malam 

   
: BS EN Se iton, Irag dan Saudi Arabia ng " Na La Sa Idikabarkan 'bert kaan Mena PRA an ya itu (Idris, wakil RK : Sues harus dipelihara. Ka an saka an Sa akan ,,mengalami kerugian, djika F3 KENA RKWA Ya, MANA an Tenun aa e Aa ta Te na, kata Vargas, menekankan sultidak diabaikan djam 9, tertjatat 312 or jang 

2. Mesir tidak dapat menerima Ke — Ogas merta ninjaktsnoh mereka tidak menga KIS). : .“Atas Taiwan Kata Rankin jg tiba di Singa paja ada peraturan2 tertentu jg : t dalam berdasi k dilak , 
baik ,,internasionalisasi” Terusan Aa ana masalah. Terusan | :, kenegara2 Barat lagi", .Seterusnja berkenaan dgn telah| “5: pura dari Bangkok. bahwa itu LMaa ain Perangi Kkefjitakman ini WM. ta 1 Bean kare meliputi koordinasi jang lebih Djendral-major C. E. Weirfdiantaranja jang 256 orang tewas Kini Makin Njata 2 ben ng Bri “an Maan erat lagi dan bahkan disatukan|dari New Zealand menjatakan ydalam ketjilakaan lalu-lintas, 34 DUTA BESAR A.S, utk Tai- mentarnja. Tetapi dim pada itulnja usaha2 dilapangan? tertentu supaja SEATO merupakan ta- (tewas tenggelam waktu berenang, wan, Karl Ranking, tidak berse- ia mengulangi pernjataannja kem |dengan badan2 sivil SEATO. meng jang melindungi Asia Teng|2 dalam ketjilakaan pesawat ter- 

baya, $ ! arag didjatuhkannja hukuman oleh Ha 3. Mesir bersedia menanda. | Seperti diketahui, Inggris dan| | Seterusnja kalangan tadi men- kim atas 6 Orang dalam perkara tangani sebuah perdjandjian dgn fPerantjis telah bersepakat untuk | Suga bahwa djuga Syria dan Li »peristiwa Pakis” di Surabaja itu,   
  

segala negara jang memperguna- membentuk tentara expedisioner |Panon terpetjahbelah pendirian maka pada tgl. 1 Sept. j.l. sebuah | Wan Mar Kal : kan Terusan La mendjamin ke |jang berpangkalan di Cyprus, ig puja. delegasi PKI jang Jan dari besi Sa gerikan komentarnja bali bahwa Armada ke-7 Angka Dimulai satu djam ter- | 9ara. bang, 20 lagi karena ketjilakaan2 
bebasan pelajaran sesuai dengan Jditudjukan terhadap Mesir. Demikian 'al. kata kalangan ta Njonja Salawati, Sudjito dan Thea aa Aang anggautal tan Laut AS akan tetap berada bat. Laksamana-muda Paul Ertoli (lainnja, 
Konvensi Istanbul 1888. j (Reuter) 'di menurut UP. Idojo (anggota fraksi PKI dala | Pa bag ustralia ang peonjafa diperairan selat Taiwan. Dinja-| Sidang konpereusi SEATO tsb. | dari Perantjis menjatakan bahwa| Angka rekord ketewasan hari? 

4. Mesir bersedia memberikan : Parlemen) telah menemui KKD SU | ahwa serangan R.R:T. atas takannja kembali pula, bahwa jang dimulai satu djam terlambat daerah SEATO ini merupakan |libur Hari Buruh di AS terdja 
segala djaminan untuk | j aa inasi  K erah) Pulau Taiwan tlh ,,mengantiam”.| Amerika Serikat telah” memuua" : : Kn TN Pan kar 3 aa ena aa na Peradaban Sekaran Di. aa Pa an Charles Morgan, demikian nama | -kan untuk terus membantu pc “ana pesawak Udarapia KebyA Pagan Swategis daripada dunia. |di dalam tahun 1953. jatt ana 
Nana Na sape An Om kalah ' : PN BA 6 Naa s ag ga 3 pu anggauta Gina Australia itu, | merintahan Tjiane Kaj Shek Pen Meranti Ca Sa Hn bidang ditunda sam- Jorang tewas dalam ketjilakaan2. 

gan napun djuga. “1.3 bi urabaja untuk mendapat #MESANA Parte: nerintaha: 0 K 'ke.fbat pula, jaitu disebabkan oleh (pai pukul 2 siang, anak Ta AA peng tg Kalangan? jang memperhati- kontrontir Den am. Ke- kan pendjelasan2 sekitar keputu 2 baru? pa manek kun Ditanjakan apakah ada  ke- tjuatja buruk, dibuka dengan pi-| semua Sana ee aan Tap andang Ea mean Dan 
kannja mengatakan bahwa Nas- |) “” " Pa 4 - “Ian Hakim atas 6 orang dalam tr me Aa Sean nemmper-| mungkinan kedua pemerintahan dato: Garcia, wakil presiden me: MA" hingga” sidan ke |bagian, di Texas terdjadi ketjila ser mungkin akan minta perha- sa »peristiwa Pakis” itu. Di ingatkan bahwa suatu pertempu-| Tiongkok itu untuk bersatu, Ran tangkap menteri luar negeri Fili 9 Penutupan kaan paling banjak, jaitu 25 

$ " : ANN an . . i i : Pn . Ai at be t RRT d , e R: a 5 : : pada tgl. 8 September jad , 
tian dari Menzies cs., betapa Ing ih mn u J ng iT Ih pihak KKD hadlir Gubernur, Yan jang besar antara .an king mengatakan ,,Kita semua pina. Antara lain Garcia menjata NN an Jad. - lorang tewas (semuanja karena ke 
gris dan Peran Mankotan am : 2 t ran j al : 5 otaa Koordinator Kedjaksaan Djawa: Taiwan sudah sinengantjam” . inginkan pertentangan2 diselesai Ikan bahwa .SEATO tepat un- “Rea Bait negara2 ang- | #ilakxan lalulintas), Ohio 24 te 

  

    
    

  

tjaman militer terhadap “Mesir| Ku @ rof. A.-: tia 'jim- | Timur, Kepolisian dan Militer. | akan terdjadi. kan setiara damai”. (Antara-UP) Ik mengkonsolidasi, demi per. BATO ialah A.S., Inggris, ' was, California dan Missouri ma 
dan antjaman bahwa pandu2 pe 1. 2 » of 1 Toynbee Mengenai Tim “ Menurut delegasi, dalam -per-| " tahanan kita, ampuhnja kebakat " Peng Australia, New Zea- Wing 19 saru New York 12 
lajaran bangsa Inggris dan Pe- uinja Masalah » Perang Dingin temuan itu Mr. Kadarusman dari ' ran melawan dipakainja kekua-| land, Pakistan, Filipina dan orang, Michigan 11 orang. (An 
rantjis akan ditarik kembali dari | PROF. ARNOLD TOYNBEE, ahli sedjarah bangsa Ingfoihak KKD, atas pertanjaan me- saan setjara tidak adil. Muang Thai. (Antara-UP) Ken 2 3 Terusan Suez, hingga dengan-de gris jang kini sedang dalam perdjalanan mengelilingi Indone-foerangkan, bahwa terdakwa2 jg Setelah dibukanja sidang kon- senar 
mikian merintangi kelantjaran pe da, di Serabain telah berik 3 ti ah | dtanka diadjukan di Pengadilan pada ferensi SEATO itu maka ketua2 U 
lajaran. sia, di Surabaja telah memberikan tjeramah bertempat disuka fa Gg. sie Ika Kian perutusan menjampaikan pidato2 RRT BersediaTarik Pa 

t Perguruan Tinggi ,,Airlangga”. Pokok2nja tjeramah itu tidak tidak mendapat kesempatan utk mereka jang singkat: 
Mannenang Naa B. Sung da 2 “ 65 6 

i mngatakan, sekalipun 1g Aa temuan ch di sukanmnja Dari Birma 
pai oleh SEATO dalam hal2 or : & Tn. 
sanisasi 2 tahun il. namun ti-| Asal Birma Pun Mau Menarik Tentaranja 
puas "arena, masih, banjak poker Dari Kachin 
jaan jang harus dikerdjakan Ia HARIAN BIRMA ,,Rangoon Daily” hari Senin menga- ag an damtuan en Ana barkan bahwa pemerintah RRT telah menjauhkan kesediaannja 

kaum komunis tidak ada peroba | Kepada pemerintah Birma, urtuk menarik kembali s 
han2. Kata Stump selandjutnja, | kan RRT dari bagian timuriam wilajah Birma. T 
AK ada tempat prestasi balasan RRT menghendaki supaja segala pc 
Mankai udara Fa rancis | ma ditarik kembali dari negara-bagian Birma Kachin, jang le- .$ 

Fresanxndes dari Inggris menja| taknja diudjung utara wilajah Birma. 1. 

1g pertama diskusi | berbeda dengan dasar2 jang dikemukakannja dalam bukunjz berhubungan dengan keluarganja 
pertama diskusi | »Study of History” jang membagi sedjarah manusia itu dalam Juntuk mempersiapkan pembela2- ara jang di | tingkatan2 kebudjaan2 djauh dari djaman baharu sampai keduJnja. Delegasi menanjakan hal itu | ketuai oleh Menzies disatu pihak | nja sekarang dengan persoalannja, sesudah diketemukan sendja (karena mengetahui, bahwa sela- | ihal ' ay NIH harian tidak boleh Pena mba Nanda “ta nuccar dan themonuclear, dengan tanda2 perubahan karena Na sn Hn bidan Ts Tipihak Menag 3 de-mang 5 paksaan : dari perang jang ,bersendjata keperang ideologi dgn |Si£undjungi oleh keluarganja dan siang telah menjampaikan naskab e Mt Aa : 2 3 tempatnja . dirahasiakan. Rengana Dulles guna menempat | manifestasinja jang aktuil dalam bentuk ,,perang dingin. Satu hal lagi jang dimintakan 

kan Terusan Suez dibawah pengl — 2 Pa : .Imerasa takut akan kemungkinan fpendjelasannja oleh delegasi ia- zwasan »internasional” » kepada 2 Toynbee sebggal konbisa dari kehantjuran jang total. Perang2 Le bahwa perekibaan Gea 
Presiden Nasser. . 2 : Geramahnja , Ku mengemu akan belakangan ini seakan-akan di- jang begitu penting bisa berdja- Pertnayan PAN nak segi rochaniah jang masing2 dibalhentikan ditengah djalan dengan |lan begitu tjepat, jaitu diperiksa png 2. ka jam lamanja, Ke wa oleh 2 front jang saling ber Jtidak memberikan pukulan2 jang |dan diputus pada tg. 30-8 itu Naa. La ayam ialah gedung €lhadap2an itu. la menjatakan |terachir jang menentukan (Ko-|djuga, sedang keluarga mereka : TemebOaanta kaka 2g (bahwa Barat, sekalipun tidak sejrea, Vietnam). Ini adalah tanda2 maupun umum tidak menghadiiri rah . 6 : #suki pula wilajah Kachin, 2 tor Suez Canal Company. — |muanja penduduknja jakin akan ketakutan akan digunakannja sen pemeriksaan di "Pengadilan itu —2DOCTOR WANITA INDONESIA JG PERTAMA — B k 2 KNIL D Daerah Kachin luasnja kira2| , 'Rangoon Daily" mengatakah : Sesudah sidang ini selesai, Menjadjaran2 Keristen, dapat dinjata- |djata2 atom dengan akibatnja jo hkarena memang tidak mengetahui 8 53 : ekas AI |100.000 km? dan merupakan ba- seterusnja bhw pemerintah RRT “5 zies mengatakan bhw pertemuan|kan lahir dari kandungan Keris |masing2 sama difahami. Ketega- nja. Delegasi berkesan,” bahwa Untuk pertama kalinja dalam sedjarah Indonesia, dua gadis Indo- gian dari wilajah negara Bir- Itelah menjatakan kesanggupannja 5 kedua kalinja dilakukan pada maltien dan mendjadi ahli waris dalagan2 dengan demikian tidak pemeriksaan di Pengadilan itu di | nesia, nn. Sri Umijati dan nn. Bintari Sumardjo, hari Senin pagi KL Har us Di- ma, tapi menurut peta2 RRT meluntuk tarik kembali pasukannja 
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lam Selasa djam 7. ripada pandangan hidup Keristen. (hilang dari muka bumi: bentuk- (rahasiakan dan tergesa-gesa. telah memperoleh gelar Doctor dalam Ilmu Kedokteran dari ta- ie |Tupakan bagian dari wilajah R. |dari Wa, walaupun RRT, tidak 
Bean MR UP. dalam Petuan jan Axorbuin Ketan Keris- Jaja kini adalah apa jang disebut | Mr. Kadarusman mengenai hal | kultas Kedokteran Universitas Indonesia di Djakarta, setelah ma- P erhatikan Sad bkan tapalbatasnja belum menang sahnja  persetudjuan2 

3 : 

tan. jang dulu diadakan anta e 

  

  i ima tadi M i- : aa ingin, sebagai kibat Jitu, d i nj sing-masing mempertahankan tesisni : j “ 6 2 2 aa mount ag, Sangat eka Ba Pan koe te besi, ngatakan akan dianjakan” ke Fihak Bakottas Kedata NN Pen na Kr ns Ada Jg Lakukan ea na rintahan Kuomintang dax peme ber Pata Na Ne ngan inilah manusia ahli waris Pa ang lg an drg Pn - Por Pia Kontan AN Sein sina Tab Pe map Pas .Tugas231 stimewa" — kana an RI sedang dilaku Pa 

PT 2 - 4 & 23 - : 1 | F ph ut - : 8 a 1 z 7 SA Nana 2 5 Lag 

mengurus pekerdjaan di Terusan) Keristen ini menganggap kepri masing2 menjelesaikan persoalan £ eraturan dari Masalah Amoebiasis di Indonesia”. Sebagai promotor mereka Seruan SOBSI,Lema- Fang ae ng Pena na Ba 

  

     

   

  

  
    

       

   

  

Suez”. '#badian manusia beserta kebeba- |: : 2 (Nut Es :tampil kedepan prof:-dr.- Lie K : ie 2 : i : 5 . : : La bersidang. untuk - merur 
Sementara itu tempat penginal sannja sebagai milik jang sutji persoalan png : 5 #8Impor Baru » Diuni 1925 d tara Na aa 3 Maa Pa Kpn tang Ogan bata Na Na kem Ipermintaan RRT tadi. 

oPan anggota - anggota Pani- an nilai jang tertinggi pula. Toynbee melihat dunia seka- |” : Po dan Mil " Pereri Gari Kh. Sadarsan Djojohadi-| sogsI tiabang Lematang Ogan | pi. Na lan Negara bagianiChou En Lai diduga akar 8 4 » Men (didjaga keras) Pandangan Toynbee ter |rang-ini sebagai: 1) Negara? jang Utk Beri Stimulans ena on Beta ho Na 2 - aa Mn Tengah dalam pernjafaannja ter- Ba Menpan Rangoon pertengahan Desember 
kedu: aanbesar Aus 5: e 5 4 "a - sara . un mere z i tus engenai 5 a - 3 P no — 

da Tulek Ta sae Manan bames hadap dunia sekarang. Ya dari penduduknja (Asia-Afrika Indusiri D.N. - Keta Kedokteran di Klaten. Dapat ditambahkan, Naa Has Ba er ae An if Waserah gara. Na Ka Mn ama 

AS diG, Ciy dweksi Dengan diketemukannja ' sen-| - negara2 Latin Amerika) be- M : P k tersebut Sold No : k d aa jala gerakan subversif di entukan komisi emarkasi tapa 
din arden City dip rkuat| ,.. nucdear dan thermonuclear, lum madju industrinja, 2) Ne- ent. Perek. - Aa --29 eptember jang akan datang ini akan berangkat Sumatera Selatan dalam hubu- Seterusnja pemerintah Birma (Patas dan soal gerak-geri i 

pendjagaannja, dan wakil AS | Pn Toynbee, manusia mulai |gara2 jang industrinja telah ma-| UNTUK mengatur berlakunja | F€ Amerika Serikat, untuk memperdalam studinja dalam parasi- (ngan ditemukannja pelor2 sen- menerangkan, bahwa pasukan//2h2 (iribes) jang melin 
lam panitya ini, Loy Henderson pt Ma aa Na (dju dan 3) Negara2 jang hendak Jperaturan impor baru jang ber- | f0logi pada Tulane University di New Orleans untuk setahun. | djata api di Pendopo, antara lain | RRT telah membentuk pos2 di |Patasan Birma—RRT pu menjelenggarakan industri dalam Jiaku mulai hari Senin Menteri | Pada gambar tampak 2 Doctor wanita Indonesia jang baru tadi | telah menjerukan pada jang ber| ya tapi membantah  berita2 2D: (Antara-Reuter).     

  

anggota Tentara Laut Amerika | . i n" tan dah di i i ddin sedang ditengah-tengahnja adalah D DriLie-k: wadjib agar dengan teliti mena- : : : : —— Gerikat iga berpakaian sei” (Mam s,Pemsiun" lutaran Guna ang sudah de (terdkonamian Mr, Ranbanadin Ie ea aa pa 220 Bin Tara mengatakan bah Ippaa war” YTCKERS.VALI s Diangan harapkan ko- R 1000 Sebulan besar adalah front jang dalam aa dari PIB itu ialah untuk kas2- KL dan KNIL, jang seka- ANT” ANGK. UDARA ING- munike harian. “ p : menjelenggarakan perekonomian memberikan stimulans pada in- rang telah njata disamping beker Bekas Konsul GRIS BERHASIL MELINTASI 
Berita Reuter mengatakan bah" Achirnia Die iar Hu-| TER Aa aa an Na ba Bel 5 , | dja dimaskapai-maskapai 'seperti SAMUDERA ATLANTIK DLM xa setlah sidang pertama. Men.  CnirnjaDigandjar Aur (ois Serbeda Yarana (berawan: Jdusi dalam negeri, dcngan re- | Hg gangga Tekstil Djakar- Mena edan pat WAKTU 6:4 DIAM. En Mn kepada daa kuman Pen jara & “Iselenggarakan oleh Pe masjarakat konsumen tidak akan t E : g e . | |. Sena Koto nan Muda R. l, Di. an ea 

PTawa Galam pertemuan tadi tee ' PENGADILAN Negeri Sura- |(atau orang2) dengan kontrole fterdesak dan produksi djuga ti- jahat. ngeri nkan pada ha 
lah dibigandak mein pas Kp Naa hari Sabtu jang baru (terbatas duri nebre dan bernaran dak Telan La esak dari harga & 3 ce Bm Terpengaru F Dikemukakan seterusnja, bah depan Hakim) | Ea Maen Pak ba dur, dan telah disetudjui bahwa lalu telah dapat menjelesaikan pejtah, jang lain jang seluruhnja di |dan i barang2 impor » wa penemuan pelor dan penang . Paha en 

pembitjaradkr:. jang sesungguhnja merikka penata Mary So anang uin anna di lean Kn aa Oleh, Perobahan Peraturan Imporj Baru” — Ca » Yang dilakukan di “Pen| Dituduh Lakukan Ke: Ipembom type ..Vickers Valiani Ba Png pada malam Delon, santo, kini dalam ahgnaa, Bh .—. Sae kebebasan dari perse | Ja njatakan pula, bahwa ge Pedagang2 Pasar Baru Berkeluh Kesah — copo baru2 ini tidak hanja sua tjurangan Perdagangan Kenangan Pa ana Ing 
enurut dugaan, tidak akan di |rena dituduh dengan & : orangan2. Na  Jaturan impor Ip lama tide aa , tu pelanggaran hukum sadja : : : wi Alan dal EN keluarkan komunike2 harian, Idutu pada tgl. 2 Djuni 1954 diam| Dalam membahas jang terachir Isesuai dalam keadaan sekarang, PERATURAN : 2 2 Bara 23 3 SENEN pagi Pengadilan Ne- | Mudera anti alam waktu 

Kao ai e harian kata Pa Kata lah menembak Kwa Kicm |ini “Toynbee memberikan tiontoh Pikuaha Golongan pengusaha an Se Suap pen Pe BARU jang diumumkan pada ha atau kedjadian tersendiri, melain geri Djakarta dibawah pimpinan |6Y4 djam. $ nja ia mengatakan b io dikampum pasari dengan ia lek at, di i ratyran impor £ AN pengaruh jang langsung pada pasar kan suatu kedjadian jang tak ter Hakim Mr. G.K. Lim memerik-| Pesawat tsb. ialah pesawat be 3 Pan” TAN -i Dah Pong Nela Sun konak to Ba ana 3 Pa an PON DApaKAN pain tekstil, demikian menurut pedagang2 tekstil aa di Dia. lepas dari hubungan dengan mak Isa perkara Moh. Arsad GI. Ra-Isajap delta dari type jang dapat tekuk Halal. na A ini meninggal dunia karena Juka- mata2 bekerdja utk kepentingan frensi jg keras. Tn ana karta jang berpendapat, bahwa untuk mengetahuinja PIB itu |sud2 tertentu jang djahat | dan|den Astrajuda bekas Konsul Mu Me Tana Sen Salah dan konfidensieel, mela daa lukanja. Bei 'ita, terdak seluruhnja, sehingga sebagai ke- Naa ea mia! | dibutuhkan waktu seminggu sebagai masa peralihan. Dinjata | bukan. mustahil ada rangk ag - me Tiang "0 iabnygan sad. a Koweiaa di An kepangkalam 
pertemuan jang pertama itu.” an 3 Pa Hn seorang la/satuan jang terketjil satu semut Menurut Menteri, PIB itu ada| Kan bahwa persediaan tekstil dengan kalkulasi harga berdasar | Sengan Me Pe ai coat dalam perkara ini |udara Inggris di Marham, Suf- Berita dari pangkalan armada ki2 jang mengaku bekas suami |atau satu tawon itu tidak mem- fish tindakan moneter semata2, kan Peraturan Impor Lama.pada waktu ini masih besar sekali. |"Obohkan R. I. : Djaksa R. Jusuf Suwondo, se- |folk. 

1 Perantjis  Toulon sementara “itu Kwa Kiem Nio dan terdakwa/Punjai arti apa-apa. Sekalipun gan bukan tindakan fiskal ip ka : Se Kedjadian di Pendopo itu pu- Gangkan sebagai pembela terdak Teruslah Bela 5 
! mengatakan, bahwa pendjeladjah Ididjandjikan akan diperi uang|diakui oleh Toynbee bahwa da- renanja pemerintah tidak merasa Walaupun -begitu, hanja ,,pe-duksi jang besar dengan mena-|la, semakin tidak dapat memban | wa Mr. Malikus Suparto dan Mr. An 

"De Kab kapal-perang Pe-| Rp. 1.000— tiap pula, kalau |lam masjarakat Barat kebebasan perlu untuk lebih dahulu mema| dagang2 jang gila jang tidak me- warkan harga jang bersaingan. (tah, bahwa rol dan kesadaran Mochamad Jusuf. Tuduhan ter- di B h : I $ £ rantjis jang paling modern, telah | mau membunuh K.K.N. itu, . Idan kepribadian itu tidak mutlak Vdjukan pada DPR. Latah Dai njesuaikan harga2: barang2 daga- PIB diharapkan dgn ketegasan2| kaum buruh tidaklah ketjil arti- hadap terdakwa ialah, bahwa ia jar an. in Tis tiba disana dari pangkalan Atlan Oleh terdakwa pada tgl. 2 Dju| dalam organisasi bernegara dan 4 Selena Ba Na aa ngannja “dengan kalkulasi baru”, langkah jang lebih bidjaksana'nja dalam membantu pemerintah Itelah memalsukan beberapa kaji Seruan N ehru B agi tik Brest — siap 'untuk terus ber-fni diambillah 1 revolver milk (bermasjarakat, tetapi setjara Ja- | beranggapa ahwa 3c ISldemikian di-uraikan oleh Rach. untuk meluaskan lapangan peker-| utk mengawasi kemungkinan ge Isurat2 tanda penerimaan delivery- g 

  
lajar” ke Cypruss saudaranja dari kamar, an jak batasnja antara kemerdekaan an aa Ten aa man Tamin direktur firma Rach- djaan didalam negeri, demikian/rakan djahat dari agen2 kolonialjerder, dan telah menggelapkan Rakjatnja Pandu2 pelajaran bukan |tanpa minta izin dari La “Jeribadi itu ada: bahkan kebeba- nja dari luar negeri, dan tindalman Tamin di Pintu Ketjil. Di- pengurus persatuan pedagang |jang bertjokol dan berkedok seba |beberapa AN an dak PERDANA Menteri ' India orang Mesir minta ber- |na lalu dibawanja La Onisan diri itu dinilai setjara tinggi fla tsb, sudah mulai didjalankan (rektur firma tsb: menegaskan, |tekstil di Pintu Ketjil, Djakarta. | gai ,pegawai” diperusahaan mas) Ini didjalankan oleh terdakwa pen pada hari Minggu meng- henti ? 1 : La Ta Su onng Kn dilepaskan terutama disebabkan karena pan mengenai beberapa barang pada|bahwa PIB ini dikeluarkan pada | - kapai asing, untuk mengganggu |dalam tahun 1954 di Singapura andjurkan orang2 India agar te 

Berita UP mengatakan bahwa djang, lagi, Ea Min pn orang|Sangan hidup jang diwariskan | waktu2 ip lalu. 3 : saat daja-beli lembak, hingga ke- Pedagang-pedagang tekstil di keamanan dan merobohkan kelian dalam perbuatannja ini 1alyus mempeladjari bahasa Ing: 
menurut keterangan dari kala- an ma 2 dunia dan oleh|Sari keluarga Keristen. : Untuk mentiegah timbulnja ke|naikan harga2 tekstil jang dise-| Pasar Bar u Djakarta dalam! erdekaan Republik Indonesia. |2ersekongkol dengan  Tjionggris sebagai faktor jang memper- 

(tsb. meningga Dalam perang dingin, perang katjauan dalam harga maka apa bahkan oleh kalkulasi harga| menghadapi ' pergerakan2 baru | Seng Hok manager firma ,,Tong|satukan di India dan untuk da- 

n an jang atut di ak pe 2 k ite ah 2 1 $ : 1 # Rkup Fi : e 1 € Sioig & Kiira Nana hari | terdakwa ena Kat dikeni ideologi sekarang ini terutama,fbila sesuatu barang akan diha| berdasarkan PIB tidak mempunjai | dlm kegiatan impor, berkeluh-ke' Mn aa Nun Yick”. Ia lakukan pekerdjaanjpat menjediakan orang2 jang 
» segala pandufperdjalanan, revolver ts : 5 ah bahwa k oleh Sekretaris Umum I dan Sel"! 5 1 . : 

pelajaran jang berkebangsaan |balikan kepada saudaranya iang|menurut Toynbee, dipertaruhkan Hang aing ah Pn daja jang dinamis untuk segera Tk aa lha Na ber kretaris Organisasi Sobsi Lema-fini dalam kedudukannja sebagai Terigan guna NS tahun Ag Eropa” telah mengadjukan per- pada waktu itu sedang berdjalanjnilai2 rochaniah. Kata "Oa : Pap "Ibergolak. Apalagi BDP sudah EN UG AG ih Jbegawai negeri jang ditugaskan India. Dalam memberikan we- 2 
? ngad Ips : : : pat diprodusir didalam |: j dagangan ,besar”, tidak mem tang Ogan  Tengah/ Prabumulih, e 3 : 1djangannja kepada menteri2 pen : 

mintaan-sementara untuk  mele- |djalan. 5 .Toynbee tidak memberikan negeri, maka pemerintah senan-|Wau membuka kraan devisen un- | pasa! konsumen untuk melaku. | masin : menjimpan bank-garansi2, tapi Ya kep . 1 
: : TA sa - an : -|D' , 5 i 1 2 4 g2 R.I. Moersid dan I. Da Ha , didikan dari negara2 bagian di 

takkan djabatan mereka, jang| "Pada, achir pemeriksaan, ter-|djawaban “bagaimana orang da tiasa meneliti pada djumlah!tuk impor. Menurut « direktur! kan pembelian-pembelian jang de bank-garansi2 itu telah  digelap- 3 8 hendak mereka lakukan apabila Taene Jang tea Ae PA Ta Pe maa aa engan stock2 Pan tsb. Tap Tran, Ga Ti dag ara ras, sebab sligudditeit masih Hara ud. (Antara). kannja, sehingga menimbulkan TN Pa Nan nah 
ada tgl. 15 September j.a.d. be-| Wa itu di Kena Ji baki : ja ma|kan waktu tertentu bagi 'fihak/barang2 luxe dengan Peraturan sg 'sere?”. Bedanja keadaan sesu kerugian kepada pemerintah R.I. j i 2 ln Laga eno bog ra Aang Katy tema 98 Pan. menjuakap dering pngen barng Tb ga Ta (BURU Toer ot uta Kya (pp ds keagat 3rt SEYIv AR PERAYAAN #1 |uaun Cepat pemeinai bahang, oa smakin beton masalah Terusan Suez: 3 | | kalipu dangan hidupnja ber | Sebelum pengimporan barang itulasal maksud sebenarnja' untuk (rang ini importir-importir :dan e-| Banjak barang2 berharga kelnjak orang2 bahkan  dineveri2 

: 3 £ pun pandangan lupnja ber dihentikan mu ai dengan me |mentjiptak dar # ik pedagan -ped. h Tass mewartakan t hwa ke $ J £ 2 & 3 $ 8 5 Cg 

Peer iga 4 , : OT ar : akh | jiptakan dan meninggikan e-peaagang “besar dja- 2 1 : 
: an: an Bana | Kementerian lu.z negeri Ame EN dan see sepintas- | njiapkan stocknja. (Antara). daja.beli jang lebih tinggi Sera rang mengirimka,  verk nana dudukan wanita jang ' mempu- PN at disita oleh pe seperti Uni Sovjet dan RRT. ak PN en na ilrika Serikat hari Sabtu | meng- lalu ia mengemukakan masjara- Dat : datang menawarkan kredit," se. ' njai persamaan rak dengan para merintah, antaranja 1 auto alesan monnris Mena an 

) sampaikan kepada pembesar2 umumkan sebuah nota RRT jg. kat Indonesia, dimana terdapat! Menteri Perdagangan Mesir baliknja importir-importir menga lpria akan dibitjarakan dalam se| Chevrolet, 1 radio-gramophone, 1 ha penting bagi “para sardjana. Ai Siva Tapi sumber2 Barat di memprotes provokasi kupal2 pe- berbagai Sea Jan Siap Dr. Mohammad Abu Nosseir me| Menurut perhitungannja, pe. |fakan, bahwa harga barane-ba Iminar jang akan diadakan dilpesawat radio besar, alat2 fotoco | Mengenai kemungkinan bahasa 
| airo kemudian membantah ka- rang dan pesawat2 militer AS da-beda berkembangan  setjar. ingatakan dalam konperensi pers lontjatan persentasi2 TPI dalam |'0129 sekarang ini sudah tihggi |Moskou dari tanggal 15 sampailpy, taperecorder, barang2 perhia Hindi mengganti  perananan ba 

!rang 
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: bar tadi. Kata mereka, "ultima- 3 pat - Jamai dan berdampingan,  di-' 5 NN 5 : | kalkulasi harga koknia. 1Se- na 5 ha : 5 ( 1 
i na Naa a ultim alam gerakannja mentjari se maba terdapat misa Hin- di Damaskus hari Minggu malam g golongan baru, untuk tekstil Dara Snskot Tn aa s N 30 bulan ini. 5 san dari emas dan berlian dan la Ihasa Inggris sebagai faktor 1g 
| naik Sen jg bara kar 2 buah patroli jang tertembak dja du, disamping Islam disamping bahwa Mesir tidak menderita Ipraktis menambahkan angka ra- karang ini telah Fa pa Se-| Seminar itu akan diadakan unlin2 lagi. mempersatukan, Nehru menjata t Panityar Neni Aa Dena tuh 9 hari jang lalu. Reruntuhan Keristen dan djuga komunis. Oleh tindakan pembekuan Inggris |ta2 sekitar 171475 diatas kalku- dukan pasar bombat 2 a59 sa Ka tuk memperlihatkan 'bagaimana| Dalam pemeriksaan dimuka ng ee Rb map PE PAN i dah diketemukan, ' Tjeramah Toynbee itu menda terhadap valuta Mesir dan pem- lasi harga lama. Sekarang tekstil- | pasar pendjual”, demiki persamaan hak antara pria dan|Hakim pagi itu, semua tuduhan : 

Nasser sudah selesai, tanpa men Pesawat itu susial : 2 . Y 4 4 blokiran transaksi Mesir didaerah |djadi impor masuk golongan | 9 ve, jual, Semikian sam : en : ena : 2 bahaja suatu faktor persatuan te 
tjapai kata sepak at jg memuas- demikian 2 majat dari 16 anak NN An Dn — ling, a TPI 7596, tadinja 5092. Hanja| ? 2 pasar tekstil terhadap P (Wanita telah tertjapai disegala!tsb diatas diungkiri oleh terdak lah didjauhkan tanpa faktor per kan pihak Barat. buah pesawat tsb. kain kafan TP-nja 5096. lapangan di Uni Sovjet. wa, satuan lainnja dapat sepenuhnja 
NN PAPAN NT 

Tetapi diakui bahwa  ichtiar - - - : mengganti Na Ph Ran seperti memasukan benang  te- p . l f d 3 Di « $ . L IL b h ntara—Reuter nun kedalam golongan TPI enje un upan visen etjar a egaa ce 1 wo , 

mintalan dan industri tekstil da|kan Pabean (K.P.P.) harus se- Irat KPP disebutkan kain atau 2 an 3 tsb. hingga 2 kali dan hasi-ha- lam negeri untuk giat membesar |suai dengan barang2 jang di-|kedua instansi malah terlalu erat, | barang berkwalitet nomor 1. Se- 18 Ibilin Sjahbuddin Srn. Dalam usa Gea Aa Opa si Tarang dari aluminium jang (kan produksinja dan bersaing|impor atau di-ekspor, demikian | Untuk mendjaga' djangan sampai |dangkan barang jang  di-impor 

La tuk menemui Direkto- 1 Lena es j Ka 4 £ V 1 Na Re "Eermmpaskan. —— Ketua Per- BNN asn Kane dtang Pengin Panun betnsaran Bantan Nana Tekstil di Pintu Ketjil Man p Hita keadaan sematjam itu akan dapat (dengan barang jang rendah. Se- Jterus mengamuk dalam desa Tji- Djakarta (satuan Saudagar Indonesia te ta aan Pon ut Negara Djcpang, hawarkan diri kepada kedutaan (kan, djika PIB ditindjau dari engesjahan surat KPP oleh| dipergunakan oleh pedagang2 jg |dangkan kelebihan harga dapat Jmara, ketjamatan '— Mandirantjan “jbl, tlah di |do) “Bukittinggi Sa Tanah” Ganan Nerekon inka " “Denata berkem. besar Mesir di Madrid utk diker |sudut ini, memang tidak meng-| BDP itu tidak berarti barang2 lingin berlaku tidak djudjur utk (disimpan merupakan devisen di |(kabupaten Kuningan), langsungkan penjerahan piala ke Aa Ba bukti dan |bang terus  setjara memuaskan, Bea Ba Ma Pai Infelakkan kenjataannja jang men-| jang di-impor atau di-ekspor de-| menimbun devisen ' diluar negeri, (luar negeri. Tjara2 demikian dil Babi hutan tsb. memasuki has pada Inereka. " Letekah jang te lain9 instansi jang bersangkutan. (walaupun Hen, ON eat ak dia dan Indonesia telah mentja- | datangkan pengakuan bahwa mikian sadja boleh masuk atau(bila alat2 pemerintah tidak was-|lakukan djuga dalam ekspor. Ilaman rumah seorang penduduk 
lah diambil oleh Pemerintah In- (ibajam surat itu diterangkan, bah Inja mendjadi agak Ie @mpat.' bat kata sepakat utk mengemuka- (Pemerintah telah bertindak bi-| keluar negeri, tetapi fihak Doua-| pada mendjalankan tugasnja. Hingga setjara langsung para Ibernama Nji Karsati, Pada Waktu 
Kean an Bear ekembajar hu iwa tindakan perusahaan Belanda |—- Perhimpunan Hukum Interna- kan nasehat hendaknja pemerin- djaksana. Perlu ditegaskan, demi|ne terutama harus memeriksa pedagang dapat menjimpan devi- Jitu Nji Karsati sedang mknggen 

tang2 Belanda hendaknja disusul | 9 Bukitti i dengan ti- Isional hari Saptu jl. telah memu Laba dirika ) : : ba . 5 : : $ 
dgn keberanian jang lebih njata (N:9" telat meratkkan tari Iister (Rias mntin Mud bentan Kebo Ia sana mantan Pat at TNO uaAa kian dikatakan, ' bahwa dalamjapakah barang2 jang masuk itu| Berdasarkan bukti jg sudah2, Isen diluar negeri dengan tidak |dong anaknja, Babi hutan terus 
lagi dalam rangkaian mengachiri (ik sampai 307, dan jang dinjata |Panitya Chusus utk mempeladja- Ingan atom, demikian kabar UP (beberapa waktu berselang ketika | betul2 sesuai dengan djumlah dan , maka sering kedjadian para pe- Idiketahui oleh LAAPLN atau ngamuk dan selain menjerang Pen an 2 Ban eni |kan berlaku sedjak tgl. 1 an Lema ang: MRut PUntera Lena dari New Delhi. — Djurubitjara Ibenang tenun luar negeri impor- | kwalitetnja seperti apa jang ter- Idagang mentjantumkan dalam su- (melalui saluran jang sebenarnja. FNji Karsati dan anaknja jahg dis 

al. dikemukakan oleh (1956, sangat tidak diterima , Jang : kedutaan besar Inggeris di Am- nja bebas TPI dan impor tekstilftjantum dalam surat KPP. Inilah Irat KPP djumlah jg lebih banjak (Devisen tsb. dapat dipergunakan gendong itu, djuga menjergap Ng 
Gerwani — Pertentangan jang ter Jakal jang sehat. — Kini berita sa Jakan mempeladjari masalah2 na- man mengumumkan, bahwa peme | W . : 5 : . i Ty : aa Ia , 
djadi antara Dau am bana Ra “kei luar negeri. Dutabesar |sionalisasi hak milik asing. — Se rintah Inggeris menasehatkan ke- | diharuskan membajar TPI 50Y,|jang seringkali menimbulkan sa: daripada barang sebenarnja jang (sewaktu-waktu bila mereka per-|Sati dan Asdil. Ke-empat"orinp 
Arang Umbilin disatu pihak dan Amerika Serikat di Taiwan, Karl (buah paberik pengolah aluminium pada warganegara?nja di Jordania (perusahaan pemintalan dan 'in-|lah faham, mengatakan bahwa didatangkan. Hingga kekurangan gi keluar negeri. Karena peme- btsb, mendapat luka2 dan terpaksa" 
an Pe Naa itu dilain Ikankin, hari Minggu 1 Maak ge Bear PL MAL Na mp NN Naat A5 petaraan dustri tekstil dalam negeri telahlantara BDP dan Douane tidak barang jang tidak didatangkan (rintah sangat membatasi pembe- harus di-obati, Tapi babi hutan 
pihak kini.ternjata  meruntjing. Itiba di Singapora dari Bangkok, d I i- dania bertalian gn pekerdjaz : £ iad: Ak iase : Te : , 5 : 1 1 Tg 9 ps 4 : 
Nanti MeNAN MAnAN Pe Nan aina BN kundjungan pri: |mur di Jugoslavia akan memper. mereka supaja segera maenubani Ne Ba ke in jabang la Ini sama. sekali ini, disangsikan untuk dirupakan rian izin devisen untuk keperluan itupun dapat ditangkap dan “di 
kan kepala Tambang Arang Um Ive selama 5 hari — Harian Sovjet |besar produksi aluminium negara Ikan Jordania. mampuan untuk mengadakan pro tidak benar,. Koordinasi | antara | devisen diluar negeri, Demikian keluar negeri. (Antara) bunuh, 

    
   

   

   
   

    
   

      

      

  

  

    

    
3 olo- 

& 

aa Ter aa, Na APA JANG ditjantumkan di 0 pula mengenai kwalitet dari baa 
dorongan kepada perusahaan pe| dalam surat Keterangan Pemasu- Meru ikan rang-barang, dimana didalam su- 

& 

ta ..m - 69 PELADJA: 
be Pe hanja menjelesaikan Oa Dans kin jang mengatakan bhw Ingge- telah djadi hingga 4 kali besar- terhadap tekstil impor. pimpinan Biro Devisen Perdaga-|barang2 jang masuk atau keluar | berkwalitet lebih rendah. Djadif 4 ORANG telah mendjadi kor 
kedjuruan se , litu. Gubernur PN ben anbat Ia gta Sa Perantjis telah melanggar 'nia. — Kantorberita setengah res ngan (BDP) menjatakan kepada negeri itu tidak sesuai. dengan (harga sebenarnja didalam negeri Jban akibat babi hutan jang mes SKP dll. 5 n Pa en keren" Hukum Internasional, jaitu me-,mi Mesir ,,Middle East News| Pengurus Persatuan Pedagang Antara, bunji pemberian izinnja. Karena (sesuai dengan kwalitet barangnja masuki halaman penduduk “dan 
Bintang Peladjar ) 
ta Raya telah terpilih 
Bintang Peladjar 1956 
Raya. Minggu malam    
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Semarang 

  

Surabaja 

“— Ha - “5. 2. Na x 

AGENDA RANG 
UNITED CINEMAS 

      

Djam untuk 'pesan tempat JH “Lux” - Graod” 4 Med 
“Rex” « "Odoat 1 ka 
Gris - Indra - Royak: 10.—11— 

AI 
PN SI 

645-845 
  

  

"GRAND” 44 

  

"REX” 515-7195-9435 
EXTRA: SABAN SORE dj. 
CinemaScope (Technico   

   
           

  

    
     PEBILLLE  Lesaaa 

  

S. W. Toeti Soewardo Poespojo 
D1 aman 

Manan Sozrokossoemo 
1 3- SA 54 2g 

nu 

Batjalah an 
-| Suara | 

Merdeka" 
- pe   

      
   

   
  

(Kartu- 
bebas 
tidak 

berlaku) 
(17 th.) 

"GRIS” 

5.09 Ta 

10. IN MY 

oo. CROWN” 
No Sarang LN 

(43 th.) JOEL McCREA 

"LUX" Se Ta Oo T ) 
C. Carpenter - Jan Steriing 

"SKY FULL OF MOON” 

"ORION” 57.9. (seg. umur) 
Van Johnson - Walt. Pidgeon 
Louis Caihern - Dewey Martin 
Keenan Wynn . Fr, Lovejoy 
"MEN OF THE KE SA 

M.G.M's Color 
EXTRA: SABAN SORE dj. 3.00 

  

INI MALAM PENGHABISAN : 
AO Ar" 579. (seg. umur) 

    MONTSOMERY CLIFT 
: ALINE MacMAHON 

8 Lea JARMILA NOVOTNA 
3 , “The Search” 

Dg M2 SUNOKLL COMET and IYA JANGA 

    

  

INI MALAM PENGHABISAN . 
"INDRA" 4--630-9. (17th) 
Rehana "HAZAR RATEN” 

Film India Tekst Indon. 

INI MALAM PENGHABISAN : 
"ROXY” 4457915 (17th) 
— Nirupa Roy - Tril. Kapoor 
Film India SHIV KANYA" 
NN 
  

"DJAGALAN” 5-7-9.- (17 th) 
2 £ Muat Bang Ding "5 Kon P3 
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' BESAR, 

POPLINE MAMBO 
GERMAN LINEN 

(kl 
TAFTZIJDE POLOS 
-JACKSON SHIRTS 

BARU TERIMA: 

untuk wanita, 

"KAMBING”, 
KANTSTOE, 
KLAMBU 
DARI. 

HADIAH?   

  

    

BERTUNANGAN: 

   

IAH — GRATIS — HADIAH — GRATIS — HADIAH 

RECLAME WEEK 
Hadiah Gratis! 

MULAI 4 s/d 15 SEPTEMBER 1956 
DUBBEL WINST UNTUK PARA LANGGANAN : 
Ke I. HARGA PANTAS Ke U DAPAT HADIAH. 

TIAP-TIAP PEMBELIAN Rp. 25.— DAPAT HADIAH 1 SABUN LUX. 
TIAP-TIAP PEMBELIAN Rp. 50.— EN DAPAT HADIAH 1 SAPUTANGAN USA TIAP-TIAP PEMBELIAN Rp, 100.— - DAPAT HADIAH 1 HOOFDDOEK SUTRA atau 1 GLAS BIER AMERICAN, | TIAP-TIAP PEMBELIAN Rp. 150.— DAPAT HADIAH 1 MAMBO SHIRT, TIAP-TIAP PEMBELIAN Rp. 200.— DAPAT HADIAH 1 TURKISE 

PORLINE RRT 4 

  

eur complete) ,, 

SPORT BLOUSE untuk wanita, BAD-PAK 
Z WEMBROEK untuk lelaki, 

SAPUTANGAN PYRAMIDE untuk lelaki dan 
wanita, JAS-HUDJAN anak, wanita dan lelaki, 
ARROW SHIRTS, TROPICAL WOOL TjJap 

SUTRA TERANG BULAN, 
NYLON TULE 

KEMANTEN : 
. 

DJANGAN LUPA TERIMA HADIAH — 
TIAP2 

DAPAT DILIHAT DI ETALAGE TOKO KAMI, SILAHKAN PEREKSA. 2 

RADJA SUTRA 
Bombay Stores 

BODJONG 39 A — Telp. 

    

   

  

      

           

ASI LO. 
NOJURANNYA SA: 

BINTIS? MERAH. DLL. MEMAKAI INI OBAT DAPAT 
MENDJADI SEMBUH KEMBALI, MENGHIL ANGKAN BENG 
KAK, NANAH DAN RATJUN. DAN ME MBIKIN DAGI 

   

   

    

1 BEDAK KULIT 
II mencaga kebersihan kulit H1 KEK a »f "3 MP | ga : F : " : | SR ae | | BANG? KULIT MAKA BERMANDJURANNYA SAs || 1123 pnepohegah penyakilkubiida- N Prepveltt 

PAT NA ba HF pM Pen . Gasjaphaapi sukepig yan Pomabagi pe LN 
BSM KORAR LUKA am. prekatneraK. | Misup keringu/Jangderdimpah- "URROBIL 

| dimpah, sehabis mandi baikseka- | 
—K memakai bedak imi dikaki ta- | 
ngan dan kekak. Gunanya-dapat TUMBUH KEMBALI. KULITNJA MENDVADI 2x menghilangkan gatal, biang ke | 

AAS kutu air dan lara? Anak kebilha- 
| Las mandi oranglelaki habas bu- | 
kur pakai bedak ini menapadikan 

| halus dan segar: Mabiam sakitkulit L 
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HANDOEK 

- 2 Rp. 6.90 p.mt 
an TNO 

Heh 
» 16.50 ,, 
” 50— p.St. 

» 

pakai kembang, 
KEMBANG BIDA- 

HARI DIBAGIKAN ! 

Ma Pa 
Bi BALSEM TJAP IKAN MAS H| 
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1557 — SEMARANG.     

  

        
  

    

     
       

LINI MALAM FREVIERE 
"GRIS” 5.00 7.00 9.00 (13 th) 

  

      

    

   

  

kenal dimainkan oleh bintang2 
(berwatak Pena Sia 
Kisah pertjintaan jang  meng- 
agumkan dari sorang dokter de- 
ngan seorarg gadis pedalaman di 

pa 

penjakit menular! LAS AU 
Kisah seorang asing jang datang 
untuk berperang dengan pendja- 
hat tapi pulang dengan seorang 
wanita jang paling ideal! 2 

INI MALAM PREM ITERE- 

BESAR aveya! 
"ORION2 5x Iya Ina 2. 
Extra: SABAN SORE aa 00 

(Widesereen) 

  

   kote 
KEENAN 

  

     
“perwira jang hi 
Hputi dan ditim 
mengantjam.... 

dinda 

   
     

     

Tjerita menggemparkan dari ma- | 
Gjalah Amerika jang paling ter- 

tengah? kota-jang Giserang oleh . 

         
    

  

  

     

  

   

    

    
   
   

   

INI MALAM PREMIERE 
5 

R ' ESAR ! 
”GRAND” 4:45 -6.45-8.45 

(a. 17 th) 
| Extra: Saban Sore djam 2.45 

"REX” 5.15-7.45-9.15 
Extra: Saban Sore djam 3.15 
(Kartu-bebas tak berlaku) 

      

   

, 1 forever your | 
(heart belongs to         

 

 

 

    

     
    

       
              
          

      

         
         

       

           
    

  

   
   

   
   

    

   

    

   

  

    
      

    

  

   

   

   

2 ae Lasdpat mebel 7 

: sni LIL 
5 “PNOEBE wa HENRY EPKRON 

#00 D0 Horni tg KLM MEOLITN bata Ne TUANG PETN 4 

Drama romantis iang sekali- 
gus dapat melukiskan dan 
mentjeritakan tentang kehidu- 
“pan seorang penari ig meng- 
agumkan berkundjung ke ne- 

| gara2 dari tiga benua! 
Segala peristiwa jang lutju2 

TE MOORE Ta TER | 

 HVIGYH — SILVUD — HVIAVH — SILVN9 — 

  dan segala sesuatu jg meng- 
| gembirakan tertum- 
pah melimpah sepandjang tje 

'ritanja ! | 
Saksikanlah Fred 'dan Leslie 
untuk pertama kalinja main 
bersama-sama, njanji ber- 

| sama2 dan Menari bersama2 
tanu hana Kanaan na 

....uruma   
  

Btn diidard. 

Sia” diadi buta 
  

  

Bantulah P. MI. 
     “Type Pertj. sSEMARANG” Tdein No, 3998/TI/ATIT 1 san sendjata! 

Pia 

  

DAPAT BELI DI SELURUH TEMPAT ! 
- 

  

TA WA Na Aang IA NA Sa 
4 : es Sudah Praktijk Lagi 

2000 Ahli Nudjum Occultist 
# ' PROF. SHOUKAT Astroloog Menerangkan segala hal2 penghidupan peruntungan, Pertjintaan, perusahaan, keselamatan dan mengobati segala rupa penjakit Speciaal untuk orang wanita jang ingin punja anak atau jang tidak ingin hamil, karena kesehatan. Consult mepet Djam bitjara : Siang 9—1 Sore 4—7 

1 HOTEL GRAND Telf. Smg. 1395 - KAMAR No. 12- PI i 5 SR STRERYARNO, 12 Rlampitan Semarang, 

Segera anan dibuka 
Kursus B. I Bahasa Inggris ,, TJOKROAMINOTO.” 

PADA PAGI HARL 
Tempat pendaftaran dan keterangan lain? : 

—. DJL. MADJAPAHIT (Pandeanlamper) 114 
antara djam 8 pagi dan 12 siang. SANA HA ratan 

"DJAGALAN” INI MALAM PREMIERE 5.09 7.00 9.00 (17 th.) Nan Ing Ing- Lo Wie —,, 5 » Film Tiongkok Wang Yuan Long NIANG MIAM REN” paling baru. 

BESOK 
MALAM Joveanp 

ae ! ADVENTURE 

5.00 7.00 900 MEA LOus 
U-17 AR) ur rasutous AR Sedjak ber- TREASURES 

P3 MAKA Ae gaban 5 OFTHE » 7 2 39 
PHAraON t TU PHARAONSI Mma 

          

  

1 tp .. Aetually 
ENYA klened in 

7 Egypt amid 
' the wonders 

Wear 
Film roman istimewa dari M.G.M. jang diambil man Egypt jang penuh daja penarik alamnja 

Mesir mem- 
punjai daja 
penarik jang |. 
Juar biasa, tak |& 
lepas dari in- fk 
taian mata 
Gan otak para 
sardjana ! 

DN Naat ea kol ui 

VALLEYor rae KINGS ' 
ROBERT TAYLOR - ELEANOR PARKER 
CARLOS THOMPSON KUR KAS2MAR-METOR 00-ae Sam CAM 

  

so.ocinuunga Saksikanlah tjinta terlarang jang didjalin dalam kehidupan jang 
seperti pasir digurun Sahara ! 

bergelora dan menjala 
SEE 
BESOK 
PREMIERE 
BESAR! 
"ROYAL" 
4.15 6.39 8.4: 

“INDRA: 
445 7.00 9.1: 

(.. 17 th) 
Sebuah film 
India jg maha 
bebat dan 
dahsjat ! Ki- 
sah dalam 
abad ke-16 
orang2 Portu- 
gis dibawan 
pimpinannja 
BARDOSA 
senantiasa berf3 
usaha untuk 
memperluas 
cekuasaannja 
di India, utk 
mentjapai 
maksudnja 
mereka me- 
tempuh sega- 
la djalan dan 
mempergu- 
kan se- 
gala siasat, : 
baik dgn. da- B 
mai maupun 
dgn. kekera- 
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Baru terima lagi 
LI NA It 

. Yrtem 50 
" Ojams 

Bahasa INGGRIS dengan sistem jang paling baru, karangan Sutan 
Sulaiman. $ 
Sutan Sulaiman terkenal karena sistem kilatnja jang telah menolong 
ribuan orang jg. memerlukan bah. Inggris untuk keluar Negeri, 
baik sebagai diplomat, maupun sbg. pedagang atau pelantjong dll. 

2 djilid tamat Rp, 42,25 - Luar kota tambah Rp. 1,50 
Djilid I Rp. 18,75 - Djilid H Rp. 23,50, 

R99 Sak 
E PN SU Bi 

SEMARANG 

Te LL 1 EL LL LS LL 

On WA gia La 

        

      

     

INI MALAM - 
PREMIERE ! 

“5, Uu Xx 

ta. 17th 
Saksikanlah 
hiburan seder 
hana, tapi - 
menggembira- fa 
kan di Lucky IX 
13 Cafe den. | 
gadis2nja jg. GR 
tjantik 
segala gerak-- He 
geriknja meng giurkan dan memanaskan hati si Cowboy muda... 
Film M.G.M. dengan tjerita bersemangat jang penuh humor ten- 

tang pertjintaan segi-tiga ditengah2 keindahan alam Las Vegas!!! 

  

   

  

        

  

   

    

  
     

  

  
  

Ma AA AA Ta R2 TA 0 2 B2 “TA 0 M2 OA MA LL 

Njonja Dan Tuan Mendapat 
Kesempatan : 
  

UNTUK MENUKARKAN 

"SURAT BAHAGIA 17 AGUSTUS” 

Di "HIEN”  BODIONG 

SAMPAI DENGAN tg. 5 SEPTEM- 

BER 1956 (hari Rebo ja.d) 

TOKO 

  

SILAHKAN DJANGAN SAMPAI TERLAMBAT ! 

Toko ,,HIEN” 
BODJONG 25.       

RoyRogers 
No. 13 

  

O201/KMI- 56 

     

    

   

Belilah sum Klim jang 
sangat baik untuk baji 

Njonja serta setiap anggota 
keluarga. 

agar ia selalu gembira 

Ia Butuhkan 
KK LIiM 

....susu jang terbaik! 

DITAMBAH 

DENGAN 

VITAMIN D 

Susa Klim jang murai ini mu- 

dah ditjerna ...... pun ia me- 

ngandung banjak rat wakanan 

jang sangar dibutuhkan uotuk 

kesehatan den kesenangan baji 

Njonja. 

Ingstlah—susa Klim ini sangat 

baik untuk baji dalam banjek 

lapangan, sebab itu dinasebat 

kan oleb para dokter sebagai 

makanan baji. 

01956 by The Bordan 
Company Internat. 

Copyright Reserved 
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PAN ni 7 

' gigi sehat... 
ongkos 
hemat 

  

L
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Murid? dapat mengambil teladan dati guru itu! 
Karena giginja bersih, segar dan indah, berkat 
pemakaian setiap hari dari obat gosok gigi 
Gibbs.... jang ringan harganja! 

SEGAR 

SEHAT 

HEMAT 

dengan   
Mamak : Da 

Untuk : n 
PEMELIHARAAN KULIT 

MIKALIN 
Bedak don Zalf 

Dipudjikan oleh dokter? jang kenamaan, 
antaranja : 
Dr. R. Djundjunan Setiakusuma (Kepala 

Djawatan Kesehatan Rakjat Kabu- 
paten Bandung/April 1950), 

  

Pusaka Tunggal dari 
Dr.A. Foerster-Wien 

  

            Dr, R. S. Purwodihardjo (Kepala Djawa- SEMBOEHKAN LOEKA2 tan Kesehatan Rakjat Daerah Ba- BIKIN HALOES njumas/Juli — 1948). 
Dr. R, Suprapto- (Kepala  Rumah-Sakit- 

Umum di Purwokerto/Juli — 1950) 
Soedarsono (Kepala Rumah-Sakit- 
Umum di Pasuruan/Maret - 1953), 

Dr. R, 

  

Ir, T. Canter Viscber (Maha-guru T,H.S, 
di Bandung/Maret — 1949), 

Dr. Endot M, Achja, Djakarta/Aug,” — 
1950. 

Dr. R, Subjakto, Chirurg,  Purwokerto/ " 
Juli — 1949, 

Dr, Lie Pok King, Bogor/Juni - 1952, 
Ir. N. D.R, Schaalsma (Kepala Labo- 1 Bisa dapat pada : ta ratory of Technical Hygiene, Ban- YAN GORKOM — BAVOSTA — dung/ Juni — 1943), 1 

GUNTZEL & SCHUMACHER Prof, Dr. R. Gispen (wd, Directeur dari 
Eijkman  Institaut Laboratorium 
Djakarta/Aug, — 1948), SEXNAK EKA EKA SK KK KE... ca SKK KAA BKR ERK RKB RR KEK 

| HERES ANOTHER PAIR--- | 
| LAST THAT COWBOYaca N (see GO MY GLASSES! AND GET READY Fog 

AN 

    

  

   

  

   

  

TROUBLE! THAT COWPOKE 
LOOKS LIKE HE'S BEEN 
CHEWING NAILS! 

      

    

          
      

  

  

—& Melontjat, Trigoer! 
— Hati-hatilah, Ban)      
  

  
  AN 

— Ini lagi dan bersiap- 
siaplah menghadapi sesuatu! 
Cowboy itu kelihatan sangat ma 
rah sekali! 

     
Tera 

— Ah, Cowboy KU. 
katjamata saja djatuh lagi! 
— Siiltit1 

“    
  


