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|. punjai rabaan pula pihak mana 

— nel Kawilarang itu, djurubitjara 

  

    

      

   
   

  

    

    

  
TT IM, Kolonel: 

atan Darat, sekitar apa jang dinama- 
terutama sekali mengenai hal2 

    

| pertanggungan djawabnja oleh 

jang ketika itu terdjadi 

lum bersedia memberikan ketera 
erdjadi |ngan, ketjuali hanja mengatakan, 

s waktu Kz ang masih me-|bahwa ,,hal itu tidak mustahil”. 
megang djabatan Panglima TT| Bagaimana usaha penjelesaian 
HI, jaitu sehari sebelum dilang- 
sungkannja upatjara timbang te 

rima pimpinan TT III antara Ko 
lonel Kawilarang kepada peng- 
gentinja, Overste Suprajogi. Per 
mintaan pertanggungan djawab: 
dari Kolonel Kawilarang menge 
nai soal diatas, menurut ketera- 
ngan2 selandjutnja, ada kemung 

. kinan dilakukan pada “hari Rebo 
kemaren, atau sebelum berang-| 
katnja Kolonel Kawilarang k 
Amerika Serikat guna mendjabat 
kedudukannja jang baru' sebagai 
atase-militer Republik Indonesia 
disana. ' 

Mengenai soal dimintanja per 
tanggungan djawab oleh pimpi- 
nan Angkatan Darat dari Kolo 

Angktan Darat, Letnan Kolonel 
Pirngadie, atas pertanjaan? be- 

    
     reaksi 

akan adanja 
pertjobaan pentjulikan itu, menu 
rut keterangan jang “disebabkan: 
karena sikapnja selama ini diang 
gap” mementingkan diri sendiri 
dan tidak memperhatikan nasib 

"| ditahun2 I 
(buat oleh seorang anggotanja, di 

selandjutnja jang akan diambil 
oleh pimpinan Angkatan Darat 

Imengenai soal ini, belum diper- 
oleh sesuatu keterangan. $ 

Kabar selandjutnja jang diper 
joleh ,,Antara” mengenai diri Ko 
lonel — Kawilarang 
bahwa ia akan berangkat  me- 
'ninggalkan Indonesia  menudju 
posnja jang baru di Amerika Se 
rikat, pada: tangal 7 September 

ke| besuk 
Blum memuaskan. 

Keputusan kabinet — mengenai 
pembebasan atas tuduhan terha 
dap diri Ruslan Abdulgani belum 
memberi kepuasan kepada pera 
saan keadilan, selama pemerintah 
belum mengumumkan apa 
dituduhkan atas diri Ruslan Ab 
dulgani. Demikian keterangan ter 
tulis jg. disampaikan oleh bekas 
Menteri Perburuhan Prof. Su: 
Abidin dari Partai Buruh. 

Djika perbuatan jang dituduh 
kan korup itu berlangsung sela- 
ma Ruslan Abdulgani djadi Men 
Heri sekarang ini, maka peradi# 
tan oleh kabinet dapat dimenger 
ti, sungguhpun' belum memberi 
sepuasan kepada perasaan keadi 
lan. Djika perbuatan itu berlang 
sung selama Ruslan  Abdulgani 
'diadi Sekretaris Djenderal jaitu 
diadi pegawai, maka peradilan 
oleh kabinet sekarang sangat ti- 
dak pada tempatnja. i 
Dewan Menteri itu bukan sua 

tu tempat dimana semua dosa? 
jg lalu js pernah di 

pat dinjatakan bebas dari tudu- 
han. Untuk menghindarkan sega 

salah paham bai ri 
  

-hasi riksaan oleh hasil. peme 
Kabinet, atau perkara 

  

ja |Pani 
| Lie Hok Tay selekas mungkin di 
adili.. Selama ini belum terdjadi, 
"tjoreng” jg tadinja melekat pa 

da kening Ruslan Abdulgani. be 
lum terhapus sama sekali. Dan 
ini untuk selandjutnja amat mem 
beratkan pemerintah dalam men 

   

Can keadaan orang-orang kraton |djalankan tugasnja. 
lainnja. Mangkunegoro hanja me 
ngatakan, bahwa - telah banjak | 
usaha-usaha jang” didjalankan| 
oleh pihak tertentu untuk men-| 
djelek-djelekkan 'namanja.  Di- 
antaranja tidak “satu dua kali 
Maagunegoro dituduh melakukan 
korupsi dan jang paling achir 
adalah tuduhan korupsi jang di 
lantjarkan oleh segolongan jang 
anamakan — dirinja Persatuan 
Aristokrasi Republik Indonesia 
atau PARI eri : 
Mengenai berbagai matjam tu- 

duhan itu Mangkoenegoro telah 
menjampaikan bahan? seleng- 
kapnja baik pada pemerintah Ka 
residenan maupun kepada Ke- 
menterian Dalam Negeri, hingga 
Pemerintah telah 'mengetahuinja 
keadaan dalam istana Mangkoe-| 
negoro dengan djelas. 

Atas pertanjaan dikatakan le-| 

bih landjut, bahwa beliau mem 

jang ckan mentjulik itu. Dapat 

ditambahkan pula, bahwa pada 
hari Senen malam jl. Mangkoe- 
negoro serimbit turut djusa ha- 
dlir dalam penjambutan misi per 
sahabatan RRT jang dilangsung- 
kan dipendopo Mangkoenegaran. 

Hulu Sungai 

GUBERNUR Kalimantan Mi- 
lono dan Residen Kalimantan 
Selatan Sjarkawie hari Senin te-| 

  

lah tiba kembali dikota Djakar- 

    

   
    

   

    

menggiring k 
ta dari perdjalanan at b Na “menerobos pendja 

api es tan bac “ Ounisov, dari kes. 
ti, | va “kemudian — berhasil 
Awie Mm ngge jal, kes. tua, ru 

ngan, begitu djuga m |. Setel inggalan dengan sa 
dekat hasil pemulihan n. | tu D pemain2 kes. tuan ru 

Wartawan ,,Antara” me-|mah lebih batijak melakukan se 
ngiringi perdjalanan  Gubernur| rangan2, tetzpi stand 1—0 itu 
dan rombongannja ke Hulu Su-| dapat ankan hingga tu 
ngai itu "5 kan, bahwa ke-|run m 55 
amanan di Hulu Sungai Utara| Dalam aan babak ke- 
dan Selatan hampir pulih dua penjerang2 kes. Ivanovo ba 
bali. 

   
Dari pengungsi di Hulu Sungai 

Utara dan Selatan jang banjaknja P3 pas “adah I.k. 60.000 djiwa," I.k. 
kembali ketempat asal:     
sanja djalan2nja besar atau . ke-| 
tiil sunji sekali pada waktu ma- 
lam hari, tapi dimasa hir2 
sudah ramai kembali, oleh ken 
daraan oto, truck dan mereka jg.| 

  

berdjalan kaki. 
Pertjobaan2 pemba 

  

an deni 

  
pada anggota? KRIT jang 
naati panggilan Penguasa Mili- 
ler, jang tadinja hampir terdjadi, 
serkat penerangan2 jang diberi 
Lan, dapat diatasi. en 
Sawah dan ladang jang tadi 

nja sudah tidak dikerdjakan lagi, 
karena jang mempunjai mengung 
“ kekota, kini sudah mulai dip, 
kerdjakan. Pasar2 jang  djauh 
dari kota, jang tadinja berlang-| 
sung seminggu sekali, dan jang 
sudah bertahun2 tidak diadakan 

   

  

   
   

   

Jang masih ada terdjadi|n 
hanja perampokan2 ketjil sadja. | b 

Demikian Prof. S.M. Abidin, 
ig ' selandiutnja ' menerangkan, 
bahwa setelah keluar perniataan 
pemerintth mengenai -pembeba 
san tuduhan atas diri Ruslan Ab 
dulgani, baniaklah koran? ig me 
nuntut supaja diambil tindakan 
terhadip kolonel — Kawilarane. 
Tindakan terhadap kolonel Ka 
wilarang hania :dapat dibenarkan 
diika pemerintah dapat membuk 
tikan usahanja men-nokan Men 
teri Ruslan Abdulsani itu ada 
lah ditnar hukum. Hal ini perlu 
pula diketahni oleh rakiat. 

Demikian Prof. S.M. Abidin: 
2 (Antara) 

Siang Liong Dan 
  

Society Stadium” di Ivanovo 

kes. Buruh “Tekstil, suatu ke 

num kes. PSSI telah berhasil 

  

    
   
   

  

   

  

Tentang djalannja — pertandi- 
ngan selandjutnja - dikabarkan, 
(bahwa mulai dari permulaan ba 
bak pertama pemiin2 PSSI ba 
njak melan rkan serangan2 jg 
berbahaja, Kebanjakan serangan2 
pihak Indonesi, itu dilantjarkan 
|dari arah sajap. 
| Pada menit ke-7 dalam babak 
pertama itu, Sian Liong, seoran 
penjerang kes, PSSI berhasil 

la kedepan, dan se 

    

      

        

menjatakan, | 

jang | 

Toangsa: ,.Kami 

PSSI Menang 
Gulingkan Kes. Buruh Tekstil Ivanovo — 

Ramli Getarkan Gawang 
1d Lawannja 5 

DALAM PERTANDINGAN jaang keenam kalinja sela- 
ma tournja di Unie Sovjet dan dilangsungkan di ,,Red Baner 

(Indonesia Tak: 5 
| henti Berd | 
(Tetapi Terus Bekerdja Untuk mle- 
Injusun Masjarakat9 Jang Adil Dan (IMakmur— Kata Pres Di Tashkent | 

Sukarno dan rombongannja te- (lah tiba di Tashkent, ibukota Republik Uzbekistans dengan 
disambut oleh rombongan rakj 

SELASA PAGI Presiden 

melainkan terus bekerdja dan 

antar, rakjat 

atau Budha, jg kesemuanja 

nesia, Uni Sovjet dan Republik 

Khakimov, Ketua Sovjet Terting 
gi Uzbek dan wakil2 dari Sovjet 
Tertinggi URSS dan Republik 
Uzbek dil. 
Sesudah diperdengarkan lagu2 

kebangsaan 
vjet dan Republik Uzbek, maka 
A.H. Khakimov mengutjapkan 
idato  sambutannja atas nama 
vjet Tertinggi. Antars lain ia 

mengatakan, bahwa kundjungan 
| Presiden Sukarno itu adalah sua 
tu peristiwa penting dan bahwa 
rakjat Uzbek menjambut dengan 
hangat kerdjasama antara kedua 
inegara. "Kundjungan Presiden 
Sukarno itu akan memperkuat 
persahabatan kita dan perdmai 
an dunia”, demikian Khakimov. 

: Sambutan Presiden. 
“' Sesudah menjatakan terima ka 
sihnja, maka Presiden Sukarno 
dalam pedato sambutannja menja 
takan, bahwa perdjuangan kemer 
dekaan Indonesia itu adalah utk 
membangun suatu masjrakat jang 
adil dan makmur. ,,Sesudah pe 
ngakuan kedaulatan kita, maka | 
kita tidak berhenti berdjuang, 
bahkan terus bekerdja dan “ber- 
djuang dgn hebat". 

Presiden selandjutnja menjat: 
kan, bahwa suatu bangsa. tidak 
dapat hidup terpentjil, melainkan 
harus bekerdja sama dgn bangsa 

  

- 

lah maka kita mentjari persaha 
batan dan kerdjasama dgn segala : P En per 

So- 
persahabatan 

van T Jakia, Bahwa 
sahabatan kami dgn rakjat 
vjet adalah suatu 
jang ichlas”. 
Demikian Presiden Sukarno. 
Selandjutnja dikabarkan, bhw. 

sesudah mengaso sebentar, Presi 
den mengundjungi mesdjid Siech 
Tillya dan menemui Mufti Ishad 
Babakhan Abdul Madjid Khan 
dan pemimpin2 Madjelis Moslem 
Asia Tengah dan Kazakhtan lain 
nja. Sesudah sembahiang dimes- 
djid tersebut maka Presiden ber. 
pedato, menerangkan dimana le- 
tak Indonesia itu. Kemudian ia 
menerangkan, bahwa diantara 
rakjat Indonesia disamping peng 
anut2 agama Islam, ada jang 
menganut agama Kristen d 
Buddha jang semuanja bekerdia 
sama untuk membangun suatu 
masjarakat jg adil dan makmur. 
Presiden kemukakan, bahwa di- 
dalam Republik Indonesia peng- 

2 —O 

  
Selasa sore kemarin dulu kes. 

PSSI telah memperoleh kemenangan pertama, mengalahkan 
sebelasan terkuat didaerah itu, 

“dengan. angka 2 — 0, demikian Tass. Pada waktu turun mi- 
leading dengan 1 — 0. 
penjerang dalam PSII berhasil 
menggetarkan djala kes. Ivanovo 
untuk kedua kalinja, sehingga 
stand mendjadi 2—0. 

Sampai peluit pandjang ber- 
bunji kes. tuan rumah tidak ber- 

|hasil membuat gol balasan. 
Sebelum pertandingan dimulai, 

terlebih dahulu telah diadakan 
8|upatjara pengibaran bendera de- 

ngan di-iringi lagu kebangsaan 
masing2, dan setelah itu diada- 
kan sambutan singkat oleh Ma- 
ladi, ketua PSSI dan  Saburov, 
ketua Komite Pendidikan Djas- 
mani dan Olahraga setempat. 

»STALIN PROSPEKT” DJADI 
»MOSCOW BOULEVARD”.   

   
   

   melantjar serangan2 jg 
berbahaja, dar banjak pula mem 

'punjai kesempatan, tetapi keba- 
j: |serangan2 mereka dapat: 

  

   

  

   

  

Djalan raja jang paling pan- 
djang dikota Leningrad, kota no 
mor 2 besarnja di URSS, "jang 
tadinja bernama ,,Stalin Pros- 
pekt”, sekarang sudah diganti 
namanja , mendCtaidi ETAOIO 
namanja, mendjadi ,, Moscow Bou 
'levard”. Djalan ini pandjangnja 
kira2 10 mil, menghubungkan Ia   ditengah djalan atau | 

jt 

  

asar kesamping. 
Pada menit ke-30 dari babak 
sdua itu, Ramli, salah seorang 

     

ANGKATAN LAUT ALS. di 
Timur Djauh dan pasukan peng 
gempur Inggris di Malaya akan 
segera  membapntu mempertahan- 
kan sesuatu negara anggota SEA 
TO djika diserang oleh pasukan 
imusuhnja, : 
|. Pernjataan ini dikeluarkan 

oleh Laksamana Pelix B. Stump 
Armada Pasifik A.S. 

dan Marsekal Udara Francis 
Frebsang “dari Inggris — masing2 
'utusan kepada konperensi pena- 
(sihat militer SEATO jg dibuka 

| Panglima   lagi, karena gangguan ' keama- 
nan, sekarang sudah berlangsung 
kembali. (Antara). Imengatakan kepada para warta 

di Baugio pada hari Senen. Stump 
jang mengetuai delegasi A.S. 

pangan terbang dengan 
kota, dikanan-kirinja berdiri ru- 
mah2 modern. 

Pasukan' A.S. & Inggris 
. tu Negara Seato Jang Diserang 

dam oleh sebagian penduduk kel 
me wan bahwa sebagai hasil dari 

perentjanaan jang sangat tepat 

pasukan A.S. didaerah Pasifik 
dapat dikirimkan kesesuatu tem 
pat di Asia dalam beberapa djam 
sadja, Panglima djaring2 pangka 
lan A.S. di Timur Djauh menga 
takan seterusnja bahwa armada 
ke-7 ALS. jang berpatroli di selat 
Taiwan siap untuk menghalau-' 
kan setiap usaha penjerbuan di 
kepulauan jang dikuasai KTM 
dari dataran "ongkok: Marse- 
kal Udara Francis Fressanges 
jang memegang komando angka 
tan udara Timur Djauh dengan 

. markas besar di Singapura me- 
“ 

|jang diutjapkan dilapangan terbang dan mesdjid Sjech Tillya 
itu Presiden antara lain menjatakan, bahwa sesudah. penga- 
|kuan kedaulatan, rakjat Indonesia tidak berhenti berdjuang, 

menjusun suatu masjarakat jang adil dan makmur. 

Ia terangkan djuga, bahwa di 
Indonesia ada jg 

menganut agam, Islam, Kristen 

kerdja untuk tudjuan satu jaitu 

dengan bendera2 nasional Indo-| 

Ka Pe paaga Sementara itu Menteri Luar 
al 2 in AN ee 5 » 

Muhitdinov, Sekretaris Pertama Negeri Tn Abdulgani jang 
Partai Komunis Uzbek, A.H.|Pada hari Minggu jg lalu berang 

Indonesia, Uni So- 

bangsa lain dan oleh karena itu | 

dan 

pusat|h 

    

pekerdja. Dalam pedato2Zuja 

berdjuang dengan hebatnja utk. 

anut2 pelbagai agama diantara 
rakjat dapat mendjalankan aga- 
manja berdasarkan Pantjasila. 

| Pada. tangagl 4 September ma 
lam Presiden serta rombongannja 
menjaksikan pertundjukan keseni 
an Uzbek. Demikian berita Tass 
dari Tashkent hari Rebo kema- 
ren. (Antara). 

' Ruslan Abdulgani tiba 
di Moskow. 

masjarakat jg adil dan makmur. 
Demikian berita Tass darj Tash- 
kent hari Rebo kemaren, Selan- 
djutnja dikabarkan, bahwa pela 
buha, udara Tashkent dihiasi 

kat menjusul Presiden Sukarno, 
hari Selasa telah sampai di Mos 
'kow. Demikian berita UP dari 
London jg mengutip siaran radio 

    

oang | 
Adil Dan || 

|sepandjang hari dengan menteri 

| menghadliri : 

san Suez. Dalam sidang iang di 

   3 

  

Sikap Inggris 

Kemaren Didje- 
'Jaskan Inggris 

| Kepada NAFO 
MENTERI luar negeri Inggris 

'Selwyn Lloyd Selasa kemaren 
dulu mengadakan pembitjarzan 

   
Juar negeri Belgia Paul Henri 
Spaak, mengenai masalah Teru- 
san Suez. Rebo kemaren Lloyd 
dan Spaak terbang ke Paris utk 

ang istimewa De- 
wan Pakt Atdantik, dalam mana 
akan dibitjarakan masalah Teru 

lakukan atas permintaan Inggris 
ini Lloyd akan memberikan 
spendjelasan sepenuhnja” menge 
nai sikap Inggris. 

Dalam pertemuan jang  dise- 
lenggarakan oleh menteri ke- 
uangan Inggris Harold 'MacMil- 

lam ini, hadir. djuga menteri per 
dagangan Peter Thorneyeroft dan 
sekdjen. OEEC (Organisasi Ker- 
diasama Ekonomi Eropa), Ren& 
Sergents. Pokok2  pembitjaraan 
lainnia ialah kemungkinan2 ker 
djasama antara OEEC dan pro- 

  

r 

UTA &.P.S. 

» 1    

    

  
dipertjaja, dalam sidang malam 
Rebo Nasser mendjawab pendje 

lasan jang telah diberikan oleh 

mengenai Rentjana Dulles guna 
menginternasionalisasikan  “Teru- 
san Suez. Kemudian timbul debat 

kok kesulitan, dalam mana telah 
berbitjara tiap2 anggota Panitya 
5. Negara”, Seperti. diketahui, 
dalam panitya ini diwakili Ame 
rika Serikat, Swedia, Australia, 
Iran dan Etiopia. 

»Al Gumhuriyah”: ,,Inter 
nasionalisasi” mnurut Ren- 
tjana Dulles hanja eufemis   iek Eratom (Badan Kekuasaan 

Fropa Barat” urusan Tenaga!   Moskow.  Dilapangan terbang 
Ruslan disambut oleh Wakil 
Menteri Luar 
Gromyko. 
Dalam pada 

bahwa Presiden Sukarno kini se 
dang mengadakan - perdjalanan- 
nja di Uni Sovjet bagian Sela- 
tan. Demikian berita UP dari 
London. 

h 

Negeri Andrei , 

  

Kepada Pengadilan 

kemaren telah diserahkan oleh 

| Demikian menurut keterangan 

    

. pada Dr. Kapten Harjono.s 
“mendapaf Itika2 dan terpaksa 
dalam rumah sakit tentara. 

Menurut keteranga, selandjut- 
nja jg diperoleh “Antara”, da 
lam pemeriksaan perkara ini ke 
lak dimuka sidang pengadilan, 
acting Kepala Kedjaksaan Dja 
'karta sendiri Djaksa Jusuf Su- 
wondho jg akan bertindak seba 
gai penuntut-umum: siapa ha 
kimnja jg akan diserzhi tugas un 
tuk mengadili perkara ini dan 
bila perkara tsb. akan diadili, 
akan ditentukan kemudian oleh 
pihak Pengadilan Negeri Dja- 
karta sendiri. 

Diperoleh keteranga, selan- 
djutnja, bahwa dalam pemeriksa 
an perkara ini kelak, akan dima 
djukan beberapa orsng sebagai 
saksi, antaranja saksi terpenting 
na Dr. Kapten Harjono sen 

iri. 
Ir. Han Swie Tik sampai saat 

ini diketihui masih berada da 
lam  tahanan-sementara pihak 
berwadjib dan ditempatkan diru 
mah pendjara Tjipinang. 

Mr. Dr. Han Swie Tian 
minta grasi. 

Dalam pada itu mengenai diri 
Mr. Dr. Han Swie Tian (sauda 
ra dari Ir. Han Swie-Tik), jang 
seperti telah dikabarkan, telah 
didjatuhi hukuman pendjara se- 
lama 1 tahun 6 bulan karena di 
persalahkan membeli ' barang? 
asal tjurian, ,,Antara” mendapat 
keterangan, bahwa Mr. Dr. Han 
akan segera menjampaikan per- 
mohonan grasi ' kepada Kepala 
Negara. 

Pada hari Senen siang jbl., 
Mr. Dr. Han Swie Tian diketa- 
hui telah mengundjungi Djaksa 
Agung, dimana kepadanja oleh 

Perkara Han Swie Tik 
'IKemarin Diserahkang 
Djaksa Jusuf Suwondho Akan Bertindak 

Selaku Penuntut Umum 
PERKARA IR. HAN SWIE TIK kontra Dr. Kapten Har- 

jono jang seperti diketahui merupakan salah satu masalah 
jang mendjadi hangat pada waktu achir2 ini, hari Rebo pagi 

hak Pengadilaan Negeri Djakarta guna selandjutnja diadii, 

acting Kepala Kedjaksaan Djakarta. Dja 
Ir. Han Swie Tik selaku seorang terdakwa dalam hal iri po- 
koknja dituduh telah melakukan p j , 

Atom), serta pasar-bersama di 

:T Eropa. 
Spaak seterusnja telah meng- 

adakan pembitjaraan pula dgn. 

ter Pearson. - Seperti diketahui, 
baik Canada maupun Belgia ti- 
dak diundang kekonperensi Lon 
don mengenai Terusan Suez| 
achir2 ini. (Antara). 

Neger! Djakarta — 

pihak Kedjaksaan kepaanda pi- 

jang d h ,,Antara” dar 
1 Jusuf Suwondhko. 

    

   
   

ngadilan Tinggi Surabaja itu. 
Djaksa Agung telah memadje 
kan kasasi pida Mahkamah 
Agung, dan pada tgl. 22 Asgus- 
tus jbl, Mahkamah Agung Indo 
nesia telah mengeluarkan kepu 
tusannja terhadap permohonan 
kasasi tsb., jaitu membenarkan 

dan memperkuat “putusan jg te 
lah diambil oleh. Pengadilan Ne 
geri di Surabaja, jg menghukum 
Mr. Dr. Han Swie Tian selama 
t tahun 6 bulan. (Antara). 

Malaya-Sin 

  
WARTAWAN K.B. AS 

Gi London, untuk meruadingk 
pertahanan dengan Inggris. 
Dalam perundingan jang dila- 

kukan antara Abdal Ranman 
dan pembesar2 Inggr's di Lon- 

Jon Djanuari j.l. telah “ diakui, 
bahwa Inggris akan memperum- 

oangkan masalah pertananan, Ma 
jaya dgn. latar belakang politik 
pertahanan umum K suatu soal 

ang amat pelik, kata seorang 
pembesar Inggris. 5 

Dikemukakan oleh pihak Ing 
gris bahwa dewasa ini belum di 
kemukakan sesuatu rantjangan, 

karena soal2 pertahanan akan   Djaksa Agung telah diberitahu- 
kan setjara resmi keputusan jg. 
telah diambil Mahkamah Agung 
atas dirinja itu. k 

Sebagaimana telah dikabarkan. 
Mr. Dr. Han dalam tahun 1952 
jang lalu oleh Pengadilan Negeri 
di Surabaja telah didjatuhi huku 
man pendjara 1 tahun 6 bulan 
karena dipersalahkan  mendjadi 
tukang tadah atau membeli ba- 
rang2 asal tjurian (a.l. mobil2 
dsb.. Red.). Terhadap keputusan 
itu, Diaksa jang ketika itu menun 
tut hukuman pendjara 3 tahun 
atas diri orang itu, naik appel 
karena merasa tidak puas terha 
dap keputusan tersebut. 

Pengadila, Tinggi di Surabaja 
ig memeriksa perkara appel itu. 
mengimbil keputusan, memba 
talkan putusan jg telah diambil 
Pengadilan Negeri Surabaja, se 
ingga dengan demikian Mr. 

Dr. Han Swie Tian berarti bebas. 
Berhubung dengan putusan Pe 

Akan Ban 

    
.ngatakan bahwa negerinja akan 
mengirimkan serdadu dan mate 
rial utk membantu negeri SEA 
TO jang diserbu. Tetapi dia me 

| nolak memberikan komentar apa 
kah Inggris — akan mengirimkan 
pasukan selain pasukan2 di Ma 

ilaya.  Fressanges — mengatakan 
bahwa dasar bersama saling-me- 
ngerti telah tertjapai antara ne 
gara2 SEATO mengenai sistim 
pertahanan didalam daerah per- 
djandjian. Dia dengan hati2 te- 
lah menghindarkan — pertanjaan2 
tentang terusan Suez karena ka 
tanja ad.apvebibamemsjeppiaebrie 

Lomheco (Mahude 

  

   engan, 

won Mba AR Ba 
KAA Kuyrukpo an Wetaneehengan” 

banjak “bergantung dari  kesuda 

han daripada Krisis. Terusan 
Suez sekarang ini. 

Australia & New Zealand 
merasa berkepentingan. 

Ketjuali- kepentingan Inggris, 
Soal pertahanan Malaya  djuga 
mendjadi kepentingan Australia 
dan New Zealand. Tak dapat di 
sangsikan lagi bhw Inggris akan 
bersedia mengadakan persetudju- 
an pertahanan dengan pemerin- 
tah Malaya, sesudah negeri ini 
mentjapai kemerdekaan ,,penuh” 
— mungkin sekali mulai 31 Agus 
tus 1957. 
Apakah Abdul Rahman setu- 

dju ataukah tidak apabila Ma- 
laya dimasukkan kedalam SEA 
TO, dewasa ini belum djelas di 
Kuala Lumpur. 

1 Komando militer untuk 
Federasi Malaya-Kalim ? 

Apabila - idee2 djangka pan- 
djang Inggris dilaksanakan, tam 
paknja Inggris mengangan-angan- 
kan pembentukan sebuah federa 
si jang meliputi Malaya, Singa- 
pura, Serawak, Kalimantan Utara 
Inggris dan Berunai — dan dgn 
federasi inilah ' SEATO akan 
mengadakan persetudjuan perta- 
hanan, 

Sumber2 Inggris jang langsung 
bersangkutan dengan segi2 per- 
tahanan Malaya jang sudah mer 
deka mengemukakan bhw sebe- 
lum masalah ini diselesaikan, ma 
sih aken dilakukan perundingan2 
terperintji berkali-kali. Sudah di: 
setudjui, bahwa Malaya akar 
mempunjai seorang menteri per- 

tahanan. Tapi hal ini belum ber 
arti bahwa akan terbentuk pula 
satu komando persatuan angka- 
tan perang, untuk pertahanan 
dalam dan luar negeri. 

#rg waktu peralihan, telah 
sebuah panitya, untuk 

  
      

   

  
    

kepada Tuan Menzies. 
tugas2 jang sesungguhnja 
Panitya 5 Negara jang tuan pim 
pin? Hanja untuk menjampaikan 

Rentjana  Dulle 
akan disertar oleh 'andjuran2 mi 
liter. Inggris-Amerika 
tentu?” : 

me sadja. 
Harian setengah resmi di Kairo 

sal Gumhuriyah” hari Selasa mu 
at tulisan kol. Anwar Sadat, sek 
djen. Konggres Islam dan bekas 
anggota Dewan Revolusioner Me 

itu dikabarkan, 'menteri luar negeri Canada Les- Sir, dalam mana ia mengutuk apa 
jang disebut ,,internasionalisasi" 
Terusan Suez itu sebagai praktek 
badjak laut modern. 

Komentar ini langsung diala- 
matkan kepada Menzies, dan al. 
menjatakan: ,,Tuan akan “ mem 

peroleh gambaran mengenai pera 
saan Mesir terhadap masalah ini, 
apabila Tuan memperkirakan ada 
nja situasi sematjam ini dinegeri 
Tuan (Australia) — djika Tuan 
diminta supaja mengidjinkan pe 

nempatan pengawasan internasio 
nal atas Sydney Bridge”, ialah 
djembatan raksasa diatas teluk- 

pelabuhan Sydney. 
Seterusnja, tulisan tadi mengu- 

tuk persiapan2 militer Inggris &- 
Perantjis di Laut Tengah, dan 
menjindir bhw tindakan2 militer 
ini mungkin ada hubungannja de 
ngan misi Menzies. 

»Dengan hormat  sepantasnja 
Apakah 

dari 

Dulles-kah,. ataukah 

jang ter- 

Dikatakan seterusnja: ,,Apakah 
Panitya tuan itu hendak berun- 
ding, ataukah sekedar mengada- 
kan pembitjaraan sadja?” 

Argument2 jang diadiukan 
Anwar Sadat. 

Seterusnja dinjatakan dalam tu 
lisan tadi bahwa Mesir sudah 
menjatakan tidak setudju dgn 
Rentjana Dulles, dan sebab2nja 
menurut tulisan Anwar Sadat ta 
di ialah: 

gapura Dan 
KalimantanMasukSeato 

United Press mewartakan dari 
London, bahwa soal pertahanan Malaya mungkin sekali akan 
merupakan suatu pokok jang sangat pelik dalam perundingan 
antara ketua menteri Federasi Malaya Tengku Abdul! Rahman 
dan pemerintah Inggris. Menurut berita2 jang diterima dari 
Kuala Lumpur, Abdul Rahman Desember 1956 akan datang 

an pindjaman dan suatu paki 

memperbintjangkan dan memberi 
nasehat2 mengenai soal2 tadi, 
dan Abdul Rahman sudah setu- 
dju apabila pasukan2 Inggris dan 
Commonwealth (Australia, New 
Zealand) tetap ada di Malaya 
suntuk - memenuhi kewadjiban2 
internasional” — sampai tentara 
Malaya sudah tjukup kuat. 

Masalah Suez membangkit 
kan kaum nasionalis. 

Tapi, dipandang dari sudut 
krisis Suez sebagai latar belakang 
nja, London mengakui bahwa 
adanja pasukan2 asing di Ma- 
laya itu tidak dapat disetudjui 
oleh rakjat Malaya ,,jang lebih 
merdeka-minded”.. Menteri perta 
nian Malaya Abdul: Aziz sudah 
pernah menjatakan tidak setudju 
apabila pangkalan2 Inggris tetap 
ada di Malaya. Dan berita2 dari 
Kuala Lumpur  menundjukkan 
bahwa pendirian demikian ini se 
makin meluas, semendjak krisis 
Suez. dan antiaman kekerasan 
militer jang ditudjukan oleh Ing 
gris terhadap Mesir. 

Sementara itu Inggris telah me 
negaskan, bahwa selama Malaya 
belum ,,merdeka sepenuhnja”, pe 
merintah Inggris harus tetap me 
mikul tanggung djawab  setjara 
langsung atas pertahanan Mala- 
Ya 

Demikianlah “ tulis wartawan 
United Press dari London. 

(Antara-UP). 
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1. Internasionalisasi” 
Harian Internasional” tak lain 
tak bukan hanja istilah2 bagus 
sadja bagi: merebut kekajaan 

atau 

dituntut. 
i.2. »Dewan Internasional” jang 
disebut2 dalam Rentjana Dulles 

singkat mengenai ,,berbagai po- jtu akan merupakan sebuah badan 'tah Perantjis mengatakan 
jang berdaulat. Mesir bertekad bu 
lat untuk mendjalankan hak dau 

latnja atas seluruh wilajahnja. Te 
rusan Suez sama sekali terletak 

diwilajah Mesir, sebagaimana 
lakui oleh pendapat umum dunia, 
dan merupakan bagian jang tak 
dapat dipisah2kan dari . Mesir. 
Tak seorangpun, baik di Mesir 
maupun diluar, dapat memaksa 
rakjat Mesir supaja menjerahkan 
kedaulatannja kepada sekelompok 
ketjil ,,gentlemen asing”, setelah 
rakjat Mesir menderita didalam 
tjengkeraman ,,tuan2” tadi. 

3. Dewan Internasional” jang 
diusulkan oleh Dulles itu hanja 
bentuk baru daripada kolonial- 
isme, jaitu kolonialisme kolektif. 
Dimasa jang silam, Inggris sen- 
diri ' memaksakan kekuasaannja 
atas negeri Mesir: dan sekarang 
rakjat Mesir diminta supaja me 
njetudjui adanja kekuasaan im- 
perialis asing ditamah-airnja, ha 
nja karena kolonialisme model 
baru ini bersifat kolektif atau 
multilateral. Kalau rakjat Mesir 
mau menerima kolonialisme ko- 
lektif, "maka itu berarti bahwe 
segala perdjoangan dan pengor- 
banan rakjat Mesir sia2 belaka. 

4. Penempatan sebuah dewan 
internasional diatas Terusan 
Suez akan berarti menghantjur- 
kan kemerdekaan dan: kebebasan 
Mesir. ,,Bagaimana sikap Tuan, 
djika diminta supaja mengidjin- 
kan pembentukan pengawasan in 
ternasional atas Sydney Brigde. 
Inilah tjontoh daripada apa jang 
Tuan minta kepada Mesir. Kami 
berpendapat. bahwa ,,internasio- 
Lnalisasi” atau ,,dewan internasio 
mal “itubanja“ bentuk modern 
sadja . daripada: praktek badjak 
laut”. 

Demikian a.l. tulis Anwar Sa 
dat dalam ,,al Gumhuriyah”. , 

Dugaan kalangan diploma 

si Peranfjis. 
Berita Reuter dari Paris semen 

tara itu mengatakan bahwa kc- 
tegangan mengenai masalah Suez 
hari Selasa telah mereda dikala 
ngan diplomasi diibukota Peran- 

tiis. ' 

Pembesar2 diplomasi Perantjis 
mengemukakan bahwa menurut 
pandangan mereka, 1) Perundi- 
ngan dalam bentuk ini atau itu 
akan membutuhkan waktu lebih 
banjak daripada dugaan semula, 
sebelum timbul persoalan pema- 

kaian kekerasan sendjata, dan 
2) kedua pihak dalam masalah 
ini achiranja akan menerima baik 
sebuah rumus kompromi un 
tuk mendjamin kebebasan pelaja 
ran di Terusan Suez, dan bukan 

nja Rentjana Dulles dalam ben 
tuk jang telah disetudjui oleh 17 
negara dalam konperensi London. 

Kalangan diplomasi Perantjis 
tetap berkejakinan bahwa peme- 
rintah AS, termasuk pula Dulles, 

akan berusaha. sekuat2nja untuk 
mentjegah timbulnja peperangan 
mengenai masalah Suez, 

Menurut dugaan kalangan tadi, 
faktor terpenting jang mendjadi 
pembimbing politik A.S. ialah si- 
kap Uni Sovjet. Kata mereka, 
A.S. berpendirian bahwa URSS 
akan menderita kekalahan  diplo 

| masi, apabila masalah Suez da- 
pat diselesaikan  setjara damai 
atas dasar kompromi. 

Inggris dan Perantjis sikapnja 
djelas sekali. Tapi diplomat2 Pe 
rantjis melihat adania kemungki 
nan bahwa Dulles mungkin akan 
mengadjukan sebuah rumus kom 
promi, sesudah babak jang seka 
rang daripada misi Menzies ke 
Kairo 'itu -berachir, dan bahwa 
Dulles ' mungkin akan berhasil 
mendesak Presiden Nasser supaja 
menfjetudjue rumus kompromi itu. 

Mesir dipandang sebagai 
»pengganggu kedudukan”. 

Kalangan2 di Paris sementara 
itu ada jang bersikap ragu2, apa 
kah meletusnja perang melawan 
Mesir atau  djatuhnja Presiden 
Nasser akan mempunjai: penga- 
ruh besar atas keadaan di Afri 
ka Utara  (Aldjazairia), atau 
akan sangat mempermudah ked: 
dukan Perantjis dan Inggris dima 
sa depan didaerah2 djadjahan me 
reka di Afrika. 

    

Dulles Mungkin Akan Adjukan 
| Sebuah Rumus Kompromi 
Meskipun Menzles Berkata Merasa Berbahagia Tapi 
: Hingga Kini Belum Tampak Tanda-Tanda ' 

. Kompromi Di Kairo 
PERTEMUAN KETIGA kalinja antara para pembesar pemeriitah Mesir dibawah pimpinan 

Presiden Nasser dan Panitya 5 Negara dibawah pimpinan P.M. Australia Menzies telah dilang- 
sungkan pada malam Rebo, selama 1 djam 15 menit. Pertemuan berikutnja 
Kemis. Sesudah sidang berachir, Menzies mengatakan bahwa ia ,.merasa berbahagia” mengenai 
kemadjuan dalam diskusi. Tapi kalangan jang patut Gipertjaja mengatakan bahwa sampai saat 
itu belum djuga tampak tanda2 akan tertjapainja, sesuatu kompromi, walaupun suasana dalam 
diskusi tadi adalah baik kedua belah pihak masih minta pendjelasan2 mengenai pokok? terten- 
tu. Menzies mengatakan malam Rebo, bahwa diskusi sudah mentjapai ,,babak tengah djalan.” 

Menurut kalangan jang patut 

dilakukan — malam 

Seperti diketahui, achir2 ini 
menteri luar negeri Perantjis Pi 
neau dalam sebuah pidato dide- 
partemen Sarthe menuduh bahwa 

Menzies pada malam Selasa j.l, dan hartabenda orang lain, tanpa karena sikap dan kegiatan2 Me- 

sirlah maka Perantjis mengalami 
kesulitan? di Aldjazairia. 

Sementara itfi sumber pemerin 
bah- 

wa persiapan2 militer  Perantjis 
dan Inggris didaerah Laut Te- 
ngah ,,praktis sudah sempurna”. 
Diperoleh keterangan pula bah 
wa armada ke-6 Amerika Seri- 
kat, jakni komando Laut  Te- 
ngah, sedjak beberapa hari jl. ini 
diperintahkan berlabuh dan ber- 

  

  siap diteluk Napoli. Demikianlah 
tulis. wartawan 
King. (Antara). 

Izin Ekpor 
Hanja Menurut Pera- 

turan2 Jg. Berlaku 
UNTUK menghilangkan salah 

fahum, maka oleh Kementerian 
Perekonomian ditegaska,, bahwa 
belum pernah oleh Menteri Per 
ekonomian atau Kepala  Djawa 
tan Perdagangan Luar Negeri di 
Serikan isim untuk kontrak-valuta 

tentangan dengan peraturia jg 
berlaku. Ini berarti pula bahwa 
izin barter tidak pernah. diberi 
kan, ketjuali untuk daerah2 bar- 
ter. Pun djuga tidak pernah di 
berikan izin untuk koitrak-valuta 
ekspor dibawah harga  tiatatan- 
harian. Diika izin2 demikian di 

Reuter Harold 

Tak Meme-: 
nubi Sjarat 

Perdapat Tambu- 
nan Mengenai Pe: 
ngangkatan Wa- 
kil2 Minoritet. 

ANGGOTA Panitia Pemerik- 
saan Surat2 Kepertjajaan tjalon2 
anggota Parlemen dan Konsti- 
tuante, Mr. A. M.. Tambunan 
(PRarkindo), menerangkan kepada 
Antara”, bahwa kalau melihat 
nama2 jang sudah diumumkan 
oleh beberapa surat-kabar, maka 
ia berpendapat, bahwa pengang- 
katan anggota2 Parlemen dari 
golongan ketjil (minoritet) dan 
wakil2 Irian Barat, tidak meme- 
nuhi ketentuan pasal 135 dan 
136 Undang2 Pemilihan Umum: 

Pasal2 tsb... memuat ketentuan, 

bahwa pengangkatan2 “anggota 

Parlemen, untuk mengisi “kursi2 

perwakilan minoritet jang tidak 

dapat dipenuhi melalui  pemili 
han umum, harus dilakukan dgn. 

suatu Peraturan Pemerintah dan 

harus ntemenuhi kehendak (ke: 
inginan) golongan ketjil jang 

akan diwakilinja. 
Menurut Mr. Tambunan keten 

tuan2 itu tidak dipenuhi dan ia 
berpendapat, bahwa orang2 jang 
diangkat oleh kabinet untuk men 

djadi ,,wakil2” minoritet dalam 
Parlemen seperti sudah diumum 
kan oleh pers dalam waktu achir2 
ini tidak dapat membuktikan ada 
nja dukungan dari golongan jg. 
akan mereka wakilinja. 

Mr. Tambunan djuga  berta- 
nja, mengapa Peraturan Peme- 
rintah jang mengatur  dasar2 

pengangkatan sampai sekarang 
tidak pernah diumumkan - oleh 
pemerintah? 

Seperti diketahui, pemerintah 
mengusulkan kepada Presiden, 

supaja Ko Kwat Oen, Tan Kiem 
Liong dan Tan Eng Hong, ma- 

sing2 disokong, oleh N.U., Mr, 
Tjung Tin Yan (Katolik, Dr. Lie 
Kiat Teng (PSI), Mr. Lie Po' 
Yoe (PMI) serta Oei Tjeng Hin 
(Masjumi), diangkat  mendjadi 

ketemukan, maka teranglah bahnggota Parlemen untuk mewa- 
wa izin2 itu adalah palsu. 

(Antara)   kili golongan minoritet keturu- 
nan Tionghos. (Antara). 

Pe PPP PPP 

Raden Mochtar Bentuk 
»PartaiKomunis Islam"? 

BERAS PEMIMPIN gerombolan KRJT, Raden Muchtar, 
sedjak beberapa hari jl. felah ditangkap oleh CPM Bandjar- 
masin, Karena membentuk gerakan gelap jang dinamakannja 
Partai Komunis Islam Indonesia”. Bersama2 dengan Raden 

  

   

Muchtar, telah ditangkap pula 3 orang lainnja, jang menurut 
ber adalah bekas pemimpin KRIT djuga. Raden Muchtar, 

ih pem'mom KRJT jang mula2 menjerah. Penjerahannja 
2, fihak jang berwadjib adalah sebelum ada panggilan 

Pengurga Militer Kalmantan. Selatan, Overste Hadji Hasan 
Basry. Menurat keterangan jang didavat, selain terlibat pada 
cerikan gelap :tu, Raden Muchtar telah terbukti dinga menga- 
Cskan pemerasan, a.l. minta derma paksa kepada penduduk. 
(Antara), 

ib 
teteh Pee alah, 

nuHadjar SegeraAkan 
Idea bete 

Dibawa Ke Djakarta 
Kini: Gerombolan . IbnufHadjar Sedang 
Dalam Perdjalanan Ke Hulu Sungai 
ALAM PERS-XGNPERENS! mingguannja Selasa pagi, 

Gjurab:tjara Penguasa Militer Kal mantan Selatan, Major Bur- 
hanuddin meneraangkan tentang hasil pertemuan kedua wakik 
Ibnu Hadjar, Dardiansjahka dan Tjinab: dengan KSAD dan | 
pimerintah pusat, jang dikatakan oleh djurubitjara Penguasa 
Militer ita bercjilan tantjar dan berhasil baik, dimana per- 

m ntaan kedua wakil Ibnu Hacjar itu baik oleh KSAD mau 
pun oleh pemerintah pusat dapat dipenuhi dgn. semestinya. 

Konp. Timur 
Djauh DI A.S. 
PEMIMPIN2 ahli keuangan 

dan wakil pemerintah2 di A.S. 
dan Timur Djauh akan  hadiiu 
dalam Konperensi tahunan Ti 
mur Djauh ke-9 di New York 
pada tgl, 4—6 Oktober jad. 

Konperensi itu akan dihadlir' 
oleh 309 orang Asia dan 50 
pengusaha A.S., pemimpin2 ke: 
uangan dan pemimpin2 pemerin 
tah dan jang akan mendjadi po: 
kok pembitfaraan adalah mema- 
diukan perdagangan antara ke 
dua daerah itu. Konperensi  itr 
diselenggarakan oleh Dewan Per 
pixgaan dan Industri A.S. Timur 
Djauh. 

Diantara jang akan - berbitjara 

sada konperensi itu adalah Sa- 

muel Waugh Presiden- Bank Ek- 
spor-Impor AS, B.K. Nehru dari 

kementerian keuangan India, Pa 

ngeran  Vivat 'Chaiyant dari 
Muangthai, Mehta Duta - Besar 
India di Washington, Gunarad- 
dang Duta Besar Ceylon untuk 
AS, Mukarto Notowidigdo Duta 
Fesar Indonesia, Moh. Ali Duta 
Besar Pakistan dll. (Antara-UP). 

  

Diterangkan djuga oleh” Major 
Burhanuddin, bahwa KSAD  .se- 

Ging mengirim surat kepada Ib- 
nu- Hadjar. Apabila Ibnu Hadjar 
sudah keluar dan kembali kema 
sjarakat sebagaimina biasa, ma- 
ka Ibnu Hadjar dengan segera 
akan dibawa ke Djakarta, untuk 
dipertemukan kepad,, KSAD dan 
pemerintah pusat, demikian: dju 
rubitjara Penguasa Militer, jg se 
landjutnja menambahkan bahwa 
dapat dipastikan Ibnu Hidjar 
akan keluar dari tempatnja semu 
la dalam waktu ig singkat. 1 
Sementars itu kawat jg diteri 

m. ”Antara” dari Kota Baru, 
ibukota kabupaten Kota Baru, 
Kalimantan Tenggara  menjata 
kan, bahwa sedjak dus hari'il 
Ibnu Hvdiar dan anak buahnja 
berada dalam  perdialanan dari 
Lasung  menudju Hulu Sungai 
Selatan. 

Selasa pagi. Penguasa Militer 
Kalimantan Selatan, Overste Ha 
dii Hasan Basry telah berangkat 
pula ke Hulu Sungai: selain 
akan mengadakan  penindjauan, 
diuga akan memberikan surst 
KSAD io dialamatkan kepada 
Ibnu Hadiar, 
Sebagaimana pernah “Antara” 

kabirkan, Jbnu Hadiar akan ke 
luar dan »kan kembali kemasia 
rakat di Hulu Sungai Selatan 
diuga disuatu” tempat" io berce 
diarah ad. waktu gerilia mela 
yan Belanda dimasa revolusi ig 
lalu berlangsung. (Antara) 2 

Gembong-Gembong Baru Muntjul Di Tirai Besi 
»GEMBONG2 BARU muntjul 

di Tirai Besi”, demikian kepala 
karangan2 dari Moskow dan 
Washington diharian New York 
Herald Tribune edisi Eropa ten 
tang kundjungan pembesar2 asing 
di Moskow dan Washington, di 
antaranja Presiden Sukarno. 

Gambar pertemuan Presiden 
Sukarno, L.N. Palar, Suwito dgn 
Bulganin dan Shepilov dimuat di 
harian tersebut 4' kolom. Sesu: 
dah mentjetitakan maksud2 pe: 
merintah Sovjet dipandang dari 
katjamata Amerika Serikat me- 
ngenai — kundjungan  pembesar2 
asing di Moskow,  diantaranja 
Perdana Menteri Swedia, Peran 
tjis, Putera Mahkota Yaman, Ra 
dja Iran, maka kundjungan Pre 
siden Sukarno dikatakan, bahwa 

walaupun Presiden Sukarno di 
Moskow 
dalam terminologi jang sama se 
perti tuan rumah  melakukannja, 
maka sekarang adalah terlalu 
tergesa2 untuk meramalkan hasil2 
kundjungan Sukarno ke Moskow 
itu, 

Dalam karangan lain dikata- 
kan alasan2 pemerintah Amerika 
Serikat mengundang Presiden Su 
karno ke Amerika Serikat, ialah 
kepertjajaan Washington, bahwa 
negara2 netral seperti Indonesia 
telah terpikat oleh gambaran pro 
paganda Uni Sovjet tentang 
Amerika Serikat. Amerika Seri- 
'kat merasa, bahwa dengan per- 
kenalan pribadi di Amerika Se 
rikat akan dapat menghilangkan 
gambaran jang keliru itu. 

Dikatakan, bahwa  biasanja 

  
  

mengutuk kolonialisme : 

  

kundjungan pembesar2 asing ke 
Amerika Serikat mendjadi  per- 
mulaan bantuan ekonomi Ameri 
ka Serikat, misalnja Presiden Bra 
silia Kubitchek jang sesudah me 
ngundjungi Amerika Serikat men 
dapat pindjaman 200 djuta dollar 
untuk pemerintahnja. 

Kundjungan Presiden Sukarno 
merupakan suatu perketjualian, 
demikian karangan tersebut, Di 
katakan, bahwa ketika Presiden 
Sukarno mengundjungi Amerika 
Serikat ia mengatakan, tidak 
mau menghubungkan soal2 ekono 
mi dengan kundjungannja ke 
Amerika “Serikat itu, Jang pen- 
ting seperti dikatakan oleh Su- 
karno ialah  usahanja — untuk 
mengadjak Kongres dan pemerin 
tah Amerika Serikat supaja Ame 
rika Serikat memisahkan 

  
diri | Antara" 

dari usaha2 kolonialisme dalam 
bentuk apapun djuga. Dikatakan 
seterusnja oleh harian tersebut, 
bahwa karena ,charme” dan ra- 
mah-tamahnja tidak sadja kepa- 
da pembesar2, melainkan djuga 
kepada rakjat djelata di Amerika 
Serikat, maka Presiden Sukarno 
menawan hati Amerika Serikat, 
Film jang diputar di Indonesia 
mengenai — kundjungan Presiden 
Sukarno dan penerimaannja — di 
Amerika Serikat, menurut New 
York Herald Tribune mengaki- 
batkan kabar2 jang dikirimkan 
oleh wartawan2 Amerika dari In 
donesia jang mengatakan, bahwa 
gambaran keliru tentang Ameri- 
ka Serikat di Indonesia sekarang 
mulai hilang. Demikian New 
York Herald Tribune menurut 

Amsterdam. 
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Pekik ,,Merdeka“ Po- 
. piler Di Sverdilovsk 
MeskipunsDjauh Dimata — Tetapi Dekat 

| Dihati — Kata Perpisahan Bung Karno 
Kepada Rakjat Sverdlovsk 

PRESIDEN SUKARNO DAN rombongan hari Selasa pa 

  

Dapori 
KEDJUARAAN 'TENNIS NASIO- 

NAL INDONESIA DILAPA- 
NGAN RUMPUT Di 

SURABAJA, 
Menurut berita? jang diperoleh 

dari Pelti tjabang Surabaja, seba 
gai panitia penjelenggara tourna- 
men tennis nasional Indonesia 
1956 diatas lapangan rumput, te- 

  

   

    

PEKALONGAN Ta ae 2-9 1956, 
SEMARANG. 1, MN aa ana 

    

    

    

    

   

   
   

  mm, | demi ketaatannja kepada negara a setianja kepada sumpah 
      

           
   
  

  

           
(ko, Sekretaris pertama Partai Komunis Uni Sovjet regional Sver Pendataan “barus   

aa - 3 

» - 1 da & . s Hah dapat dipastikan £ iada- 

Tri-Brata Kepolisian. si jang berbunji: 1. Polisi itu 
gi meninggalkan Sverdlovsk. Tamu2 Indonesia diantar sampai | kan di Surakaja Ba aa 2 

“ Rastra Sewakottama lah abdi dari negara dan 
dilapangan terbang Sverdiovsk oleh P.G. Panov wakil ketua per 20 Meptarabas jang. akan datang. 

FS bangsa, 2. Polisi itu ama atau Polisi itu ada- 
| tama komite exekutif dewan kota Sverdtovsk, K.K. Nikolayeve, | buka basi pemain" Ban Te 

" LN 1 lah warga-negara jang 
| ketua komite exekutif dewan regional Sverdlovsk, A.P, Kirilen | berkewarganegaraan Tidoosia as 

    

  

      

   

  

            
   
     

  

  

    
   

    

    

  

   
  

3 hi 
n 

Nm 3 
- £ dilakuk: 

SEKAR Ri Pan Sebagai P3 
dlovsk, G.A. Kozlov, sekretaris PKUS kota, dan banjak wakil2 | melatui Peiti2 setempat, “angina 

. KOTA JOGJAKARTA nia negara beb, Jong Men (buruh. Me an AS! NN oat 33 £ PE : negara, kita memang : er D 

1 Adapun tiap2 peserta diperboleh 

: an gn Par ut 4 Ea ant Tag. : 

Lapangan terbang pad h: Tt i kan ambil bagian lebih dari 1 ng 

$ 7 SEPTEMBER -?7 OKTOBER 1956 F Cc ai itu, Maka alangkah 2 

benak. sen jan Ta Aa » j infa mor, sedangkan nomor? 2 Pe 

Naa : bertindak seperti saudara Abdul 
hias dengan bendera? Ea 39 dilombakan meliputi: single pute- 

MEN memii —| | memberikan tanda djasa jang rice 
h Pa da Na n mp ra, single puteri: double putera, 

KAN i an ME ANA hargaan, tetapi djuga jg berupa | pengh: Pa na Ba aa ng Oa Gn p: : double puteri dan double tjam. 

mm — aan NNN ana mma "ad Bat Ne Do TE NPN 3g Se Ya 
Ba : gi Eta 1 3 4 : FE 

, an, 

Aa Fa Me ANg sakan”. Misalnja kenaikan pangkat j . — PERSIAPAN PEKAN RAYA JOGJA. — LN siden Sukarno dipasang setjara Lagu Wadjib sDjenis Penang partai akan dimainkan 

s » 5 5 : prosedur kenaikan pangkat jang laz Tampak Sri Sultan Jogja bersama2 beberapa anggauta Panitia Pe- | menjolok ditempat dalam seta- |x7 : Utk “Pemili:|&2zan sistim the best or throo” 

: Pn Tg seperti ala ang diberikan kc |kan Raya Jogja sedang menindjau beberapa persiapan Pekan Raya. | sion udara Sverdlovsk. Hiburan t mi GIDIII” (terketjuali babak semi-finale dan 
teskipun adanja 

lai 

  

Jang nampak | adalah bangunan untuk Rusia jang kini G. Panov atas nama pendu Seet M0 PATISIA, SEWAO putera 

| TELAH LULUS SEBAGAI 

    
    

     

  

   

   

    

   
   

    
    

  

    

       

    

“1 5 3 duk kota menjampaikan kata9 han Bintang., Radio dan double putera, jang akan di 
   

   

  

      sudah hampir Siap sama sekali pembuatannja, 

        
      

        
         

  

hua Maa 5 Tg na 
| 

:: 
' . : ska setjara U T 5 

ai Ke tjantik an ik2-nja, tetapi kita : perpisahan kepada Presiden Sul Se-Indonesia | |pertarunskan setjara .itho best or 

Pan , . # Ika in rupakan “stim 5 TER F arno an rombongan, dan minj SELASA malam bertempat di Uang pendattaran ditentukan 

: Ta MA MAKE RR NI R3 “2 aan : Ka SEN pn 2 1 
ta disampaikan kepada rak 5 Rp. 25,— utk tiap2 nomor single 

aa Sa J Iga Tas Da agen La pen Ka ke "no saat La Pen aan 1 ek Le 3 donesia penghargaan Ma Inna Pe P 2 Mena Pn Maa Pan aan untuk 

(SCHOONBHEIDSSPECIALISTE : : MORI PS UB : Pat Ke IPA: KODAIKAN Aa na 2 fa ay 1 ! kk S |taan pendudu verdlovsk, rat Djakarta, telah dimulai Pemi | ENYA. | 

SCApONaF: an TA 3) das kan bagi An sendiri, pengeluaran? untuk Kamal 5 an EN Pa HA a. Oo dn: @r Kata2 perpisahan Presi- (bihan Bintang Radio Seluruh In-| regu putera Sovjet Uni dalam 

i ia en ES 1: 2 NY 3 jasa” demikian pasti bukan merupak 1 pengeluaran pos per- Sa 
$ Ss $ ia 1956, Tertjatat 81 e lombaan atletik di Stadi j 

pada Idilan Ci Semajang 19.30 Agustus 1956 : (| |tiumas sebab bila dinilai untung pasti masih banjak un- fin ai Ba an li 23 studio radio Lenim di Moskow bari Mimese deh 
: NN antad ata J ruginja, pasti. masih “aa » @r ALI residen Sukarno didepan milta jang mewakili 23 studio r $ : su jb 

».. Nj.  SOEDADIO tungnja. Ini kita jakin. j Nai - : AN 1 " ' " krofun menjampaikan terima kaldiseluruh Indonesia utk mengiku | berhasil Pa ata Yao Moda 

Nj. LIEM HWAT SIOE - . cm Mamasa mn emannte — ana mama ama : HR h s , sitaan Rai $ : Fa TT $ asa EN kan YA Ken WA | 

Pa En an pabn Da , : Ann 9 x “1.0 me Bi ala ta Mi kan inja atas sambutan hang d lihan Bintang Radio ter-(tu 1 menit 24,4 dt jang berarti 0,3 | 

LN di er MT ONEGORO Brantas Buku: C abul #eenelan PF. ja Rp z Djuta Rusia Ak Bak Sverdiovsk. ea ng sebut, , , Ma naa AN pn eDutera dome 

Ni: ONG SIEN AN $ Eghe: demen anyesawi sauna I FI AR PamerkanTelevisinja Sedang Amerikd Akan anggota? rombongan tainnja. Sal Banjak bintang-bintang tahun PA en NP 

i Nj. THE HOO TONG , Dik S LT tanah f undjukkan Alat2 Atom Damainja « Akan -tnja sudah tiba. bahwa kami haliang lalu, dalam pemilihan ta- Sapgkap: “ Tibilenka 2 dengan lem 

ET 
| . “ Sa uan 

AN An ' 2 isi : - 7 : Han j : j ran $ m, 1 Yr. marti | 

anak Dina ikota ng cmarang | (Diodakan Trajek Bis Dan Kreta-Api Malam? Pa keonamtonikan selamat, ingin int dota dpan " diantar seajaun 1288 dimenangkan oleh | 

: SN iya o ep Na da Pa ANN an ta S : Ne PAN Aga Pa g saudara2, kata Pre 2 . Redkin. Lempar m puteri 1 

Cursus baru akan dimulai. Pelbagai Mat: am Buku Dan Madjalah2 5 Oleh: Korr, Kita — siden. Saja kira “adalah tepat selprapto, Ebet Kadarusman dan dimenangkan N. Ponomaresar an. i 

Pendaftaran dan keterangan pada : bni ala 9. . 3 BEN an an eka En 
$ kali pada saat ini sai: inm| Zacky: dari Surabaja  Nu- lemparan sedjauh 53,22 meter. ' 

2 Ben Ih, pada Tjabul Disita Polisi 2 UNTUK PERTAMAKALINJA DI Jogjakarta akan di: Pe ra Ka Muljas dari | Dalam pertemuan perpisahan dgn | 
paikan dgn sepenuh hati terj 
makasih kami kepada saudara? 
atas sambutan saudara kepada 
kami jang begitu hangat. Sverd 
lovsk telah menanamkan : kesan 
jang tak terlupakan kepada ka- 
mi. Kami sekarang meninggalkan 

SALON KETJANTIKAN 

CAMELIA” 
Djl. Slamet Ryadi 119, Solo. 

peserta2 "4 nation meet” di Dja 
karta Minggu malam j.l. Sekdjen 
KOI Wim Latumeten telah menjam 
paikan kepada rombongan Olympic 
RRT supaja sekembali rombo 
ngan Oloympic RRT dari Melbour £ ne nanti dapat singgah di Indone 1 
sia untuk mengadakan pertandi- : 
ngan2 persahabatan. 'ndangan 

HARI SELASA jbi. fihak Polisi bag. Susila dan Kedjaksa jan di Semarang telah melakukan pensitaan kepada pelbagai ma djalah jg. dianggap tjabul dan dapat merusak moril masjarakat dipelbagai toko buku di Semarang. Antaranja madjalah js. as" ta itu adalah madjalah bulanan »New Look” sebanjak 250 dji lid penerbitan jg. terbelakang dari Surabaja, ,,/Tjinta Mesra” pa 

jangsungkan suatu keramaian besar2an. 
Pekan Raya 200 Th. Kota Jogjakarta. Pekan jang akan berlang sung di Kota Jogja ini adalah lain sekali sifatnja dengan Pekan jang kini tengah berlangsung di Semarang atau di Surabaja itu. 
tianja isinja dari Pekan itu boleh dikatakan hampir sama. Tju ma satu hal jg. belum pernah diselenggarakan di Indonesia jz- 

Keramaian ini disebut Jogja Pranadjaja, Surti Suwandi 
dan Surip: dari Solo Suprapti, 
Hadi, Marjats - dari Palembang 
Amir Hamzah, Enny Junus, Rach 
madi dan Masnun: dari Padang 
Boy Zubir, Dessy Idris da: 
Kin San, 

               
»Kembar Siam" 

Di Semarang 
DIKAMAR bersalin R.S.U.P, 

ini tidaklah terbatas pada apa jg 
telah kami lihat bagaimana sau- 
dara2 membangun  masjarakat 
baru dan penjertaan saudara2 da 

badan dalam tahun depan diada- 
kan di Kuala Lumpur (ibu kota 
rederasi Malaya) dan th. 1958 di 
Bu, 

Disamping exposisi2 jang akandari tgl. 7 September 1956 sam 
pai dengan tgl. 17 Oktober 1956 
Suasana jang nantinja akan sudah 
mendjadi ramai itu, 

Menurut keterangan2 dari fi- 
hak jang berwadjib, pendjual 
buku2 tersebut akan dituntut me 
nurut bunji art. 282 KUHP. Lain 

mengarang lagu jang telah dipi 

lih untuk dinjanjikan sebagai Ia 
gu2 jang diwadjibkan. 

Lagu2 jang diwadjibkan untuk 

RLAND iselenggarakan oleh Kementeri 
X2, djuga exposisi dari luar ne   

. : KE Pn Ka : te » Na Kn an Po LA 5 : ah $ Aan : a saudara2 ip bav' Nan aga 4 tadi disampaikan melalui team mz 

Re : ogluaran ro. 1 s/d 3 sebanjak 8 Gjilid di Pasar Djohar dan d! |iah adanja Exposisi Setjara besar2an dari pihak Angkatan pc Kata na 51 Ig begitu kaja'de Djumlah lagu jang diharuskan, nager regu angkat besi IT. Be 

e te sebuah toko buku, ,,/Mesra” no. 4 12. Giterbitkan di Djakorta |rang kita, dimana Angkatan Darat-Udara-Laut bersama2 menje | "an pengalaman dan pengeta- menurut hasil putusan panitia, landjutnja dalam pertemuan anta z 

aa . 15 djilid, ,,/Monalisa” d i Solo 1 diilid Sex” dari Selo 1 did. 1 rarak isi tsb. Keterangan ini didapat dari pihak mili |Pu?n. » ladalah 6 1 Keenam 1: ini ya wakil2 negara2 dari "4 nation 3 

reg " aa ya yud, ,,/Mona ari 5010 1 djilid, ,,Sex” dari Solo 1 djilia. renggarakan exposisi tsb. ga cidap p: adalah agu. Keenam lagu meet” diputuskan supaja perlom-  " 

FULPE 
er ter sendiri. 

Pengalaman dan pengetahuan adalah hasil. dari ' perlombaan paan angkat besi dan keindahan 

    
   

   
    

    

£ BY sri akan ikut 'pula meramaikan akan lebih 
DIESEL ENGINE 

d3 PK. 
: " aan Mp Is Na Ben Ser € bertambah? ramai lagi dengan | lam pembangunan nasional, tes 3 : S 5 aa Ra Ia AS LL 

ea” "abshirkan “haji Kembar Rindu ilahi Tg Pan, Tn Raya San Pang udah adanja | Keramaian sa tapi lebih dari itu ialah bahwa |djenis Krontjong bagi peserta wa 
3.3 . , ti 4 ui » pa $i Bi Osiip ialah “pihak Rusia, Ame gaimana diketahui telah. disita) '. “pp. Djerman. Timur, se pula oleh fihak jang berwadjib lang Djerman Barat dan Honga di lain2 kota: tetapi madjallah 

nita adalah ,,Krontjong Tanah 
Airku”, lagu dan sjair Pratiknja 
dan bagi peserta pria, ,,Krontjong 

-Tjinta Hampa“ tjiptaan Bahri. 
Untuk djenis Seriosa: bagi pe 

suatu Keramaian jang bertjorak. kami telah Jihat type baru dalam 
tradisi jang tiap2 tahun mesti di, hubungan manusia disini. Demi- adakan. Ikian a.l. Presiden Sukarno, jang 

Sjaif 

tubuhnja satu sama lain bergan 

Sjaiful 
dengan. Baji kembar Siam ini 
semuanja wanita dan perlengka 

  

j F S : : ak stadia na i ca j ini achiri pernjataan selamat I a” lagu dari Sapari, - dan'serta wanita Tidurlat Anal 

Da 5 : 5 2 AN ia tak djadi ikut serta karena|” Keramaian Sekatenan La.d. ini, mengachiri J , 1 rama gu apari, an serta wanita, ,, ah  Anak- 
Kedu bayi Ha ea Merak bulanan tsb. Ihpo2rnja tidak ter kurang persiapannja. Pan berlangung mulai tel. 10 tinggalnja itu dengan kata2. sat (gciredari Sunardi. ku" Iiptaan Nick Mattheiis dan 
daging jang tumbuh di atas pu apat atau belum dapat dikete- Se'uruh Aloon2 Utara Jogjakar September 1956 sampai dengan! dara2 adalah djauh dari Kami Untuk djenis Hiburan: bagi pelbaci peserta pria, lagu . Icbur” 

|mukan di Semarang. Jang paling 
menggembirakan dalam usaha 
mensita madjallah? tersebut ada- 
lah di Pasar Djohar, dimana fi- 
hak jang berwadjib di-ikuti oleh 
sedjumlah peladjar jang merasa 
setudju dengan tindakan2 tsb. 

dalam pengertian djarak, akan te 
tapi saudara2 dekat dihati kami”. 

Kata2 Bung Karno jg terachir 
ini membangkitkan sambutan 'te- 
puk-tangan jang riuh sekali. 

Penduduk Sverdlovsk jg telah 
mulai mengenal perkataan "Mer 
deka” sedjak kundjungan Presi- 
den Sukarno dikota itu, pada 
Saat tamu2 Indonesia itu menudju 
ke-pesawat terbang, djuga meme- 

kikkan pekik "Merdeka" berkali 

17 Oktober 1956, tiga hari sesu : 
Gah pembukaan Pekan Raya dan 
berachir bersama2.. Keramaian ' 
Sekatenan ini mengambil tempat 
di Aloon2 Selatan Jogjakarta, dan 
Sifatnja terbuka. Lain halnja dgn 
Pekan Raya jang masuknja dgn. 
membajar. 

Kembali kepada Pekan Raya 
200 Th. Kota Jogjakarta. Orang 
masih sadja salah menafsirkan. 
bhw perajaan itu semata? hania 

ser. Lejar daging itu kira-kira 
25, cm.  Baji kembar bergande- 
ngan itu dilahirkan oleh Nj.-Sam 
si penduduk desa Karang Pan- 
fing Redjasari, Mranggen, dgn 
pertolongan Dr. Suhardi, Dr. Sar 
djono dan Bidan Rukanti. 

Baji jang pertama lahir pada bi 
djam 19.10 dan baji jang kedua' ' PENJEBARAN PAMPLET lahir pada djam 19.45. Kedua »EUNDBAISING .P.M.I.” 
vajisitu beratnja 3.750 kg. Sam Dengan pesawat AURI, Kemis ana , 2 3 . pagi antara djam 8 akan di- pai sekarang kedua baji dan ibu lakukan penjebaran pamflet Fun 

1 dipergunakan untuk keperluan 
Pekan Raya itu, jang btasanja bi 
@a ada keramaian2 hanja separoh 
dari Aloon2 itu dipergunakan. 
Tapi untuk kali ini adalah isti 

cwa. Djuga jg duduk sebagai 
Panitia pun agak istimewa, boleh 
Tikatakan semuanja adalah para 
Pegawai2 Pemerintah. Begitu pu 
'a aktivitit bekerdjanja boleh pu 
'a dibanggakan. Segala2nja ber 

serta wanita ,,Doa Restu” tjipta lagu dari F. X. Sutopo Yan sjair an Iskandar. dan peserta pria, | dari Moerdopo. (Antara) 

Masjumi Akan Un- 
sdurkan Diri 'Dari : 

    

  

: i 
5 : 5 : 2 ik: £ Ls - ! 

lum dikerahkan pa Be Graising 2 kepada Pakai tk man (dalan serba tjepat, Sampai ada Ie Ki Las Sedih ora kali Presiden Sukarno. sera Dul K abinet 2” ' 

a Ga andjuran2 kepada rakjat utk mem 5 Pen anta Tenan Ja Ki 3 dj ih 2 : san : : F 1 "5 “ 
kukan operasi untuk memisah- bantu gerakan P.M.I, dalam w. (Orang jg berkata: ,,Tentu -sadja nja itu. Penafsiran demikian itu melambai-lambaikan — tangamnja, |. : 8 0... «   “ih, jang bekerdja semua Pega djuga tidak ketinggalan menjam- wai Pemerintah!“ Kuranglebih paikan utjapan terimakasihnja da 

sesama manusia. 

RALAT, 

kan kedua baji itu. Kelahiran ba nolong 
tidaklah dapat disalahkan, karena ji kembar sematjam demikian 
Daerah Istimewa Jogjakarta di Masjumi »Deerah"/Sedang Pertimbangkan 

itu, baru untuk pertam kali Dalam berita mengenai Univer- 200 orang Pegawai Kotapradja|kenal sebagai daerah Kraton. lam bahasa Rus. : 2 8 - 
ini terdjadi di RSUP Semg. Ga aa T Maa dari berbagai? a dipekerdjahTapi orang ' kurang memahami, , Menurut "Tass' selandjutnja, KedudukanMasjumi Dlm Kobinet Apakah 

ebut, : S 4 ' 'bahwa didalam daerah istimewa .penduduk - daerah pegunungan itu terdapatlah suatu Pemerinta jUral itu, sedjak kundjungan. Pre- 
han lain jaitu Pemerintahan Kota fsiden Sukarno dan rombongan di pradja Jogjakarta jang muntjul | (Ini Sovjet, telah mulai menun- pada zaman Republik Indonesia. djukkan perhatiannja jang besar Dan peringatan ini ialah untuk f atas kehidupan Republik Indone- . |memperingati KOTA Jogiakarta sia. Mereka kini banjak memper- Tg sudah berusia 200 tahun. tjakapkan soal2 persahabatan an- 
Aa keterangan Ketua Pa tara Indonesia dan Uni Sovjet, 

Ha, Dalhar Maksum al. mene- perdjuangan rakjat Indonesia utk 
rangkan, p Tangatan 200 Tahun kemerdekaan nasional, untuk 
Kota Jogjakarta itu berlainan de pembangunan ekonomi dan kebu- 
hdarr peringatan, berdirinja Kra- dajaan  nasionalnja, dan . djuga 
tan. Jogjakarta. Berdirinja Kraton arti jang besar dari kundjungan Jogjakarta ialah pada tgl. 13 Pe Presiden Sukarno di objek2 per- bruari 1755, sedang jang dipe- lindustrian Sverdlovsk. 

Masih Perlu Atau Tidak 
ANGGOTA SEKSI Pertahanan Parlemen. Moh. Near: @ta- 

sjumi) jang kini sedang berada di Makassar berhubung reses 
Parlemen, dalam keterangannja kepada ',,Antara” me an, bahwa kedudukan kabinet sekarang ini ,,dalam kegontjangan”. 
Menurut Moh. Noor, anggota Pariemen Masjumi jang berasa! 
dari daerah2 pada umumnja merasa tidak puas atas kebidjaksanaan 
kabinet sekarang ini, karena selama & bulan ini kabinet tidak 
memperlihatkan hasil kerdja jang baik. 
Selandjutnja diterangkan, bhw: 

Si kab Muat Kabinet Tak 
E.3|Benarkan 
Tjara ,,Nasionalisasi” 

wa diantaranja ada 96 sebagai kan untuk Pekan Raya tsb. Sua pendengar. Berita tersebut harus sanania seakan? “Ko'apradja Jo dibatja, bhw 98 Mahasiswa itu sjakarta" akan Yaa BS adalah 9096 -beridjazah S.M/A.-Ne #akarta- aka: PE 
geri. Dengan demikian berita ta- Pekan Raya 200 Th. Kota di dibetulkan. Tociakarta itu akan berlangsung 

Pengungsi Dari 
. Sulawesi 
Kehabisan Bahan "Ma- 
kanan Dipelabuhan na 

  

BANDUNG: 
| Dil. ASIA AFRIKA 126 — TELP. 4626 
SEMARANG: 

Dil. RADEN PATAH 50 — TELP. 674 

Te 2. | | 
- ag | 

DIAKART NP : 1 
Dil. TIHANG BENDERA 90 — TELP. K. 1582 | 
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f 
hari j.l. se 

  

— | LSEDIAK "beberapa har 
djumiah Orang sebagian ter- diri dari kaum wanita dan kanak2 nan bec dan daerah Sulawesi Se DJEPARA 

3858 | Wartawan kita jang Selasa ma- STANYAC MEMBUKA : , POMPA Iam kemaren menindjau dan me BENSIN DI DJEPARA. : Berhubung 

  

PURWOKERTO 
PATEK AJAM. 

telah . diketemukan- 

  dipenuhi, seperti pidato Perdana 
Menteri Ali didepan Parlemen 
ketika meminta votum kepertja- 
jaan dari Parlemen. Berdasarkan 

  

  
    
   

  Rembang, 30 Augustus 1956. 
| KEPALA DAERAH KABUPATEN 

REMBANG, 
RL 

(R. Iman Soepeno Wongsodiredjo) 
  

   
     

  

     
   

   

    

    

   

BENG 
Dil. SADEWA 

   

a. 
: b. SM 

dimulai djam 17.30 
- Beaja sekolah Rp. 
Sjarat: Beridjazah. 
Peladjaran dimulai 
Pendaftaran pada: 

Is 2 Sdr, 
” Naa        

    
ga 

  

   
   
     
   

JANG SDR. 

»KAD 

P0 KeE 
' DARI UDARA 
BERUPA SIGAR 

JANG MENA 

    

P 

s/d 20.45. 

TUNGGU? alah 

| TERBANG SALI 

DI TOKO2 DAN W 

WAN 

  

UMUMAN 
likan ,SOERJ &" 
(Pendrikan-Utara) 45 SEMARANG MENERIMA PENDAFTARAN LAGI untuk : 

$ S.M. EP. sore klas I dan 
.P. klas I dan II 

tgl.: 1 OKTOBER 1956. 

SOETANTO, Pendrikan Utara Gg. 1/47a ASAN, Pendril 
| Utara (Djl. Sadewa) 37. 
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JAWALI1” 
1 »SRIGUNTING” 
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NG MENJUSUL 
Ar DATANG 

DAN HINGGAP 
ARUNG2 

Sis dituju 
Anang 

TA 

yJakit Kurir 

. Sangat WMandjur untuk 
menjembuhkan Segala 
enjakit kulit dll. 
T Perbotol 

Uang pendaftaran Rp. 10,— 
15,— tiap bulannja masing2 pendidikan. 
sekurang2nja dari S.R. VI. 

Siah 

SL PL LL PA Aa 

m8 SA TA TA LS TA AL LK, 

4 4 1 1 

benak perahu lajar me 
reka, #3 : 
Dua bulan jl. mereka berang 

reka jakni didesa Badjo daerah 
Bone, Sulawesi Selatan. Dengan 
sebuah perahu lajar mereka ber 
maksud menudju ke Kuala Enok   
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HAMA   # 

pe 
Hj 

  Mi b 
beli di tokoz diantero tempat 

. SMP di Bone. 
Berita terachir jang kita dapat | k : 

Kares. Tiirebon hanja 
  

  

     
  

Bantulah 
Dean anna nakas 

  

PMI 

    

  

si Sumatera Barat untuk menun 
tut penghidupan baru didaerah 
ni. Sebab dikampung halaman 
ya sendiri mereka merasa teran 

.m djiwanja- oleh gangguan? 
gerombolan. 

Mereka dengan perahu dajar- 
aja seberat kira2 250 ton telah 
meialui pulau Salajar, Labong 
Kenanga, Buleleng,  Surabaja 
dan Gresik. Mereka singgah di 
Gresik karena terpaksa kehabi- 
3. bahan makanan dan air. Aki 
oat kehabisan bahan makanan 
itengh lautan dekat Gresik itu, 
11 dua orang diantara mereka 
jang telah meninggal dunia. Oleh 
pemerintah setempat dis Gresik 
mereka mendapat bantuan beru 

waktu meneruskan perdjalanan ke 
Semarang, “dari Gresik mereka 
membawa beras 2 karung dan 
2ir2 drum. Tetapi setelah per 
djalanan dengan kapal dilakukan 
3. malam 3 hari, beras dan air 
Ieri Gresik itu sudah habis sa 
ma sekali, hingga kemudian me 

jreka terpaksa singgah dipelabu 
(aa Semarang. na 

| 

  
Beberapa waktu setelah berada 

dipelabuhan Semarang mereka 
mendapat bantuan berupa beras 
sebanjak 3 karung dan sedjumlah 
ikan asin dari Komando Pelabu- 
han (Kopel). Kapan mereka akan 
meneruskan perdjalanan ke Suma 
tra Barat itu, pemimpin rombo- 
ngan jang bernama Abubakar me 
ngatakan, belum bisa dipastikan 
dan tergantung dari keadaan 
bantuan untuk sekedar penjam- 
bung hidup. Kalau melihat perahu 
jang mereka gunakan untuk per 
djalanan dengan orang sedjumlah 
tsb. diatas, kiranja bisa dikatakan 
perahu itu sangat ketjil utk ke- 
perluan tsb. Apalagi kalau di 
muati perbekalan2 lainnja, seperti 
beras, air minum dil, Mereka se- 
muanja adalah petani, dan dua 
orang diantaranja peladjar dari 

menjatakan, bahwa hari Rebo ini 
fihak Djawatan Sosial telah me- 

kat dari kampung halaman me 

pa rangsum selama 7 hari. Dan 

longkos2 dokter dan rumah sakit, 

diperhatikan, 

diuga kepada penduduk 
nja. 

sebuah rumah sakit paru2 jaitu 

rah tsb terpaksa mentjari kebu 
tuhan bensin kelain daerah" dan 
paling dekat di Kudus, jg djauh- 
nja Ik. 45 km. 
Menurut keterangan, pihak Stan 

yac untuk selandjutnja menjedia- 
kan diri dalam segala permintaan 
jang bersangkutan dgn “pembagi 
an2 minjak di Djawa Tengah. 

REMBANG 

  

PERTANIAN DI REMBANG. 

Dari Djw. Pertanian Rakjat di 
tembang didapat keterangan, bah 

wa luas tanaman Padi dalam th 
1956 diseluruh kabupaten ada se 
djumlah 30.093 h.a. dgn panenan 
nja seluas 28.775 h.a. memuaskan 
hasilnja. Perbandingan dgn tahun 
ig lampau panenan tsb menun 
djukan kemadjuan. Tentang tana 
man djagung terdapat seluas 
35.436 h.a. terdiri dari djagung sa 
wah dan tegal, sedang 
nja tertjatat seluas 12.334 h.a. Ke 
dele sampai tutup bl Djuli seluas 
2601 h.a. dgn panenan seluas 
1729 h.a. ketela pohung ' 9543 h.a. 
dengan panenan seluas 2327 h.a, 
Perlu ditambahkan tanaman padi 
dan polowidjo tahun ini menun- 
djukan angka jang baik. Semua 
nja adalah berkat kegiatan dari 
pihak Djawatan. dalam melaksa- 
nakan pembrantasan hama2. 

TJIREBON 
PENJAKIT T. B. C. SERANG 
GURU2 DIDAERAH ARDJA- 

. WINANGUN. 

PGRI Tjabang Ardjawinangun 
(Kab. Tjirebon) mengabarkan, 
bahwa dewasa ini didaerah itu 
banjak terdapat guru2 sekolah 
jg menderita atau tersangka ber 
penjakit TBC. Jang sudah dike 
tahui positip ada 2 orang, tapi 
karena tidak mampu  membajar 

  

  

mereka hanja dirawat 
nja sadja.. | Le Tosig 
Berhubung dengan itu PGRI 

dirumah 

ngat, agar setjepat mungki, me 
ngirimkan tenaga dokter spesia- 
lis paru2 untuk memeriksa ke- 
adaan kesehatan para guru di 
daerah itu. Kalau hal inj tidak 

dichawatirkan, pe 
njakit itu akan mendjalar tidak 
sadja pada guru2 lainnja, tetapi 

umum 

Dalam hubungan ini patut di 
abarkan. bahwa untuk daerah 

tersedia 

    

panenan- | 14.1 

an. 06.35 Hidangan Instrumenta- 
lia, 07.20 Sumiati 
07.30 Gending? 
Suara Albar. 13.10 Ruang Wanita. 
14.10 
Taman Peladjar. 17.40 Orkes Li-|g 
ma Sekawan. 1 Tjabang Ardiawinangun Na 2 Dur naan, 18.15 Obrolan aa : £ a'pak Besut. perhatian Pemerintah dengan sa pak, Suara Putra, 22.45 Tjeritera 
Malam. 23.00 Penutup. 
Djakarta 7 September '56, 

O.H 
kes Pantja Ria, 
Saimun. 17.30 Pilihan Pendengar. 
18.30 Orkes, 
19.30 Orkes Gumarang. 21.15 
ma Agung. 22.15 Sekar Galih Pa 
kuan. 
Tjirebonan 7 September 56. 

Irama Djoget. 07.10 Victor Silves 
ter, 
Irama Tenang. 13.10 Tapanuli mo 
dern. 13.40 Doris Day dan Dinah 

kan dalam pertjobaan oleh dokter 
dokter hewan di Purworedjo, Pe 
kalongan dan 'Tjirebon dan ter- 
njata mempunjai daja therapeu- 
tisch menjembuhkan. 

Obat tsb. bahan2nja jg dibuat 
sebagian besar dari dalam ne- 
geri". $ 3 
Seperti pernah dichbarkan, bah 

.wa sehingga kini obat terhadap pe 
njakit patek ajam (diphterie dan 
pokken) jg telah banjak memakan 
'korban pada ajam belum ada dan 
!jg sekarang didjalankan baru me 
|rupakan penolakan sadja. 

/ “ 
: ) 

1 
Semarang 7 September ?56. 

h 7, , 

! 4 

Djam 06.25 Instrumental Arab. 
06.30 Pengadjian. 06.45 Njanjian 

  

«
 

1 

Herijati. 07.10 Orkes Joe Loss. 
Rajuan Ping Astono. 14.39 07.30 Irama Langgam dan Kron 

tjong. 13.15 Santiswaran Siang. Carry dengan kawan2nja. 17.00 Pe 
ladjaran Beksan. 18.15 Njanjian Bing Slamet. Ga Sandiwara Ra dio A.P. 19.390 Ruangan Wanita. 20.30 Lagu2 Tionghoa. 21.00 Po 
djok Studio. 21.15 Djenaka Sunda. 
21.30 Hidangan Piringan Sukma. 22.15 Rajuan Malam. 23.00 Penu- 
tup. 2 1 
Surakarta 7 September ?'56, 
Djam 06.15 Pengadjian. 06.30 La 

gu2 Harmonium. 07.20 Dari Hin 
dustani. 07.30 Lagu2 Krontjong. 07.45 Melando dengan orkesnja. 12.03 Ali Albar berdendang. 13.15 Xavier Gugat. 13:40 Kiriman dari Sumatra. 14.10  Rajuan Siang. 17.00 Dunia anak2. 17.40 Varia Djawa Tengah. 17.50 Ruangan pe muda pemudi. 418.15 Kridoraga. 18.30 Irama Maluku. 19.30 Sadjak 
dengan pembahasnja. 20.40 Orkes 
Bunga Mawar. 21.15 Solo diwaktu 
malam. 22.15 Solo diwaktu malam 
(landjutan). 23.30 Penutup. 
Jogjakarta 7 September '56. 
Djam 06.10 Pembatjaan Al Mur 

dan Suhairi. 
Keprabon. 12.00 

O.K. Tjandrawarsih. 17.00 

18.15 Ruangan Dja 

21.80 Hiburan Malam. 

Djam 06.10 Pengadjian. 07.30 
Rame Dendang. 12.380 Or- 

14.10 Trio Sam 

bandar Djakarta, 
Ira 

23.00 Penutup, 

Djam 06.10 Pengadjian. 06.40 

07.40 Sesando Timor, 19.02 

Sk 

| TaPa stand 

al, akan dipertundjukkan hasil2 

mai, 

rika dil. 

Dalhar Maksum, bhw maksud pej 
ringatan 200 Th. berdirinja Ko 
ta Jogjakarta itu utk memberi 
gambaran kepada masjarakat me 
ngenai perkembangan  sedjarah 
Kota Jogjakarta jang berguna ba 
gi kita sekarang maupun bagi 
angkatan jang akan datang. Di- 
Samping itu djuga utk memberi 
hiburan jang bersifat paedagogis 
lan kulturil kepada rakjat. Dan 

perajaan jang mempunjai hubu- 
ngan dgn tradisi Kraton diada- 
an tersendiri jaitu di Aloon? 

Kidul Jogjakarta, Keramaian ma 
na disebut Sekatenan. 

Beaja jang dikeluarkan untuk 
Pekan Raya itu sebesar satuse- 
tengah djuta rupiah, dan beaja masuk untuk nonton Pekan Ra 
ya itu tiap orang dikenakan dua ratus-sen atau dug rupiah. 

Diatas sudah dikemukakan adanja Exposisi2 jang berarti da ri Kementerian2 R.I. dan Expo Sisi2 dari Rusia, Amerika, R.R. Si Djerman Timur. Dari pihak JGM (Universitas Negeri Ga djah Mada) djuga akan turut me ramaikannja dengan akan menje lenggarakan Pawai - Bersedjarah jang menggambarkan perkemba- ngan keadaan Kota Jogjakarta Ra Se tenan 200 tahun, “Samping itu djuga oleh par mahasiswa tsb. akan Beban rakan tari2an Nusantara, meli. puti tari2an dari Sabang sampai Merauke, Mengadakan exposisi, menggambarkan kemadjuan2 ig ditjapai oleh UGM sedjak berdi- 

Sverdlovsk Selasa pagi, sore hari 
itu. djuga telah tiba di 'Tashkent. 
Demikian berita singkat, menurut 
Radio Moskow. 

  

Exposisi dari RRT akan mem 
pertundjukkan hasil2 “kesenian 
Tiongkok jg sangat mengagum- 
kan dan menggiurkan, sedang 
dari Djerman Timur memperton- 
tonkan gambar2 dari bermatjam? 
industri. 

Exposisi jang diselenggarakan 
oleh Kementerian2 kiranja tidak 
lah akan tidak menarik pula bagi 
para penonton, dimana oleh Ang 
katan Perang kita akan diperton 
tonkan Radar, pesawat Jet dan 
Helicopter dan lain2-nja jg sa- 
ngat menarik. Dan selama pera- 
jaan berlangsung akan disinari 
pula dengan dua buah zoeklicht, 
sebuah dari Angkatan Perang 
dan sebuah lagi dari Kementerian 
Perhubungan jang akan dipasang 
pula dengan mertjusuarnja. Pada 
pembukaan Pekan Raya nanti 
itu akan ditjetuskan djuga kem- 
bang-api. 

Dengan akan dibukanja Pekan 
Raya itu, maka akan banjaklah 
orang2 dari Juar daerah Jogja- 
karta jang akan membandjiri Ko 
ts Jogjakarta. Untuk itu maka 
oleh Panitia djuga diusahakan 
penginapan2. Dan untuk menga 
tasi kekurangan penginapan-pe- 
nginapan ini, Panitia telah me- 
TA pertemuan si ueda rinja Sampai saat ini, menje sama Gengan pengurus Oote Menhan, Pula analog Jaka: | S1, pengusaha. Serta hartawan2 tenaga Penkeguarikan beberapa | Ying hnja d “ke. sa Tenterdjemah bagi bebel Yatmkan rumahnja dengan ke and Internasional, ya jang akan diatur kemu 

Xposisi dari Amerika Serikat bal pengangkutan pun men 
diadi perhatian pula, dimana pi- 
hak DKA akan menambah ger 
bong2nja - dan bila mungkin 
akan diadakan trajek malam. 
Djuga perusahaan2 otobis di Jogja sedang memikirkan 
pengangkutan malam ini: | 

Suasan., didalam Kot, Jogja! sekarang ini sudah diliputi oleh akan berlangsungnja Pekan Ra ya itu, dan tiap hari orang tak 
bosan2nja membitjarakan  apa2 tentang Pekan Raya itu, 

  

uSaha Atom untuk maksud2 da. r perpustakaan lengkap, film jang mempertundjukkan keadaan an Basi kehidupan bangsa Ame- 

Xposisi dari Rusia al. dgn “Kan mempertontonkan hasil-hasil Le televisi, keradjinan pendu- UK Moskow, maguet perguruan tinggi di Moskow dan film ten- tang keadaan Sovjet Rusia dll.   

ini nampak dari adanja gedjala2 
pengangkatan pegawai2 jg sela- 
manja didasarkan pada kepartai- 
an, seperti pengangkatan duta2, 
cubernur dil. Djuga pemberanta- 
san korupsi kurang diperhatikan 
oleh pemerintah sekarang ini, se 
hingga berarti djuga pemupukan 
meradjalelanja korupsi. 

Dikatakan, bahwa apa jang di 
katakan oleh P.M. Ali, bahwa 
rentjana U.U.. Anti Korupsi se- 
karang ini sedang disusun oleh 
Menteri Kehakiman, tidak benar. 
Tentang djandji jang tidak dite- 
pati Noor memberi sebagai um- 
pama djandji pemerintah untuk 
memadjukan Rentjana Anggaran 
Belandja pada tgl. 15 Djuli 1956 
kepada Parlemen. Sampai seka- 
rang R.AB. ini belum ada, de- 
mikian djuga penggantian Guber 
nur Bank Indonesia jang kini 
belum ditetapkan. Untuk ini Moh. 
Noor mengatakan, bukankah tja- 
lon-tjalon untuk mengisi tempat 
jang terlowong itu banjak sekali 
dan pelaksanaan untuk mengisi 
tempat jang lowong itu kalau di 
kerdjakan dengan sedjudjur2-nja 
dapat dilaksanakan dalam bebe- 
rapa hari sadja? Demikian Moh. 
Noor. 

Hanja anggota Par 
lemen daerah jg tahu 
kesulitan daerah, 

Selandjutnja Moh. Noor mene 
rangkan, bahwa perhatian terha 
dap daerah2 hanja. timbul dari 
ibuah pikiran orang2 daerah itu 
sendiri. Orang2 pusat hanja mem 
'perhatikannja dalam utjapan 'sa 
dja, tapi usaha untuk membantu 
daerah tidak ada. Mereka hanja 
selalu memperhatikan kepentingan 
pusat. Hal2 demikian ini oleh 
Moh. Noor diharapkan supaja di 
insjafi oleh anggota Parlemen 
dari pusat, sebab. dgn' bangunnja 
daerah hidup subur pula segala 
segi pembangunan dinegara kita 
dan ini djuga berarti bahwa pu- 
sat akan memperoleh perkemba- 
ngan jg lebih dari sekarang tan 
pa adanja rasa dengki dari dae- 
tah. (Antara). 

  
  Front Pe 
Gerakan 

DALAM Suatu pernjataan jang disampaikannja antara lain pada da Presiden, Perdana Menteri dan lain2 instansi jang dianggap ber kepentingan, Front Pemuda Im 

lakukan oleh Front Pemud, Sun 
dengan pamfletnja jang ber tendens mengadu-domba suku? bangsa dan menjala-njalakan pro 

vincialisme,   ig ind 12 ja! Sanatorium . Sidawangi. Kareni|Shore. 14.10 Gamelan Djawa Stu ngadakan tindakan2 seperlunja tempat jg tersedia banja: sedikit|dio Jogjakarta. 17.00 Sandiwara untuk mengurangi beban pende- dalam sanatorium ini, maka pen|Radio kanak2. 17.80 Siaran AP. ritaan mereka. Dapat ditambah- der in Maki Yuni lari dae:1!8:15 Irama lama, 18.30 O.H. Ma kan, bahwa selama perdjalanan| cah At bemakit paruZ dari dae:)nasuka, 19.90 Gelanggang” paa ito li h PA rah Tjirebon, banjak ig berobatJajar, 20.80 Manatian Orkes. 2115 itu, dalam perahu telah ada 21 keluar dacrah a.l. ke Bandung' Orkes Bajang kara. 22.15 Ketjapi ibu jang melahirkan baji. dan  Djawatengah. rebah. 23.00. Penutup. (“ 

ea 

Pn 

  

donesi, Sumatera Selatan telah 
mentjela, tindakan lang telah di- 

Tindakan gerakan pemuda Sun 

  

muda Sumatera Tiela 
Front Pemuda Sunda : 

da tsb. dikatakan . memetjah be dan berbahasa . satu, (Antara) 

EMAS No, 3 

Dalam pada itu kabinet memu 
tuskan untuk membentuk Suatu 
Panitia ad hoc jang terdiri dari 
Menteri Negara Urusan Veteran, 
Menteri Agraria dan teri 
Muda Pertanian, jang bersama? 
dengan wakil2 Kementerian Ke. 
uangan, Kementerian Dalarm Ne- 
geri, Kementerian Kehakiman, Ke 
menterian Kesehatan, KUP, dan 
Djawatan Kepolisian Negara gi 
beri tugas dalam waktu ig sing- 
kat menindjau kembali Perumusan 
Rantjangan Undang2 tsb. 

Selain daripada itu Dewan 
enteri menjetudjui Ranti gan 

Undang2 tentang perdjandjian in 
ternasional mengenai pemberitaan 
djarak djauh, naskah antara In 
donesia dan Djepang mengenai 
pengolahan kapas, jang diper- 
oleh dari pembelian kelebihan 
bahan2 pertanian Amerika Seri 
kat, mendjadi benang, dan Ran 
tjangan Undang2 tentang peroba 
han dan penambahan »Post-or- 
donnantie 19534, 
Berhubung dengan USaha2 'se 

mentara kalangan partikelir utk 
»menasionalisasi“ suatu: perusaha 
an asing (Pertjetakan Makasar) 
di ' Makasar  dihari-hari be- 
lakangan ini pemerintah “ata 
kan, bahwa tindakan? sematjam 
itu tak dapat dibenarkan menu rut hukum negara. Dalam pada 
itu diperingatkan bahwa sasior 
nalisasi“ sesuatu perusahaan ha 
nja dapat dilakukan oleh Peme 
rintah dengan undang2. 

Sebagai diKabarkan. peristiwa 
memproklamasikan nasionalisasj 
pertjetakan telah terdjadi di Ma 
kasar tg. 2-9 jbl. terhadap | Per 

: T 4 , malang 20 2 j Sa i i - 7 Oktober 1956 : "Meli jini : : 

rp V £ ?” niaksikan sg keadaan mere | nja obat baru untuk penjakit pa- "Agati pada tgl : Film dokumenter elintasi ini, maka anggota Parlemen Ma » 

P3 | No. 6/ Pp .D./ 56 en ene Bangakilayr an benar2! Dari Djepara diterima berita,.tek ajam diphterie dan  pokken) ini adalah masuknja Sultan Ha- Indonesia” jang  dipertundjukkan sjumi jang Ni dari daerah Suatu Perusahaan Asing 

- - 2 mengharukan. Mereka tidur di Tn yoga Lapan ng ana Naba Pn Meban mn mengku Buwono ke-1 kedalam |berhari-hari digedung  bioskoop | kini sedang mempertimbangkan Di Makasar 

Dengan ini di permaklumkan, bahwa berhubung de- atas lantai @mpcr Kantor Douane Tabkkat ae Pa Teo TPA tag tot depe Rabpar BN ah atas perminta Kota Jogjakarta pada tahun 1756. terbaik di Sverdlovsk telah mena kedudukan Masjumi dalam kabi DALAM tidaninja: pai . 

ngan perbaikan pada djembatan Pondok jang terletak di d: Boom Ketjil. Dari wadiah me njatakan kesediannja untuk mem an Pusat Lembaga Penjakit he- Dengan demikian maka peringatgrik penonton jang terus-menerus | net Ali, apakah: masih perlu du ensure a35 La hari 

Re 2 23 Bana reka tampak djelas membajang-| buka sebuah “pompa bensi ” di wan .di Bogor Dr. Hewan R.M. fan itu tidak mempunjai sangkut Ipadat. Buku? tentang  perdjua-| duk atau tidak. clasa malam 9. eptember '56 

| dijalan djurusan LANDOH — MEGULUNG, Kawedanan kan penderitaan bathin jang me | Djepara. Menurut keterangan ko Soedjono Ronowinoto telah mengi paut dgn hal2 jang berhubunya Sa Bang alga ara Pengangkatan didasar- |Dewan Menteri telah memitjara 

" Sulang, Kabupaten Rembang, maka terhitung mulai tang- reka alami Mereka datang di|ta Djepara Hanana LA aga Na bg ho Pap engan » 2 Pa ee 2 dya Kanan Na 25 Ti St Sa aku sekali kn Bada Kedhaan kan Rantjangan Undang? sah 

6 3 , : SS ar Ra Ka - 2 sidenar ta . UG coda 2 € Pa 
35 : 21 ya 

gal 8 s/d 15 SEPTEMBER 1956 djalan tersebut DI | pelabuhan Semarang hari Dium- Pati ngengat 3 Tana adakan pertjobaan. ' “dll. Presiden Sukarno dan rombo-| Mendjawab pertanjaan - Moh. Kajong Mes pena oleh 

| TUTUP untuk tatu Tintas kendaraan,” bangka per Ma pe sd Bp Batan pad anon, | er  derngkan oa op dn, lamno, dan rombo- |, Mendjawab Retanaan Ni, Veteran jang dada Voreran 

      
    

    

tjetekan Makassar" perusahaan 
Belanda oleh Panitia Penustut 

Nasienalisasi Tertjetakan Makas sar N.V, 
PEN Naa aNkaNan Memanas, 

& HARGA EMAS. 
'husus utk Suara Merdek SEMARANG, 5 Sept. 1956. 2g 24 karat : GAM ah Rp. 46,— 

beli... Rp. 48— 22 karat : djual ... Rp, 42— 
PN Ne Rp. sana DJAKARTA, 4 September KN Emas No. t .... Rp. 4.39 BAE AND AN Sat Rp. 26,35 MEDAN, 3 September 1956.” EMAS No. 1 Rp. 46— EMAS No. 2 Rp. 3830 

  

    
lah persatuan nasional dan me 
ngingkari sumpah pemuda, Oleh 
karena itu diperingatkan agar se 
tiap pemuda waspada dan selalu 
setia pada ikrar jang telah di: 
utjapkan pada tgl. 28 Oktober 
1928: Berbangsa bertanah-air   

 



    

  

          

   
        

       

USKUP Amerika dari Ceyion dalam konperen 
n mengatakan bahwa menurut pendapat Cey 

    
£     

   

    

   
   

  

   
   
   

      

terantjam ter ' 
rasa kuatir rakjat . terhadap 
sungguh2 karena kota . 
ad    alah sebuah 

na 

PENGADILAN TINGG 
telah mendjatuhkan hukuman 
kuman denda Rp. 2 

mex” Djawa Tengah 
hun 1955 F Suharto 
kantong kepada 

  

Gdirinja dengan memperdengar 

telah m     
Suez. Menurut uskup 

akin kuat sedjak ,,kon- 
itu adalah Jacob Domel dari Kuruna 

h jang kini sedang mengadakan perdjalan : 
jutnja dikatakan, bahwa negara2 ketjil 

hatikan dengan rasa kuatir negara2 besar jg. 
dalam peperangan atom. Menurut uskup itu, 

peperangan lainnja adalah 
dihantjurkan oleh bom atom 
tara). 

ih Rp 200.000 
Ekonomi di Djakarta baru2 ini 
pendjara 8 bulan di tambah hu- 

ribu (dua ratus ribu) subsidair 6 bulan 
F. Suharto wakil gros sier NV ,,Siri- 
Semarang jang dipersalahkan dalam ta 

elah mendjuat tepung trigu sebanjak 1500 
0 A Tjan Kudus dengan harga Rp. 155, tiap 

kantong jg. harga resminja hanja 3 Rp. 92.40. 
—— 

Iran Bran Uh 
tas Madat 
MENTERI kesehatan Iran 

Jahanshah Saleh mengumumkan 
bahwa sesudah kampanje selama 
18 bulan, ia berbasil membasmi 
suatu kebiasaan djahat dikala- 
ngan bangsa Parsi jang sudah 
600 tahun lamanja bertjokol, jai 
tu kebiasaan menghisap madat. 
Menurut J. Saleh, di Teheran 
sadja telah disembuhkan lebih 
dari 4.006 orang pemadat, dan 
banjak diantara mereka sekarang 
ikut menjembuhkan  pemadat2 
lainnja. 

Petani? jang biasanja mena-| 
1 jang) 

menghasilkan madat),. sekarang | 
nam papaver (tumbuh2an 

ditolong oleh pemerintah supaja 
menanam tanam?an lainnja. Mc 
nurut dugaan Sal  kampanje 
pemberantasar, pemadatan ini se 
demikian rupa hasilnja, hingga 
menurut perkiraannja kebiasaan 
ini sudah -akan lenjap -sama-sekal 
li dalam generasi jang sekarang. 

Untuk mendjamin sukses jang| 
sempurna, pemerintah kini setja 
Ia besar2an berusaha memberanl 
tas penjelundupan madat setjara 
besar2an, jg banjak terdjadi di- 
sepandjang tapalbatas Afghanis 
tan-Iran. Keadaan didaerah per 
batasan ini .amat sukar: gunung 
gunung? batu jg tinggi dan gun 
dul dan padang2 pasir sepan- 

Putusan Pengadilan Tinggi 
konomi - Djakarta tsb. diambil 

sesudah . mengadakan pemeriksa 
an bandingan atas revisi (appel) 
Djaksa Ekonomi Mr. Soedarto 
jang semula menuntut agar F. 
Suharto dihukum 2 tahun pen 
djara lanpa potong tahanan, te 
tapi Hakim Pengadilan Ekono- 
mi di Kudus Mas Sumardi- So 
srosandjojo mendjatuhkan huku 
man 4 bulan pendjara ditambah 
denda Rp. 30 ribu ditambah Ia 
gi pentjabutan keuntungan Rp. 
20 ribu subsidair 15 bulan pen 
djara terhadap kesalahan F. Su 
harto tsb. 

Sebagaimana diketahui perka- 
ra F. Suharto tsb. diatas diputus 
oleh Pengadilan Ekonomi Kudus 
Ipada tgl. 7-3-1956. 

Perkara Mudajat diun- 
dur, Hakimnja verlof sakit 

i Menjambung berita tentang 
jakan dilandjutkannja pemeriksaan 
oleh Pengadilan Negeri Kudus 
pada tgl. 12-9-1956 terhadap 
dakwa Mudajat Kepala Di- 
nas Perindustrian Kares. Pati di 

    Pelur 
Da Pab Memakan VisPakistany Membawa 

  

    
         

3 

strasi2 ini hari Selatp. masih ber 
dan anak2 | 

|ca mengalir . asuk 
ke gg Eng ab MA 

    

Tuntutan mereka isi mendapat 
djawaban bahwa apa jang mere. 
ka njatakan akan segera diperha tikan. Sebelum itu, ba : 
pandjang  djalan memekik?kan 
sembojan ,,minta beras”. 

Hari Selasa terdjadi lagi de- 
monstrasi2. Perintah polisi untuk 
bubar tidak dihiraukan, jang se 
landjutnja disusul oleh  temba- 
kan2 fihak polisi. Peluru2 polisi 
ini, jg ditudjukan terhadap ribu 
an demonstran kelaparan itu, 
membawa korban 4 orang demon 

p 
kan 

  jg mendapat luka2 karenanja be 
lum lagi diketahui. 

Selandjutnja diwartakan bah 
wa sedjak timbulnja krisis bahan 
makanan di Pakistan Timur, pe 
merintah disana telah mengeluar 

.kan peraturan pelarangan demon 
(strasi, dan tentara djuga ikut me 

makin memburuk adanja. (Anta 
ra-UP). 

  

Seato War 
College 

Sedangt Dipertim- | 
bangkanf Pembentu- 

kannja 
KONPERENSI Penasehat Mi- 

liter SEATO jang hari Selasa 
telah memasuki hari kedua-nja, 
merundingkan kemungkinan? utk 
membentuk suatu "SEATO War 
College”, Rentjana itu masih men 
djumpai suatu rintangan besar, 
jaitu adanja kekurangan instruk- 
tur2. Demikian keterangan jang 
didapat AFP dari kalangan2 jg 
berkuasa di Manila, jang selan- 
djutnja menjatakan bahwa pem- 
bentukan College sematjam itu 

SEATO, jaitu saling membantu 
setjara “sukarela” tidak  hanja 
dalam hal peralatan serta per- 
lengkapan tetapi djuga dalam hal 
pelatihan2. Il 

Dalam hubungan itu diwarta- 

ana Omi Ina kata Dat 

arisan dise 

stran tewas, sedang berapa orang | 

megang pengawasan keadaan, jg| 

telah merupakan garis politik| 

Let. Kol. Suprajogi selaku Peme 

njampaikan pengumuman dan se 
ruan kepada masjarakat diselu- 

  

  
Dari kiri ke-kanan: Ketje Si 

|. dan Tan Lip Tjiaw tersenjum 

ketahui pertandingan 

  

Oleh karena perbuatan itu di- 
|pandang dapat  membahajakan 
persatuan, keamanan dan keter 
tiban chusus di Djawa Barat, 
maka Pemegang Kekuasaan Mi- 
liter TT III mengumumkun, bah 
wa: (a) barang siapa jang berada 
didaerah TT III mempunjai ke 
hendak tertentu, supaja menja- 
lurkan kehendaknja itu menurut 
djalan jg. tak akan melanggar| 
undang2 dan peraturan2: (b) ba 
rang siapa jang melanggar un- 

dituntut sebagaimana  mestinja: 
(c) ketentuan tsb. ditudjukan pu 
la kepada pemilik2/pengusaha2 
pertjetakan atau lain alat untuk 
memperbanjak surat2 atau gam 
bar2 dengan ketentuan, bahwa 
alatnja dapat disita dan perusa 
haannja dapat ditutup. 

Demikian pengumuman Peme 
gang Kekuasaan Militer T.T. III 
jang ditandatangani Let. Kol. 
Kosasih atas nama Pemegang 
Kekuasaa, Militer. 

Redakan suasana hangat 
au pertandingan pam 

Sementara itu Selasa petang 
djuga pedjabat Panglima T.T. II 

gang Kekuasaan Militer telah me 

— PIALA KEDJUARAN — 

     

    

tjian atau penghinaan terhadap 

dang2 atau peraturan2 tsb. akan/ 

bahwa sidang tgl. 12-9 itu akan/ 

kan -seterusnja bahwa “kuadjiban 
utama konperensi ini jalah me- 

nindjau dan mempeladjari rentja 
na jang dibuat oleh Perentjana2 
Staf Militer SEATO jang menga 
dakan konperensi di Singapura 
bulan Djuni jl. Selandjutnja Ia 
oran2 selengkapnja serta pertim 

Kudus jang dituduh telah terima 
uang hadiah dari F. Suharto wa- 
kil grossir N.V. "Sirimex” Dja- 
wa Tengah, pembantu "Suara 
Merdeka" mendapat keterangan   di-undur sampai waktu jg belum 
diketahui, berkenaan HakimsMas |: 

| Soemardi Sosrosandjojo jang me- 

lof karena sakit selama 3 bulan.   djang 600 mil. (Antara) 

Operasi Keris“ Di Singapura 
ggauta Perkumpulan" Rahasia Tionghoa 

itangkapi Hn 

    

   

Beratus2 Ang 
)1 Singapura 

Mudajat ditahan jg berwadjib 
sedjak tgl. 4-9-1956 hingga kini. 

Peraga Peng aan ban Taka dikemukakan oleh Penase 

bangan2 dari konp.rensi jang se 
dang berlangsung sekarang ini 

hat2 SEATO dalam 6 bulan jad. 
ini kepada Dewan Menteri SEA! 
TO: (Antara-AFP). £ 4 

ruh Djawa Barat untuk mereda- 
kan suasana hangat akibat. per- 
tandingan pamflet2, 

' Dinjatakannja, bhw keamanan 
hanja bisa pulih djika pihak jang 
merugikan keamanan itu dgn mo- 

  

       

   

    

     

   
   
   
   

   

  

    
   ISONO, Yoe 

riang 
    

    

AFP mengabarkan, bahwa kala 

|lib, Robert Menzies, tidak 

-|tidak mejakinka, sama sekali un 

Sabri, kepala Biro Politik Kabin 

Dalam pada itu dari London 

ngan2 pemerintah di Inggeris pa 
da hari Selasa masih tetap pes 
simistis terhadap hasil diskusi an 
tara Panitia 5-Negara jang di- - 
pimpin oleh PM Australi Men- 
zies dan presiden Mesir Djamal 
Abdul Nasser. f | 
.Kalangan2 tsb. menekankan, 

bahwa perdana menteri agus 
er- 

maksud- hendak  memperpan- 
djang diskusi itu hingga minggu 
depan, sedang dalam pada iturda 
Ti pernjataan Nasser baru2 ini 

tuk mendapatkan hasil penjele 
saiannja, apalagi ia mau mene 
rima baik pokok utama daripada 
penjelenggaraaan setjara interna 
sional daripada terusan Suez itu. 

Demikian pula kalangan2 ter 
sebut tadi menegaskan lagi bah   Timbulkan . Suasana 

Djawa Barat 
" PEMEGANG KEKUASAAN Militer T.T. IM Selasa pe- 

tang mengeluarkan sebuah pengumuman jang berisi larangan 
untuk mengadakan penjebaran pamlet2. Dalam pengumuman 
itu diterangkan, bahwa pada waktu belakangan ini didaerah T. 
T, MI terdapat surat2 selebaran jang disebarkan oleh beberapa 
golongan dan isinja mengandung perasaan permusuhan keben- 

golongan lain. 

Diandjurkannja pula,  supaja 
kemerdekaan dan demokrasi di 
Aa untuk menjebarkan ke- 
senaran pendirian atau penda- 

pat. Tudjuan itu harus ditjapai 
tanpa menimbulkan luka dengan 
penghinaan 'atau tindakan terha- 
dap pihak lain, jang djuga menje 
barkan kebenaran tjita2 jang di 

| perdjuangkamnja. 

Tuntutan2 atau tindakan2 ha- 
'rus dimadjukan kepada alat-alat 
negara jang bertugas 
kannja. Demikian itu pengumu- 
man dan seruan PLM T.T. III 
Let.-Kol. Suprajogi. (Antara) 

Pula Jang ,, 

  ril dan perbuatan turut memban 
tu mentjiptakan suasana jang se- 

siaran lainnja tidak akan mere- 
'dakan suasana, bahkan menjukar 
Ikan 'alat2 negara dalam mendja- 
lankan tugasnja membasmi korup 
tor dan pengatjau. Tjetusan pe- 
rasaan jang tidak dikendalikan 
dan tidak disalurkan, mudah di 
tunggangi atau dipergunakan   

TELAH BERATUS-RATUS ANGGOTA perkumpulan-perkumpulan rahasia Tionghoa di 
tangkap oleh alat-alat 

Ge anat 
negara di Singgapura dalam ,,Operasi Keris” jang dilantjarkan beberapa 

jang lalu. Diantara mereka, 200 orang lebih telah terbukti mendjadi anggota perkumpulan ge 

  

lap dan dikirim kepada I 
Giscreen dan 1an. Ti 

1 Pemeriksaan Kriminil (Criminal Investigation Division) untuk 
as orang sudah di bawa kedepan pengadilan dan dihukum dengan 

tuduhan mendjad anggota perkumpulan gelap. Jang lain-lainnja dibebaskan setelah dipersik 
sa oich polisi dan sesudah dikumpulkan bahan-bahan mengenai 

Sekarang djalan2 raja dikota 
Singapura boleh dikatag bebas 
pada waktu malam, karena seba 
gian besar dari badjingan2 jg 
berukir-ukir badannja telah me 
larikan diri gan bersembunji d. 
daerah pedalaman. Polisi telah 
menjapu bersih daerah2 itu. 

- Tiap hari dipukul “rata ada) 

    

. Kampanje terhadap perkumpu 
lan2 rahasia ini lebih dipenting 
ikan didahulukan dari semua pe 
kerdjaan kepolisian lasanias an 
sebagian dari tugas polisi diam 
bil oleh Polisi Angkatan Laut 
dan Polisi Istimewa. Dan 200 
orang anggota Polisi dikerahkan 
| kemana-mana untuk menangka 

kira2 700” Mba Pan erat pi badjingan2 itu, dimaaa sadja 

sian jg mengambil | 
”Operasi Keris” ini 

agian dalam 

»dentifikasi 
anggota2 perkumpulan rahasial 
itu bertambah sukar pula, karej 
na banjak badjingan itu jg pergi 
ketukang tattoo untuk menghi- 
langkan tanda2 perkumpulannja| 
(seperti harimau, ular, naga dil.) 
dan menukarnja dengan gambar 
chalajan ig tidak melanggar un 
dang2, sedang jg lain-lainnja mau 
menjakiti badannia dgn. meng 
hapuskan  gambar2 itu dengan 
tjuka bertjampur kapur, Karena 
tidak didjumpai bukti2, polisi 
terpaksa banjak meleprskan ke- 
pala2 perkumpulan gelap, js di 
tangkap dalam pembersihan ba 
rusan. 

Badjingan2 

     
    

mereka berkumpul. 

Satu peleton ,,kukri” dan Gur 
kha jang bersenapan telah diga 
bungkan kepada ,,tjabang per 
kumpulan rahasia” CID, dengan 
maksud untuk memberantas ba 
djingan2 rahasia. Dan dua pele 

  

5|ton Gurkha lainnja disuruh met 
perkuat polisi dan mengadakan 
patroli didaerah pembersihan ter 
hadap perkumpulan rahasia. Sa 
tuan2 tjadangan diperkuat pula 
untuk mentjari  sendjata dan 
orang2 jang ditjurigai. 

Kampanje ini adalah sekagian 
dari rentjana pemerintah untuk 
membersihkan dunia  pendjahat 

itu kini mengena|di Singapura, sebelum diadakan 

dang » (karena di Singapurs Perundingan asi mengtnsi ke 
dak ada orang jg memakar djas/merdekaan tanah djadjahan itu. 
didjalan-djalan raja) untuk 
nutupi tattoonia. ' Perkumpula: 
itu /djuga 'mengadikan- djam- 
malam untuk pars anggo' 5 

    
Menjerang pemuda Mel 

.Sekali hari Minggu, 40 orz 

lah menganiaja seorang tukan 
pembikin kapal, : 
hoa, sampai mati, 
memukuli nk ar 
Mereka adalah a 
”Chap Sah Yio” (Tiga belas Ke 
adjaiban). Dua diantara mereka 
dapat ditangkap oleh polisi. Ma : 
lamnja polisi dapat puls menang 
kap dua dari 15 orang badjingan 
ix telah menjerang seorang pe 
muda Melaju dengan rantai sepe 
da, an ia sedang - berdjalan2 
ditengah kota. MEA ES 

Kan okibeA io Polisi Nigel Mor- 
ris dalam satu konferensi pers| 
menerangkan: ”Kami telah me-| 
ngambil keputusan akan met 
gah bertambahnja kedjahatan ji 
sebagian besar 

  

   

    

    

an kemudian 
ak 

    

   

: 

   

Dikatakannja, bahwa menurut 

dilakukan 2 inspektur polisi jang berpakaian 
anggota2 perkumpulan rahasia” |preman serta mata-mata. Semua) 

me|Pemerintah setempat ingin mem 
Ibuktikan, bahwa dia sanggup 
mengendalikan pemerintahan dan 
mendjamin keamanan dal... ne- 

| geri. 
  

1 Ka 3 | i 2 " - 4. . di 

anggota perkumn E gelap itu| Sebagaimana diketahui perun 

dipusat kota, kurang dari satu| 
kilometer dari markas polisi, te 

ngan tentang kemerdekaan jang 
langsngkan di: London pada 

musim semi jang lalu menemui 

  

     

      

F. 

bangsa Tiong-|kegagalan disebabkan soal penje 
Irahin kekuasaan dari pembesar- 

Nan pembesar militer Inggris kepada 
pemerintahan setempat jang 
akan mendjamin keamanan da- 
lam negeri. : 

: Pada suatu Minggu malam, 
90 orang serdadu Gurkha me-| 
lantjarkan pembersihan didjalan- 
dialan raja di Kota Singa itu, 
memriksa  taman2  kepelesiran 
dan lorong-lorong jang gelap di- 
perkampungan Tionghoa. Mere- 

  

Pa
 & 

lisi berpakaian — seragam — dan 

kendaraan jang lewat diperiksa 
tiatatan polisi ada kira2 10.000|seperti truck, mobil, sepeda mo- 
anggota perkumpulan rahasia, 
dan kira2 4.000 orang ,,terasnja” 
jang melakukan pembunuhan, pe 
njerobotan, pentjulikan dan pes 
merasan,   tor, sepeda, bahkan djuga orang- 

orang jang berdjalan kaki. 

Chalajak ramai bersorak gem 
bira, ketika alat-alat negara da- 

“ bersama dengan anggota2 pol 

diri mereka masing-masing. 

pat menangkap 17 orang pemu- 
da, mungkin anggota perkumpu 
lan gelap, didaerah pesisir, 
tempat -terdapatnja dua buah 
hotel besar jang mentereng. 

Satu detasemen polisi jang 50 
'orang kuatnja, sekali mengerebek 
sebuah sarang badjingan diper- 
kampungan Tionghoa, tapi da- 
lam sebuah rumah Tiongroa jang 
ngan2 itu tidak didjumpai dida- 
lam sebuah rumar Tiongioa jan 
'dirobohkan. 1 
“Pada malam pertama dari 
pembersihan ini ada 60 orang 
ditjurigai jang digiring kekantor 
polisi. Keesokan malamnja, Wa- 
Irung2 kopi dan restoran jang 
biasanja ramai dikundjungi oleh 
Ibadjingan2, mendjadi sepi. 

Senin malam minggu il., 200 
orang jang ditjurigai ditangkap 
pula didalam satu kampanje pem 
bersihan, Sebelum tengah  ma- 
lam, sedang bulan bersinar dgu 
terangnja, 200 orang polisi ber 
sendjata telah dapat menangkap 
13 orang badjingan jang bersem 
bunji di-pinggir2 kota... 
Dalam pembersihan ini tidak 

ada tembak-menembak. Orang2 
jang ditjurigai itu mau mengang 
kat tangan dengan patuhnja, dan: 
menjerah. Tapi diantaranja ada 
jang melemparkan. batu dan bc 
tol kepada polisi sebelum mere 
ka lari dan Lapang didalam lo 
rong2 jan lap. TE 
Na Peraga, dibagian 

barat pulau Singapura, andjing2 
dengan menggonggon9s memberi 
tahukan kepada penduduk dan 
adanja bahaja dan semua anggo 
ta perkumpulan rahasia  tjepat 
bersembunji. “ | 

| 'Disemua kampung jang terke- 
nal banjak badjingannja, polisi 
dengan. teliti memeriksa  tong2 
sampah, karena biasanja  badji- 
ngan itu disana menjembunjikan 
pisau belati dan rantai sepeda jg 
dipertadjam. : 

djingan pergi bersembunji.  Se- 
bab selama beberapa hari bela- 
kangan tidak ada dilaporkan pen 
tjurian dan perampokan. Seorang 
djurubitjara polisi berkata: ,,Pe-   ngedjaran ini akan diteruskan, 

sampai tiap perkumpulan raha- 

oleh anasir2 musuh R.I. untuk 
maksud2 destruktif didalam ne- 
geri. , : 

Rasa ketidak-puasan  menge 
nai keadaan tidak akan berubah 
mendjadi baik dengan memperta 
djam pertentangan, bahkan seba 
liknja menambah kesukaran bagi 
alat2 negara untuk bertindak te 
gas dan keras dalam memulih- 
kan keamanan. 
Kepada segenap lapisan masja 

rakat Let. Kol. Suprajogi menje 
rukan supaja membatasi diri da 
lam utjapan2 dan atau siaran2- 
nja supaja djangan sampai me- 
nguntungkan lawan dalam merin 
tangi usaha2 kita. 

Kepintjangan2 jg. merugikan 
tidak akan dapat dihilangkan de 
ngan mempertadjam pertentang 
an2 antara kita sama kita. Pertja 
jakanlah dan serahkanlah bukti2 
nja kepada alat2 negara jang se 
dang melakukan pembersihan 
terhadap anasir2 jg. mengakibat 
kan kepintjangan2 itu. Demikian 
seruan itu. 

Selandjutnja Let.-Kol Suprajo- 
gi mengandjurkan supaja kemer- 
dekaan dan hak demokrasi di 
gunakan setjara tenang dan was- 
pada menurut saluran hukum 
an undang2 agar pertentangan 

paham jang memang sewadjar- 
nja dalam negara demokrasi dja 
ngan sampai ditunggangi anasir2 
jang menentang adanja - pemba- 
ngunan dan kebahagiaan dalam 
neaeri kita, Dikatakan, ' bahwa 
alat2 negara dibawah komando- 
nja telah di-instruksikan untuk 
bertindak terhadap tiap 'perbua- 
tan jang mempertadjam pertenta- 
ngan digaris belakang pasukan2 
jang bertugas operasi. 

  

DUA EKOR orang utan jang 
oleh Wakil Presiden dihadiahkan 
kepada pemerintah Birma, sam- 
pai sekarang sudah setahun lebih 
berada di kebun binatang Sura 
baja, menunggu untuk diangkut 
ke Rangoon. Kepada kedua ekor 
binatang tersebut telah diberikan 

Kelana Man Tn surat keterangan kesehatan (ge- 
,Malam ketiganja, dapat pulai endhejdscertificaat). “Tetapi ka- 

ditangkap SO orang jang ditjuri- rena peraturan pengangkutan 
pai. 3 $ “ IKLM menjebutkan, melarang di 

Semendjak. dilantjarkan  pem-Jangkutnja binatang buas dalam 
bersihan,  rupanja semua  ba- pesawat terbang, maka oleh kan 

tor perwakilan KLM di Indonesia 
(Djakarta) telah dimintakan hak 
istimewa kekantor pusatnja di 
Amsterdam, agar kedua binatang 
tersebut diperkenankan diangkut 
dengan pesawat KLM ke. Ra- 
ngoon. Patut diterangkan, bhw. 
GIA belum mempunjai trajek pe   sia dapat dibubarkan”. (AFP). nerbangan sampai kekota tsb. 

  

bagai negara 

Menurut “keterangan kalangan 
'hat. Pembakaran sentimen dgn perdagangan ekspor di Djakarta, 
djalan pertandingan pamflet “atau Suatu kebangkitan jang ,,steady” 

Gilapangan itu, belum terdapat. 
Sebabnja ialah karena setiap kali 
pemerintah Indonesia memberi- 
kan incentif kepada ekspor, ter- 
njata harga2 dalam negeri turut 
lontjat naik, sebaliknja harga di 
pasar2 Tuar negeri mengalami pe 
nurunan. Akibat kepintjangan 
dalam pasar2 hasil2 pertanian jg 
terdapat dalam pasar2 dalam dan 
luar negeri itu, maka pedagang2 
ekspor djadi tidak berani mene- 
tapkan langkah untuk mengada- 
kan transaksi2 djangka pandjang. 
Keadaan seperti itu pun dipan- 
dangnja sebagai tjiri jang mele- 
mahkan kedudukan ekspor Indo 
nesia terhadap pasar2 luar ne- 
geri. 

Berapa koers BPE? 
Soalnja pada waktu ini, ialah 

pembedaan BPE-lama dan BPE 
bentuk baru. BPE bentuk lama, 
walaupun dinjatakan dapat pre- 
mi ekspor dalam valuta asing, 
tetapi prakteknja - di-fixe 13096, 
sedang BPE bentuk baru di-fixe 
230969. Buat orang2 jang sudah 
tutup. kontrak2 BPE, “demikian 
dikatakan, peraturan premi eks- 
por dalam valuta asing Atas dasar 
netto f.o.b. .BPE bentuk baru te- 
lah menimbulkan ,,iri-hati” di 
pihak pendjual, sebaliknja ,,men 
datangkan nasib baik” bagi pihak 
pembeli — dalam hal ini penutu 
pan kontrak2 BPE jang datanja 
distipulir untuk September/Okto 
ber. Menurut keterangan pihak 
pendjual jang telah lebih dulu 
menggunakan kesempatan menu- 
rut peraturan BPE-lama (Keputu 

ng, djaminan Mesir tentang ke- 
bebasan perlajaran melalui teru 
san tsb. tidaklah akan dipertim 
bangkan dgn tjukup memuaskan. 
Hanja pembentukan sebuah Ba- 
dan Internasional Penjelenggara 
Terusan Suez, dalam mana tidak 
sesuatu negarapun jang akan pe 
gang kekuasaan atas terusan itu, 
akan dapat memberikan djami- 
nan jang tjukup memuaskan, ka 
ta kalangan2 tsb. lebih landjut. 

Seterusnja dikabarkan, bahwa 
penolakan Nasser atas usul2, jg 
dikemukakan oleh Panitia 5-Ne-t 
gara jang dipimpin oleh Menzies 
itu, dapat menimbulkan 'kesuli- 
tan2 jang makin bertambah bagi 
perlajaran di terusan Suez, de- 
mikian dichawatirkan oleh kala 
ngan2 pemerintah Inggeris. 
Mereka katakan, bhw sebagi- 

an besar dari pandu2 perlajaran 

Mesir Siap Hadapi 
. Tiap| Serangan 

|Kini Sudah, Selesai Adakan Persiapan2 Mi- 
|iiternja—Di London Timbul Ke-chawatiran2 

PRESIDEN MESIR DJAMAL Abdul Nasser hari Selasa 

(telah mengadakan perundingan dengan penasehat2 tingginja gu 
Ina mempersiapkan diri untuk d 
|S-Negara jang menurut rentjana diadakan pada malam Rebo, 
-demikian dikabarkan oleh AFP. Dikabarkan selandjutnja, bah 
Iwa jg. hadir dim konsultasi dgn 
menteri luarnegeri Mahmoud Fawzi dan Wing Commander Ali 

iskusi selandjutnja dgn Panitia 

residen Nasser itu adalah 

et Presiden Nasser. 

kin akan ' membahajakan kehi- 
dupan dan hartabenda orang2 
asing disana telah dichawatirkan 
di London. Kampanje2  bentji 
kepada orang2 asing (xenopho- 
bia) jang kini tengah berkem- 
bang di Kairo, kata kalangan2 
tsb, selandjutnja, bersama2 pula 
dgn tuduhan2 jang ditudjukan ter 
hadap warganegara Inggeris jg 
disana karena dakwaan telah me 
lakukan kegiatan 
mungkin dgn mudah sekali akan 
mempengaruhi kemarahannja rak 
jat Mesir. , 

Mesir selesai mengada- 
kan persiapan2 militer, 

Sementara itu djenderal major 
Abdel Hakim Amer, menteri pe- 
perangan merangkap panglima 
besar angkatan perang Mesir, me 
ngatakan pada hari Senen jbl. 

mata-mata, | AFP 

  

  

lalu" O 

  nakan Sebagai D 

Abdulgani memberi? keterang- 
an itu ketika ia singgah seben: 
tar dilapangan terbang Amster 
dam dalam perdjalanannja dari 
.Djakarta ke Moskow utk meng 
gabungkan diri dengan rombong 
an Preside, Sukarno. Demikian 

Tawaran bantuan Sovjet 
kepada Indonesia. 

Tentang kedatangan Menteri 
Luar Negeri Ruslan Adbdulgani 
di Nederland, lebih djauh ,,An- 
tara” mengabarkan dari Amster 
dam sbb.: Senen malam Menteri 
Ruslan Abdulgani tiba di Paris 
dan karena tak mendapat tempat   dalam tanja-djawab dengan Mo- 

hammad Hussein Heykal, pemim- 
pin harian "Akhzar” jang besar 
sirkulasinja, di Kairo bahwa Me- 
sir sudah selesai mengadakan 
persiapan? militer dan kini siap 
menghadapi setiap serangan, 

Amer menerangkan bahwa mo- 
bilisasi angkatan perang dan 
|fjadangan Mesir, termasuk pasu- 
kan2 pendjagaan nasional dan 
kesatuan2 kombat rakjat, telah 
selesai dilakukan. Amer menegas 
kan bahwa tentara Mesir kini 
siap "sampai detail terachir” dan 
mengemukakan bahwa tentara 
Mesir selesai mengadakan latihan 
nja dalam menggunakan perleng- 
kapan modern jang diperolehnja 
belum lama berselang. 

- Mesir adakan persiapan 
militer "luar biasa & ke-   bukan-warganegara Mesir kini 

telah meminta utk meninggalkan 
pekerdjaan2nja itu tidak lama Ia 
gi berhubung dgn keadaan? se- 
telah didirikannja kongsi baru 

menentu-Mesir utk terusan Suez itu. 
Selandjutnja 

itu, 
menurut mereka 

kemungkinan? terdjadinja 
perobahan2 di Mesir jang mung- 

Heboh Dim Transak- 
si Perdagangan BPE 
Banjak, Kontraktir Mudjur Tetapi Banjak 

Sakit Perut” 
- BAIK PEDAGANG? hasil2 pertanian untuk ekspor, mau 

pun inportir2 mengikuti dengan tjermat segala perkembangan 
dalam transaksi2 BPE. Diramalkan oleh mereka itu, bahwa utk. 
masa jang singkat transaksi2 Bukti Pendorong Ekspor dalam 

deral), jang menjatakan 

luar proporsi keadaan 
Suez.” 

dalam pesawat terbang jang lang 
sung pergi ke Moskow, maka 
Selasa pagi ia terpaksa terbang 
melalui Amsterdam. Di Paris ia 
didjemput oleh kepala protokol 
pemerintah Perantjis. Perlu dike 
tahui, bhw di Perantjis peranan 
Indonesia dlm soal Suez menda- 
pat perhatian besar. Baru2 ini te 
levisi Perantjis menjiarkan kun- 
djungan Ruslan Abdulgani ke Is 
mailia di Mesir. 

Menteri Abdulgani tiba di 
Schiphol, Amsterdam, pk. 10 pa 
gi pada hari Selasa dan sesudah 
tinggal Lk, setengah djam ia me 
neruskan perdjalanan ke Warsa- 
wa dan seterusnja ke Moskow 
utk menggabungkan diri dengan 
rombongan Presiden. 

Di Schiphol Abdulgani didjem 
put oleh kuasa usaha Indonesia 
Kwee Djie Hoo dan kepala pro 
tokol Kementerian Luar Nege- 
ri Belanda Mr. Panhuys. Atas   Dalam pada itu djurubitjara ke 

menterian luar negeri Perantjis 
di Paris dalam pernjataannja Se- 
lasa malam mengeluarkan ketja- 
man2 tertudju kepada Mesir jg 
memobilisasikan militernja seba- 
gai "luar biasa dan sama sekali 
keluar proporsi terbanding dgn 
keadaan.” Demikian djurubitjara 
kemlu Perantjis, jang lebih djauh 
menjatakan bahwa move Peran- 
tjis dalam krisis Terusan Suez, 
seperti pengiriman  serdadu2-nja 
ke Cyprus, sampai kini adalah 
ketjil sadja, katanja. 

Perantjis tidak mengadakan 
mobilisasi umum, demikian di 
tambahkan djurubitjara itu. 

Pernjataan ini dikeluarkan ber 
hubungan dengan keterangan jg 
diberikan oleh Panglima Besar 
Mesir, Abdel Hakem Amer (djen 

bahwa waktu jang dekat, akan tetap membutuhkan penegasan dari pe 
mobilisasi Mesir belum lagi leng- merintah untuk didjadikan pegangan, berkenaan dengan ke- 

njataan bahwa. dalam tempo satu bulan sedjak dimulainja sis- 
tim BPE ita, kini pasar dihadapkan pada dua matjam BPE, jg. 

Kedudukan Indonesia se BPE style baru, tidak diterang- 
: eksportir kannja. Mereka menjatakan, bah 

wa eksportir praktis risikonja 
sudah dihapuskan dengan pene- 
rimaan pendapatan dari pendjua 
lan BPE jang mentjatat koers 
sampai beberapa puluh punt di 
atas harga nominalnja 100. 

Dalam hubungan keadaan se- 
perti itu, maka perdagangan 
ekspor chususnja berpendapat, 
bahwa transaksi2 BPE dalam 
djangka pandjang seperti pada 
waktu sekarang ini tutup kon- 
trak untuk penjerahan BPE jang 
dikeluarkan dalam bulan Djanua 
ri/Pebruari, adalah sukar. Mere- 
ka kemukakan, bahwa menilik 
djiwanja pengumuman jg dimak- 
sudkan oleh Kementerian Ke- 
uangan sedjak semula, maka 
BPE dikeluarkan untuk mendo- 
rong ekspor. Djadi pemerintah 
Indonesia seharusnja djuga mem 
berikan dan memupukkan keper- 
tjajaan jang sebesar mungkin ke 
pada BPE itu, agar BPE bisa 
mempertahankan diri, djangan 
sampai koersnja didjatuhkan di 
bawah nilai jang di-fixe oleh in- 
stansi2 moneter resmi. Kalau 
sampai merosot, nilai BPE akan 
tidak menarik minat pula bagi 
eksportir jg melaksanakan ekspor. 

Bonafide: ,,fair play”, 
Heboh disekitar BPE selama 

seminggu ini akan berdjalan te- 
rus, karena pihak bonafide me- 
jakinkan bhw BPE (tidak mem 
perdulikan perhitungan style Ia- 
ma dan style baru) jang sudah 
dibelinja, nilainja tidak akan di 
turunkan, menghendaki ,,fair 
play” dalam perdagangan. Pe- 
ngetjaman dalam kalangan2 eks-   san Dewan Moneter tanggal 4 

Agustus 1956), adalah terdiri 
dari pedagang2 besar jang lazim 
tergolong ,,the big five”, jang 
memperhitungkan djuga kalkulasi 
pengangkutan kapal2 sebelum 1 
September 

Seperti diketahui kongsi2 per- 
lajaran menaikkan ongkos tarif 
pengangkutan dengan 105 mulai 
1 September, 

Tetapi pembeli2 dalam  kon- 
trak2 BPE dengan stipulasi Sep- 
tember/Oktober, jang mudjur 
berkenaan dengan BPE bentuk 
baru harganja dipasar mereka 
dapat tertjatat persentasi tinggi, 
belum merasa aman, sbulla 
tidak dilindungi oleh ketegasan 
pemerintah, bahwa BPE bentuk 
baru tidak di-nivelleer kebawah, 
sehingga nilainja setingkat dgn 
BPE style lama. Sebabnja, di 
kewatirkan bahwa  pedagang2 
ekspor jang raksasa, dapat me- 
ngadakan "force majeur” untuk 

tuk lama kepada partner pembe- 
linja dalam kontrak jang sudah 
ditanda-tangani untuk menghindar 
kan penjerahan BPE September/ 
Oktober dalam style baru. 

Pedagang2 kalut sendiri 
Kekalutan psychologis — pihak 

pembeli BPE jang  kebanjakan 
terdiri dari pedagang2 impor itu, 
memperlihatkan tanda2 utk me- 
ngimbangi pula alasan ,,force 
majeur” pihak pendjual, kontrak- 
tir djuga dengan "force majeur” 
terhadapnja. "Sendjata apakah jg 
didjadikan alasan “force majeur” 
pembeli kontraktir BPE style 
lama itu, jang hendak digunakan 
untuk menghadapi kelitjinan pen- 
djual2, kontraktir jang “merasa 
tidak untung” djika menjerahkan   memaksakan penjerahan BPE ben ' 

  

portir banjak diuraikan terhadap 
ketiadaan kesetiaan pihak ,,pe- 
rugi” dalam kontrak2 BPE jang 
ingin meloloskan diri dari kewa 
djiban utk mematuhi kepertjaja- 
annja terhadap partner kontrak- 
tir2nja. Perasaan jang adil untuk 
menjelesaikan masalah jang tim 
bul dalam garis demarkasi BPE 
style lama dan BPE style baru, 
dalam membitjarakan sjarat2 kom 
promi, misalnja utk karet jang 
persentasi preminja dari 8Y, 
diturunkan djadi 5Y5, menjata- 
kan bhw ,djalan tengah” ialah 
menjesuaikan angka2 BPE dgn 
mengadakan pemotongan angka 
100 dgn 3/8 X 100, menurut ni- 
lai jang ditetapkan dalam kon- 
trak. (Antara). 

WAKIL Presiden Moh. Hatta 
tgl. 2 s/d 8 September berada di 
Bandung utk memberikan kuliah 
pada Sekolah Staf dan Komando 
A.D. Selain itu pada tgl. 6 Sept. 

  
|W&. Presiden akan meresmikan 
pembukaan gedung baru Mitra 
Batik di Tasikmalaja, dan kemu- 
dian meresmikan pembukaan Pa- 
berik Fosfor di Sambongdjaja, Pa 
berik fosfor itu milik koperasi. — 
Badan Penasehat Perkawinan dan 
Penjelesaian  Pertjeraian  (BP4) 
Djawa Barat akan mengadakan 
kursus latihan para tjalon pena- 
sehat. Sebab utk grang2 jang ber 
hasrat mendjadi "penasehat per- 
kawinan dan penjelesaian pertje- 
raian diperlukan pengetahuan jg 
luas jang bersangkutan dgn itu. 
(— Sedjak tanggal 26 Agustus te- 
lah berlaku ,,bantuan militer” di 
prabupaterig Langkat, Atjeh 
mur dan Afjeh Utara, 

Ti- 
Bantuan 

  

kap, berhubung belum termasuk 
pasukan2 tjadangan pendjaga na 
sional dan kesatuan? rakjat. 

452 Orang Tewas 

(Antara-UP) 

  

Dim Heri Libur Bu- 
ruh Di Amerika 
MENJAMBUNG berita menge 

nai djumlah korban jang tewas 
karena berbagai ketjelakaan di 
A.S., terhitung mulai djam 6 pe 
tang malam Sabtu sampai ma- 
lam Selasa, ialah selama liburan 
Hari Buruh, seterusnja diumum- 
kan bahwa menurut angka2 pa- 
ling baru, keadaan angka2 kor- 
ban jang tewas tadi adalah sbb.: 
351 tewas dalam ketjelakaan lalu 
lintas didjalan raja, 64 tengge- 
lam waktu berenang, 5 dalam 
ketjelakaan pesawat terbang, 32 
karena  ketjelakaan2  lainnja. 
Djamlah seluruhnja 452 orang 
tewas. (Antara-UP) 
  

SUPRANOTO DNG SUARA 
BULAT DIPILIH LAGI DJADI 
WK.-WALIKOTA DJAKARTA 
Dewan Pemerintahan Daerah 

Kotapradja Djakarta Raya da 
lam rapatnja jg pertama kali di 
gedung Balai Kota Djakarta Se 
lasa pagi dibawah pimpinan ke 
tuanja Walikota Sudiro, dengan 
suara bulat. telah memilih kem- 
bali Supranoto (PNI) mendjadi 
Wk. Walikota, disamping kedu 

tanja, kalau pembitjaraan toh ga 

pertanjaan2 wartawan Abdulga- 
ni menerangkan tentang perundi 
ngan antara Presiden Nasser: dan 
Panitia Liga Negara dibawah P. 
M. Menzies, bahwa menurut | 
pendapatnja beberapa bagia,, da! 
ri usul Dulles dapat digunakan 
sebagai dasar untuk perundingan 
selandjutnja guna menjelesaikan 
soal terusan Suez. Tentang ba- 
gian mang jang dimaksudkan, 
Abdulgani pada saat ini tidak da 
pat memberi keterangan jang te 
pat. Akan tetapi is mengatakan 
bahwa dalam hubungan itu som 
kepentingan internasional dari 
terusan Suez diakui pula oleh 
Nasser. 

Atas pertanjaa,, bagaimans pen 
dapatnja, kalau perundingan di 
Cairo, gagal, Abdulgani menjata 
kan: ,.Kami berpangkal pada 
pendirian, bahwa perundingan 
di Cairo harus berhasil dan da 
pat ditjapai satu kompromi un 
tuk melandjutkan perundingan”. 
Seorang wartawan Belanda ber 

gal apakah Indonesia akan meng 
ambil inisiatip untuk mengadakan 
konperensi kedua atau memadju 
kan soal Suez ke PBB. Menteri 
Abdulgani mendjawab: ,.Pemerin 
tah Indonesia sedang mempeladja 
ri soal ini sedalam2nja”. Apakah 
pembitjaraan antara Nasser dan 
Menzies aka, berhasil menurut 
Abdulgani tergantung pada soal 
..mendjauhkan terusan Suez dari 
politik negeri manapun djuga”. 

Atas pertanjaan bagaimana 
pendapatnja tentang berita2 jang 
mengatakan bahwa Uni Soviet 
akan memberikan bantuan - Ik. 
200 djuta dollar kepada Indone 
sia, Ruslan Abdulgani berkata: 

Ruslan Tidak Ter- | 

ptimistis : 
&Tentang Perundingan Nasser -Menzies — | 

! Tetapi Berpendapat Bahwa Beberapa Ba- 
glan Dari Kentjana”Dulles Dapat Digu- 

asar Perundingan 
MENTERI Luar Negeri Ruslan Abdulgani hari Selasa ine 

nerangkan di Amsterdam, bahwa ia »tidak texlalu optimistis” 
tentang hasil pembitjaraan2 antara Presiden Mesir Gamal Ab- 
dul Nasser dan panitia lima negara mengenai masalah ferusar 
san Suez. Tetapi ia menambah, bahwa sekalipun tiadk akan ter 
tjapai penjelesaian setjara segera, dalam pembitjaraan di Cairo 
mungkin akan dapat ditjapai suatu kompromi jang dapat didj: 
dikan dasar untuk melandjutkan perundingan2. 

Berunding Dgn 
Grombolan 

Berarti Mengekui 
Kedudukan" Merekc 
— Kata : Kepolisian 

Sum. Utera 
MENGENAI SURAT: dari pi 

hak gerombolan Tanah Karo ke 
pada pihak kepolisian jdng me 
njatakan, bahwa mereka aka: 
kembali ke masjarakat, ,,Antara' 
mendapat keterangan dari kepol 
sian propinsi Sumatera  U $ 
bahwa bagi pihak kepolisian ser 
"diri tidak ada keberatan akan 
kembalinja gerombolan ini ke 
masjarakat. 
diminta pihak gerombolan jaitu, 
supaja mereka djangan dituntu: 
dan dApat ditampung, terserah ke 
pada pemerintah pusat. 

  

        

   
   

Mendjawab pertanjaan ap 
pihak kepolisian suka ber 
dengan pihak gerombolan 
ngan kepolisian propinsi $ 
Utara ini katakan, ,.tidak ada pe 
rundingan dengan pihak gerombo 

bahwz lan”. Ditambahkannja, 
sesuatu perundingan der 
rombolan tidak akan d 
karana berunding berarti 
akui kedudukan gerombolan. 

    

    

    

I 

Dji 
ka pihak gerombolan ingin kem 
bali ke masjarakat, sudah tentu 
akan diterima, demikian di 
bahkannja, tapi tentang 
perbuatan mereka mengenai 
djahatan supaja djangan d 
tut, pihak kepolisian ini 
dapat memberikan kete 
Ditegaskannja sekali lagi 
rah kepada pemerintah”. 

Dapat ditambahkan, bahw 
rat jang dikirimkan geromi 
tsb. telah disampaikan kepa 
merintah pusat, dimana me 
nai hal ini belum lagi di 
djawaban. 

        

    
1 Oo        

    

   

      

   
   

Protes Izin 
JT Perdjudian' 
Bekas Pedjoong Su- 

matra” Akan Lakukan 
Demonsirasi2 ? 

BADAN Kongres Nasional Be 

Hanja sjarat2 jang 

  

kas Pedjuang Sumatra Selatan, jg 
beranggauta 15 organisasi veteran 
dalam suatu pernjataannja telah 

mentjela idjin pendjudian 'legaat' 
jang diberikan oleh Residen Pa- 
lembang, diantaranja. pendjudian 
Hwa Hwee, Front Pemuda Indo- 
nesia Sumatra Selatan djuga 
memprotes idjin tsb. Menuntut 

  

agar jang berwadjib (KKD atau 
Djaksa Agung segera mentjabut 
idjin djudi tersebut). 

Akan adakan demonstrasi? 
Disamping itu, berbagai, orga- 

nasi pemuda dan lainnja ' djuga 
telah menjatakan protes menge- 
nai idjin pendjudian ini. Dalam 
protes itu dinjatakan, bahwa apa 
bila pendjudian ,,Hwa Hwee” de 
mikian umumnja, maka tidaklah   »Saja sendiri belum mengetahui 

tentang hal itu. Sebelum saja ber 
angkat dari Djakarta memang 
Dr. Subandrio melaporkan ten 
tang djalannja perundingan me 
ngenai perdjandjian perdagangan 
antara Indonesia dan Uni So- 
vjet. Kami sedang meraba2 ten 
tang kemungkinan bantuan eko 
nomi dan tehnik dari Uni Sov- 
jet kepada Indonesia”. 

  

3 ORANG MATI, 11 LUKA2. 
Sebuah Pick-up dari Bogor jg 

hendak menudju ke Djakarta di 
kebetulan  Nanggewerr (kabupa- 
ten Bogor) tgl. 2/9 pagi telah ter 
balik sampai empat kali karena 
bannja petiah, sehingga 3 orang 
mati dan 11 orang luka? berat   dukannja sebagai anggota DPD. 

didepan Deli Bioskop, padahal 

telah dapat didjumpai disalah sa 

bensin lagi.   tahanan. (Antara). 
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Gangster' Mobil Mula 
Beraksi Di Medan 

SATU KEDJAHATAN fjara baru telah terdjadi di Medan 
malam Minggu jang lalu, dimana pendjahat2 muda telah berani 
mengambil langkah melarikan mobil2 sedan penonton jang sedang 
menonton di Deli Bioskop Medan. Demikian kedjadian tsb., ke- 
tika pertundjukan tengah malam sedang berdjalan, 3 buah .oto 
sedan telah dilarikan oleh pendjahat2 muda. Ketika pertundjukan 
selesai, ketiga orang pemilik sedan itu tidak lagi melihat mobilnja 

pada pemuda2 pendjaga oto didepan bioskop tersebut. Oto itu 
djendelanja terkuntji erat, demikian djuga pintunja. Setelah di- 
ketahui mereka, bahwa otonja telah dilarikan oleh pemuda2 jang 
fidak dikenal, polisi segera diberitahukan dan terus melakukan 
pengedjaran. Dua buah oto masing2 merk Hilman dan Prefect 

dalam keadaan terbuka dan bensinnja telah habis. Menurut pe- 
meriksaan jang dilakukan, oto itu ditinggalkan karena ketiadaan 

Oto jang ketiga lainnja dapat dipergoki polisi di- 
pertengahan djalan dikemudikan oleh seorang peladjar SMA di 
kota Medan. Polisi memaksa oto tsb. berhenti dan untuk peme- 
riksaan selandjutnja pemuda peladjar SMA ini dimasukkan dalam 

dan enteng. 

oto mereka itu disimpankannja 

tu djalan dan oto2 tsb. pintu2nja 

mungkin pemerintah dapat: me- 
ngawasi apakah pendjudian itu 
tidak dituruti oleh bangsa ' Indo- 
nesia, 

Sangat disesalkan pula, menga 
pa djustru idjin djudi itu 'diberi 
kan utk membelandjai pembangu 
nan Makam Pahlawan, 3 

Dari kalangan Badan Kongres 
Nasional Bekas Pedjuang 'Suma 
tera Selatan didapat keterangan, 
bhw bilamana pemerintah tidak « 
segera menghentikan gelanggang 
djudi ,,legaal” itu, maka mereka 
akan melakukan aksi2. Diduga 
akan diselenggarakan sesuatu 
massa aksi bersama-sama dgn ge 
rakan2 pemuda lainnja. 

Dalam hubungan  dgnw idjin 
djudi ini didapat keterangan, bah 
wa dari pemborong oleh jang ber 
wadjib telah dituntut Rp. 1.250. 
000,— itu utk dibajar dgu' kon- 
tan dan itu sudah dilakukan 
(Antara). 

KAGANOVICH MENTERI BA 
HAN BANGUN2-AN. 

Radio Moskow menjiarkan ha 
ri Selasa pagi, bahwa wakil per 
dana menteri Uni Sovjet Lazar 
Kaganovich telah diangkat men- 
djadi menteri urusan industri dan 

bahan bangun?an. Ia ' menggan 
tikan Pavel Yudin jang mening- 
gal dunia bulan April jl. 

Menurut dugaan, Kaganovich 
akan merangkap kedudukan ba- 
ru ini disamping “ kedudukannja 

sebagai wakil PM TI. Pengangka- 
tan salah seorang jang sangat 

tinggi kedudukannja dalam -hier 
archi Sovjet ini mungkin akan   

  

berarti dipertjepatnja program 
mendirikan" perumahan2 baru, 

jang dewasa ini masih terlalu lam 
bat. 

   

militer ini akan berlangsung sam Kompleks tsb. untuk Djawatan? perundingan perdamaiannja, dan 
pai ada permintaan Gubernur Su Kantor Pusat Perbendaharaan, menasehatkan kepada rakjat Dje- 
matera Utara utk  mentjabutnja. Kas. Negeri, Djwt. Perdjalanan pang utk mempeladjari apa jang 
— Pada tgl. 3 Sept. jbl. Panitya dan Kantor Padjak. — Kini be- telah diperoleh dalam perundi- 
Kabinet utk menjelesaikan masa- rita sajang dari luar negeri, Sc ngan itu dari sudut pandangan jg 
lah Tambang Minjak Sumatera minar umum mahasiswa2 Asia luas. — Harian Sovjet Pravda 
Utara telah mengadakan perundi- Tenggara telah dimulai hari Sc- muat tulisan V. Medvedey dari 
ngan2 dengan wakil2 Sobsi, KB nen jhl. digedung ,,Trinity Col- Kairo jang menjatakan, bhw djus 
KI, Perbum, SBII dan SKBM un lege” di Kandy, Ceylon. Peserta? tru pada saat diskusi antar Pre 
tuk mendengarkan pendapat2 me seminar ini adalah mahasiswa2 siden Nasser dan Panitya 5 @- 
reka, — Akibat kekosongan ga- dari 8 negara Asia, antaranja da gara hendak dimulai, din “ad 
ram jang terdapat didaerah Sa- ri Indonesia, — Dalam waktu sing Barat jang tertentu makin diha- 
marinda dan sekitarnja, maka har kat j.a.d. ini akan dimulai suatu ngat2kan kampanje antjaman2 
ga garam setiap bidjinja pernah 
meningkat sampai Rp. 6,—. Oleh 
Pemerintah Daerah telah diusaha 
kan utk mengatasi kesulitan ga- 
ram itu. — Kompleks Kantor Ke 
uangan di Makassar jang baru se 
lesai dibangun dengan biasa Rp. 
2.242.000,— hari Saptu jl.- telah 
diresmikan pemakaiannja dengan 
disaksikan oleh rombongan  Kem. 
Keuangan dan pembesar2 lainnja, 

perundingan tentang  kerdjasama 
ekonomi antara Ceyloh dan URSS. 
Seperti diketahui wakil2 kedua ne 
gara tsb. beberapa waktu berse- 
lang mengadakan pertemuannja 
di Moskow. — Mamura Shigemitsu 
menteri luar negeri Djepang ha- 
ri Senen mengatakan, bahwa ia 
telah berusaha sekuatnja dalam 
mendjelaskan — pendirian Djepang 
kepada pihak Uni Soviet dalam 

  

dan makiZan terhadap Mesir, — 
Menteri luar nege Perantjis Pi 
neau dalam pidatonja didesa 
Saint Geroges de la Coude menja 
takan de ninja supaja Uni 
Sovjet djangan lagi mau menjo- 
kong sikap pemerintah Mes Ta 
neau menghubungkan 1 ah 
persiapan militer Perantjis di Cy 
prus dengan situasi di Aldjagais 
Tia, 
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sakh gigi, sakit kuping, sakit 

"Ya? - “Grand” Ka 

“Rex” - "Orion” 4 —l2— Ih 
Gris - Indra - Royak 10.—11.— 4 

“GRAND” 445-645-845 JP 
7th) 

Laman ?: 

REX SUN 

    

   

   
   

   

   

  

Sinema 

Scope 

(Color) : Las 

As 

  

  

LUX See Oe G7 th 
C. Carpenter - Jan Sterling 
Keenan Wyan in M.G.M's L 
"SKY FULL OF MOON” 

2 ne 2 — «maa : 

"ORION” 5.79. (seg. umur) | R 
EXTRA: SABAN SORE dj. 3.00 

(Widescreen) 
Van Johnson - Walt. Pidgeon 
Louis Calhern - Dewey Martin | 
"MEN OR PMB et 

  

MGM: Color : 

  

  

TROYAL” 415-630-845 
Ono) 

INDRA”  445-7.00-9.15 
Geeta Bali IDA 
Gura Dutt .BAAZ: 
(Radia Wali) 1 

Film India Tekst Indon. 

INI MALAM PENGHABISAN : 
"DJAGALAN” 5.7.-9.- (17 th.) 

Nan Ing Ing - Lo Wie 
"NIANG MIAM REN”" 

BANTULAH 

P. M,L. 

  

  

nata || 

Peturuh tubuh berasa lebih ring- 
as dan enteng, tjahaja muka ke- Ba 

— kesehatan bertambah?, dan anak 

— JojaMU HABIS BERSALIN 

JAGEN DISELURUH TEMPAT 
Pe RA EA 

IKONINKLYKE ROTTERDAM- 

njanjian2 
Sedjilid Rp. 4—, 

FA. CHIEN HSING, SERANG. 

  

    DJANGAN LUPA 
3 

MAMPIR DI 
   

    
       

   

   

   

STAND KAMI: 

| SALA 3 

(IPermuda Kembali 
. Setelah bersalin 

40 Hari 

lebih muda dan gembira, 

ang mungil itu, mendjadi mon-: 
ok dan ana Den, kemah ini 
Njonta “dapat m ukti ? se. 
«lah Njonja minum : 

     

Keluaran 
NJONJA MENEER 
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DI SEBELAH T- 

MUR. GEDUNG 
BISA DAPAT PADA : 

PEREKONOMIAN 

  EKKAKKKKK EK KK BKK KK KK K KE KEK KK KEK KK EK KKNI 

TIONG TJHIU PIA 
ENAK — SEDAP — GURIH — EMPUK 

Terkenal sedari 1881 — 1956 

: 15 Tahun 

  

BUKANNJA TJAP!!! TETAPI!!! 
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Gang Baru 109: Semarang 
0. BUKAN — TIRUAN 
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UNTUK: 

    
  

      Semarang. 

  

| emarapg, Telp. 900, dan AGEN 

  

SCHE LLOYD n.v. 

?ara penerima barang2 diberita- 
sukan bahwa pada hari ini 

ss. ,Urente” 
tiba dipelabuhan Semarang de- 
agan angkutan dari Eropa. 

NW. Internationale Crediet- en 

“Jandels-Vereeniging "Rotterdam” 
Scheepszaken. 

Ka WA IA aa Aa RAN 

  

3aru sampai serie-serie baru buku 
njanjian ketjil — mungil. 

RANGKAIAN MELATI 

Indonesia & Malaya 
ongkos vwrij | 

Toko2 buku di Djawa Tengah. 

    
  

  

   

(menstruatie). 2 2 
Sedia P.A.S. dalam rumah tangga, 

arti kesehatan badan tetap terdjaga. 
BALSEM ijap KATES, menjembuhkan penjakit-penjakit seperti 
batuk, kepala pening, bernafas sesak, sakit pinggang, pegal linu. 
Amat berguna bagi penggemar ol 
URUS - URUS tjap KATES, dari sari buah?, berguna sekali untuk 
membikin bersih perut untuk mentjegah penjakit-penjakit jang tak 
di-inginkan. 
OBAT MATA tjap KATES (MU-CHI LING), dibuat 3 matjam : 
MUCHILING PUTIH, bermanfaat untuk menjembuhkan penjakit 
mata mendjalar, mata gatal, mata 
MUCHILING KUNING, berguna sekali buat menjembuhkan mata 

berasa panas, mata berasa sakit, mata bergetah, air mata merem- 
“ bes, mata berasa berpasir, mata merah serta bengkak, mata berasa 

pedih. MUCHILING HITAM, pal 
kan mata trachoom, mata berasa 
pedih, ngeri melihat tjahaja, mata kena terpukul, kulit mata me- 
rah dan sakit, kulit mata saki karena luka. 

OBAT - OBAT tsb. diatas dapat dibeli dimana-mana. 
PERUSAHAAN ANGGUR DAN OBAT REN AY & CO. 

SURABAJA. DIAKARTA. — 

“SINI MALAM sg 

PREMIERE ! 

  

OBAT OBA 

SELALU DIPILIH UMUM 
PENG AN SAN tjap KATES, obat sakit kepala, masuk angin, 
“iniluenza, badan panas, pegal linu (zenuwpijnen), rheumatisme, 

perut pada waktu datang bulan 

         

  

. —#85- 
--##88 5 8t-     

Yapat beli di Pedamaran 90 — | 

| Pengumuman 

      

Utjapan Trima K 
Kepada: Rumah Sakit Sint Flisabeth, keluarga2 Taman Siswa, Loyola, Persatuan Guru Katuliek dan handai taulan 
atas bantuan2 moreel/materieel, tenaga/pikiran pada pe- 
nguburan anak kami bernama : 7 

J.A. MARWOTO 
: Keluarga SUPARMAN 
Djaneng Lor 2 Semarang. .. 

  

Dengan ini diberitahukan kepada semua jang bersangkutan, 

bahwa dengan akte jang dibuat di Kantor Notaris TAN 
A SIOE di Semarang, pada tanggal 31 Augustus 1956, 
Akte No. 116 maka sedjak tanggal 1 September 1956, se- 
mua pekerdjaan dan pertanggungan djawab mengenai dan/ 
atau jang bersangkutan dengan angkutan kereta api, jang 
meliputi perdjalanan pengangkutan antara SEMARANG — 
DJAKARTA p.p., SEMARANG — SURABAJA pp. dari 
N.V. NOGO telah kami serahkan kepada : 

Sdr. R. Soetjiharto 
Alamat Djl. SENDAWA 26 
SEMARANG. 

Kemudian, kami persilahkan untuk penjelesaian segala se- 
suatunja dari mereka jang bersangkutan, berhubungan lang- 
sung dengan alamat tersebut diatas. 

Direkst 

N.V. NO6GO     

  

maupun dalam bepergian ber- 

ah-raga. 

bergetah, air mata merembes. 

ing mandjur akan menjembuh-, 
kepanasan, mata merah berasa 

   
    

  

SS 

Fr Modal Th.157 
Mulai sekarang dapat memesan lagi : 

bo. FARGO TRUCKS model ” H” 
| FARGO PICKUPS 1 & 14 TON 

| : FARGO AUTOLETTECHASSIS 

— MERCEDES BENZ AUTOLETTECHASSIS 
Waktu penjerahan sangat memuaskan. 5 

Keterangan2 dapat diminta pada: 

— RT, Fuchs & Rens 
Indonesia 

Bodjong No. 96 Telf. No. 879   Semarang. 
MR ai Death, Lan   
  

  
  

  

      

  

  

INI MALAM DMB OT 
”GRAND” 445-6.45-8.45 

   

       

INI ! 
Etand 205 2 Ma 5 MALAM £ yoere hia "REX” 5.15-7.15-9.15 

    

  

  

  

ROYAL” H D.M.B. (Kartu-bebas tak berlaku) 
4.15 6.30 8.45 HE ”GRIS” F: 

2g — Bb Wa 
"INDRA? 

: (au. 13 th) 
4.45 7.00 9.15 | La 
(a. 17 th) Sebuah D NA 

Droeranaa aa an IN MY g 
jg. maha he- MM ta 3 P bat dan maha # Ma CRowN s 
dahsjat antara S5 : u Nahan “ 
Radja Kali- 5 jang, pe JOEL McCREA, 
kut dgn. Ra huh tes (KENDAL aa 

Gja2 lain, jg Man pang - Lewis Stone 
diperbantu- gang! 20 JAMES MITCHELL oo. 
ken-oleh 
ana Tn seba menga Uks ea 

Anang! INI 
Sebuah film MALAM 

India jg ter- D.M.B 24 hours 
besar dan ber TE of love and 
sedjarah ! Io ep uxe thrills in wide- $ 

, Open Las Vegas “& 
, " mma ———— Sa Tan Dua DK 

"DJAGALAN” BESOK MALAM PREMIERE 5.-7-9- (7 th) |. 17 th) 
“Li Li Hua - Huang Ho - Pao Fang - Liu Chi 2 i 

Wang Yuan Long 2170 YEN page (A Song of : 
Yu Kwang Chao KUO: YEN YAN CHU Romance) Kisah 
Sebuah tjerita jang sangat menarik............ ! 5 5, 
Segar seperti ikan mendapat air.............. dan panas seperti | Uinta se- 
kaju terbakar. parka Fakaa .. dan disertai 5 lagu2 jang merdu! perti api 

"ROXY” ' INI MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (17 th) 
LA ON Rena berkobar- 4 

Is 4 kobar ! D | 1 | 

SN nana Petaka 
5 5 MALAM “ 3 2 2 ! 

ae : UD. O 

ag D.M. B. an ana 
Ora " 

“Orion” : 

BAR 3 aya asi pengedjaran 
harta dari Pharao's jang telah musna ! 

4 

Type Pertj. b Ban 3 

   

   

SEMARANG” Idtin No. 3498/111/A/171 

  

  
mati2an untuk merebutkan j 

5x Tan 9. jak onset 

i 
Drama heroik M.G.M. jang ter- 

—. baru dengan ketegangan2 hebat 
dimedan peperangan Korea ! 

     

    

CM Kn MORE Tia Ate | 
(PER CAM - RAT ANTNONY tan his Oren   Tn 2D susana Pe .. ta z | Komesa Drntreg 

: ROBERT TAYLOR - ELEANOR PARKER (u. Segala “# ikil 7 Sui & fi Ra Ws 
CARLOS THOMPSON. Kurt KASAR wOTOR I0RYaw SAMIA GAMAL umur) 2 OEIBE » «md me HENA TPMAON 

Ken Bl | PING LAM Film roman istimewa dari M.G.M: jang diambil didaerah pedala- | Extra: K0 "8 : 
.. man Egypt jang penuh daja penarik alamnja.......... ! y VAN INSNSIU KALER PIDBEO 
| Avontuur jang menarik hati, jang mentjapai titik climax-nja di Saban LNG RU AN PN Ka Drama romantis jang sekali- 

makam2 dari Pharao's dalam Pyramide2 di Mesir ! iwak Se Mal AN " Igus dapat melukiskan dan 
Saksikanlah tarian "Salma Galma” jang termasjhur, dan drama Yi "Mah HAN mentjeritakan tentang kehidu- 
“kemanusiaan jang terdjadi dibawah bajangan Pyramide2 jang me- ' diam 3.00 Ker pan seorang penari jang pa- 

ling mengagumkan ! 

Pasangan pertama antara 
FRED dan LESLIE jg hebat!   

  

hood, Nervousness, Build Blood, bahaja, seperti Api dalam 

  

  
»Malabar” Special Moertabak 

Jang dilengkapi dengan bumbu? dari India. Rasakanlah sekali, 
(Paling lezat serta memuaskan. Djangah salah adres : 

DEPAN RESTAURANT BANDOENG 
(sebelah Bioskoop ”Orion”) SEMARANG. 

BUKA djam 4.30 — 11 malam. 
SRS EENEK AE EREKK KEKE KAK KK EK KK KK KEKKK 

“HEALTH IS BEAUTY 
A MODERN GOCELSE FORMULE 
RATUNJA SEGALA OBAT KUAT. 

IALAH : 
ALLAHOO RADIUM TONIC PIL 

Extra Strong. — Tanggung sem- 
buhkan segala penjakit seperti: Buah 
Pinggang, Djantung, Urat-sjaraf otak 
(Brain), Lemah-badan. Ini pil menam- 
bah darah, sumsum dan manik, baik 
buat orang jang bekerdja dikantor. 
Alasan penjakit: Badan lekas tjapai, 
makan tak hantjur, sering marah2, 
Kepala pusing, Entjok, Linu2, muka 
putjat, Kaki-tangan dingin sering semut- 
semutan, Mata kurang terang, penjakit 

| pikiran (senewen), sakit pinggang, djan- 
| : 1 tung berdebar2. , 
Buat itu kita bikin ALLAHOO RADIUM TONIC PIL, Tanggung 

  

  
(100 pCt. berhasil. 
Mearka Der Deeetaas cas ea aka kaan Sulam SU Mam 

POWDER ADJAIB” 
Eczeem, kadas, kudis adalah 
penjakit kulit jang berbahaja 
dan dapat merusak seluruh 
badan kita. Pakailah selalu 
»Powder Adjaib”. Obat ini 
luar biasa mandjurnja. Da- 

| lam tempo jang sesingkat2- 
nja segala matjam penjakit 
Eczeem, Kadas, Kudis jang 
berbahaja dapat disapu bersih 
sampai seakar-akarnja. Sega- 
la matjam 1 m, Kadas, 
Panu, Kudis dil. jg telah lama 
tidak bisa sembuh dengan 
matjam2 obat jang lain. Insja 

5 Allah dgn Powder Adjaib 
- akan baik kembali seperti 
adalah satu2-nja obat Eczeem, Kadas, Kudis 

lak ada bandingannja diseluruh dunia. Tanggung 
garansi 100 pCt. Harga 1 botol Rp.25.— Bisa kirim seluruh 
Indonesia tambah ongkos kirim 10 pCt. 

Pel “ Ratunja segala Semir Rambut Hitam 
DIAMOND HAIRDYE., 
Harga per botol besar Rp. 15.—. 
Harga per botol ketjil Rp. 10.— 

Semir ini adalah pendapatan baru isti- 
mewa, ini semir jalah tidak panas. Dan 
tanggung tidak luntur. Garansi 100 pt 
Tidak ada bandingan diseluruh Dunia, 

    MOHAMAD SADIK JOHRIE 
DJL: TEUKU. UMAR 15/0 - SOLO 
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  2 Mamejanturat &x: 

537 MOHAMED SADIK DJOHRI 
KEPRABON-KULON.:5/D.S0L0.          

   
  

MUDA. 
ALLA ZOR 
PIL KERAS. 

Pil kuat isti- 
mewa untuk 
orang laki2 

jang kurang 

tenaga. Ba- 
| dan lemah. 

| Lemah sjah- 
wat  imps 

tentie, Sexue- 
5 le Zwakte) 

Dari itu kita sedia Obat (Sexual Wesknes3, Lost Man- 
Bone, Energy). Penjakit Sa 
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1        Harga per doos Rp. 20,— 

  

adalah penjakit jang sangat berrusaknja TA an s 

kaan. Penjakit da) Brio tatakan Tn OProal) diwak. 
tu mudanja, ALLA ZOR Ke 

MANUFACTURED BY: Ma KNOWN 
f ROF. M.S. C SOLE AGENTS: MOHAMED MADA PLER ai 1 kara aga 15/D Ol Kulon) — Solo. isa kirim seluruh Indonesia, tambs 090. Kirir 

lebih dulu. PN TAI Thang 
Semua Agen" harga rama. 5 

Depot Obat AA, Gang Pinggir 9, 
pore” ne Toko Obat ,,Shanghai”, 
versal Stores, Bodjong GB, Semarang: Toko Obat sHOK AN” IDjl. Raja 114 Magelang: ' K. A. Mohamed Yasin, Djl. Kepati. 
han 23, Pekalongan: Pooran Sporting Coy, Dil. Pontjol 40, Se- 
marangs Toko Jilani, Djl. Nusantara 112, ik 3 Salon de 
Beaute ,,Ladis”, Djl. Srambatan 20, Solo: Toko Minang, Padang- 
pandjang, Sumatra-Tengah) Toko Obat ELGECO, djl. Slamet 
Rijadi 73c, Solos Muh. Bin Abdullah Rumah Makan Asia India, 
Karanggetas, Tjirebons Toko Noor, Djl. Raja 78 Madiun: B. PIAR, 
Pasar Tundjungan Stand no. 81-82 Surabajas Toko New India, 
Samarinda: Rumah Makan Pakistan, Persk 5456, Sarahais. 
Toko MURNI, Slamet Rijadi 54 — Muh. Amin, Tjokronegaran 93, 
Solo. : :, 

Semarang: Toko Obat .,Singa- 
Pasar Djohar Semarang: Uni- 

Prabot Rumah Tangga 
JANG SERBA MODERN, PESANLAH PADA : 

Toko , SUKSES” 
BODJONG 152 (Dj. Simpang No. 1) 

SEMARANG 

HARGA MELAWAN ! 
MELAJANI PARTY BESAR dan KETJIL 

ALA EKELEKEKL LK EK KKNI RRI SKKLKKKKKKRKKK 
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      SBB 6, BESEN 94 - TIKP1906 SEMARANG 

  

Didjual: 
ANAK2 ANDJING DOBERMANN PINCHERS 

Alamat : 
A.K.V.I — A Stamboom, umur 7 minggu. , 
SOMPOK - LAMA 24 SEMARANG. 
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Gritains Dest 

BY Pey cla 
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tjutjian putih 

tjutjian berwarna 
tjutjian halus 

  

  

M. S. Rahat 
TABIB 

Seteran 109 — Semarang 
Specialist untuk WASIR (Aam- 

'beien), ASTHMA, KEPUTIHAN, 
IMPOTENTIE dan lain - lain pe- 
njakit. 

Djam bitjara: 9—12 pagi 
IT sore 

  

DIDJUAL LEKAS: 
SEBUAH RUMAH dgn pekara- 
ngan luas. Terletak di Bodjong 
Stalan (Bulu). 
Terima kosong. 
Keterangan : 
BODJONG STALAN 1/39 

Pukul 18.00 — 20,00 
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Demonstrasi Make-Up 

,Max Factor" Hollywood 
DI TOKO "HIEN” BODJONG 25 SEMARANG 

MULAI tg. 6 s/d tg. 8 SEPTEMBER 1956 

DIPIMPIN «OLEH : 

Mr. MAX FACTOR Fr. 

Mrs. ESTHER JOHANSSON. 

ACHLI2 KETJANTIKAN JANG TERKEMUKA 

DI HOLLYWOOD. 

AKAN MEMBERIKAN DEMONSTRASI MAKE - UP 
DENGAN METHODE BARU JANG BELUM PERNAH 
DIBERIKAN DI KOTA SEMARANG. 
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engapa engkau tidak memper   — Terangkan kepadanja, Chuckles! 

PATHS, MISTER! 

  

   
1 hatikan keadaan dijalan 

sedang engkau lalui? Engkau hampir | mah Djalan ini dibuat melulu untuk keperluan kendaraan — ti: 
dak digunakan sebagai djalan untuk orang jang naik kuda, tuan! 
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TELL. 
KIM OEF, 
CHUCKLES!    
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jang 
sadja menabrak saja! 

— Makanja 
MeLean ini tidak salah 

langgar peraturan 
ada! 

Ketjuali Minggu, SILAHKAN MENJAKSIKAN................. 1 

( MESE ROADS VERE BulLT FOR VEHICULAR Yew! THEREFORE MY PARTNER bit ARA Al TRAFFIC---NOT TO BE USED AS BRIPLE EARS MCLEAN HAD RIGHT- THE KOMBEE Pa KS 

YOW ARE VIOLATING 
EXISTING STATUTES! 

teman saja 

Ha, ha — dan engkau jang me 
jang 

  

OF-WAY.... HA, HA -“-AND 

    

   
Ears 

ke adalah orang jang sedang 
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— MeLean, heh? Engkau 

saja tjari! 
sudah 

  

set 
ab
 e
a 

L
N
 

n
a
 

LN
 

p
a
m
e
r
a
n
 

P
E
N
 
Pe
 
N
A
N
G
A
 

E
T
 

B
A
L
 
U
P
 
NU
 
Ra

ra
 

ng
an

ge
ni

n 

  

e
e
 

KE
 
R
E
 

R
E
A
 

TO
T 

OTG
 

Na
 

Aa
a 
E
N
 
L
a
 

ay
 
N
U
R
 

YR
 

a
n
 

KA
 

ka 

  
 


