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tempat tinggal did 
Us, Diana elum $ 
selang ini namanja (2 
sementara s.k. sebagai orang : 
mempunjai sangkut-paut dengan | $ 
persoalan Lie Hok Thay, - pada | 
Saptu jbl. telah ,,diam ? oleh 
beberapa orang jang mendatangi 

berpakaian 

Ma Si terangan2 jang di Menurut kete ang di 
peroleh ,,Antara”, A. Alkaterie 
tersebut setelah ,,diambil”, kini diserahkan kepada CPM. 

pihak Kedjaksaan Agung atas per 
tanjaan2 belum sedia memberi- 
kan sesuatu keterangan. 
Sebagaimana telah dikabarkan, 

Aikaterie — sesudah namanja 
disebut2 sebagai orang jang mem 
punjai sangkut-paut dgn. Lie 
Hok Thay — telah mengadjukan 
pengaduan terhadap harian ,,In- 
donesia-Raya” dan menuntut 
ganti kerugian Rp, 500.000,—, 
karena menganggap harian 
telah mentjemarkan dan meru- 
gikan nama baiknja. (Antara). 

  

Perdjoangkan 
Hak Otonomi| 
,Suku Sunda" 
Pendapat 'A. Anwar 
Sekr. PKI Djabar 

an aa Merata Utatak 
        

   
   

           € tina 

Hak ini berarti hak mengurus| 
sbal2 sendiri, misalnja -soal2 | 
politik, ekonomi dan kebudajaan 
Calam -iingkungan - suku-bangsa 
Sunda setjara- jang sesuai dgn. 
keinginan suku-bangsa Sunda 
dan atas kepentingan seluruh 
bangsa Indonesia. : 

Selandjutnja A. Anwar. mene 
gaskan, bahwa suku-bangsa Dja 

sematjam pakaian se 

melahirkan pahlawan2 

  

  

karta pada hari Djum'at sore 
P.R. Jogja ini 

, PRESIDEN SUKARNO ke 

kan dalim suasana persahabata 
soal2 kerdjasama antara kedua 

kedua negara. 

UP dari Moskow hari Selasa. 
Ketika  mengundjungi. patung 

kaya, jaitu seorang gadis gerilja 
Sovjet jg terkenal jg meninggal 
ditangan serdadu2  fascis Djer- 
man dalam perang dunia jang 
lalu, maka Presiden berkata: ,,Fla 
nja bangsa jang besar jan 

sep 
Loya Ki al 2 
bangsa jang berdjiwa besar da- 
pat - menghargai pahlawan2nja”. 
Patung pahlawan tersebut terletak 
ditepi djalan “antara Moskow— 
Minsk, 7 km. dari desa Petri- 
shchevo, distrik Vereia, daerah 
Moskow. 

Mengundjungi stasiun tena 
ga listrik atom. 

Kemudian pada hari itu djuga 
Presiden dan: rombongannja me- 
ngundjungi stasiun tenaga listrik 
atom dari Dewan Tenaga Atom   wa sebagai majoriteit dalam jang dibawah Dewan Menteri Uni 

bangsa Indonesia kiranja tidak Sovjet. Mereka diantarkan oleh 
erlu mewudiudkan hak otonomi : 
suku-bangsa Djawa, tapi tjukup, 
Cengan ,.otonomi daerah” jang ' 
demokratis dalam berbagai ting' 
katannja. (Antara). : | 

Bahaja Pera 
kut — Kata 
Kegagalan Pembitjar 

DJURUBITJARA 

Yg 
« 

  

sis Suez malam Senin jang lalu, 

kan kepada pers, bahwa menging 

Mononutu. berhubung dengan gagalnja us 

S. R. Rashidov, Wakil Presiden 
Presidium Sovjet Tertinggi URS 
S, Djenderal M.I. Kazakov, Du- 
tabesar URSS untuk Indonesia D. 
A. Zhukov dafr.pedjabat2 lainnja. 

ng Tidak Ta- 

  

     

  

saha menjelesaikan kri- 
hari Selasa kemaren menerang- 

pendirian pihak-pihak jang 
bersangkutan, telah dapat diduga dari semula, bahwa pembitja- 
raan2 di Kairo itu akan mendiumnai k iz 
diketahui, malam Senin jang lalu Presiden Na: 

Sebagaimana 

r menolak ren- 

  

tjana Duiles jang menghendaki supaja Terusan Suez ditempatkan 

dibawah pengawasan internasional, karena 
pelanggaran terhadap hak dan ke- Gianggapnja akan merupakan 

daulatan Mesir. : 
(Atas pertanjaan, apakah ada 

nja persiapan2 militer jg dilaku 
kan oleh Inggris dan  Perantjis 
tidak akan menimbulkan kesuli 
tan2, Mononutu mendjawab, bah 
wa seluruh masjarakat Indonesia. 
menjesalkan  persiapan2 militer 
Jitu, hal mana ternjata dalam ko 
mentar2 dan berita2 jg dimuat 
dalam ssk. Dalam pad, itu Mo- 
nonutu berpendapat, bahwa ba 
haja perang belum akut, sekali- 
pun keadaar, sericus. Sedjak se| 
mula pemerintah Indonesia meng 
inginkan, supaja soal Terusan 
Suez itu dapat diselesaikan dgn. 
dijalan demai. Ng 

Sekalipun 'pembitjaraan?2 di 
| Kairo antar, Panitya 5 Negara 

ig diketuai PM Menzies dan Pre 
siden Nasser itu gagal, menurut 
Mononutu pemerintah Jaa 
Te eraaa jg tidak dapat di 
abaikan. SA 

njataan, bahwa dalam 
an itu semua pihak jg bersangi 

  

u nah “Na 

Pakistan Tetap Be 
HUSSAIN Shahid Subrawar- 

Liga Awa- 
en kemaren 

dy, pemimpin Partai | 
mi (oposisi), S 
dulu menjatakan bah 

  

bentuk kabinet baru 

binet koalisi. 

menjatakan dirinja keluar 
partinja, Liga Muslimin. 

hwa ia telah 
menerima baik tawaran presiden 
Iskandar Mirza supaja ia mem- 

Pakistan, 
dan Suhrawardy kini sedang be- 
runding dengan partainja untuk 
mempersiapkan pembentukan ka- 

Seperti diketahui, 
P.M. Mohammad Ali telah me- 
letakkan djabatannja, setelah ia 

dari harus dipikul Pakistan itu, bukan 
"Jah berarti bahwa Pakistan telah 

tindakan semafjam itu 

  

pendirian masing2. Bagi Mesir 

muan “jg: diadakannja 
Menteri Luar Negeri Indonesi: 

Negara India Krishna O 
Sebelum itu tidak, karena Mesii 
Be Tag dalam konp. London 
— Djurubitjars 1 
kan, bahwa perselisihan 

rantjis disatu pihak dan 
dilain pihak ialah soal 
| pan kepada kemampuan 

lalu-lintas di 

ikan oleh Ruslan Abdulgani set   
dan kesanggupan Mesir 

selamatan Ialu-lint?s itu. 

rse 

  

Lincoln: 

pun tidak”. ' 
Waktu ditanjai mengenai hu 

erat antara Pakistan dan Ameri 

Ika Serikat, Suhrawardy mendja 

' dengan adanja kewadjiban2 jan 

Suhrawardy menerangkan ke-' mendjadi satelit negara lain. 
pada wartawan 

sekutu-militer dengan negara2 Bal konperensi London Pakistan me 

rat. Tapi, mengingat akan letakl njokong Rentjana Dulles), Suhra 

Pakistan, Pakistan djangan saml wardy mendjawab: Ini adalah 

United Press, $ 
bahwa Pakistan akan tetap ber-|Suez - (seperti diketahui, 

Ditanjai mengenai 

patung pahlawan Zoya Kosmodemyanskaya, 
atom, mengadakan pembitjaraan 
Soviet dan mengadakan djamuan makan di Restaurant "Praga”. 
Pembitjaraan2 dengan ahli-ahli negara Uni Sovjet itu dilangsung- 

Diduga, bahwa salah satu soal 
jang dibitjarakan ialah soal Te- sambut oleh E.P. Slavsky, Kepa 
rusan Suez. Kedua pihak berse la Dewan Tenaga Atom, A. N. 
pakat untuk menjudahi pembitja i 
raan tersebut hari Selasa kema- naga listrik tersebut dan Prof. 
ren. Demikian berita2 Tass dan,V.N. Glazanov, Wakil Direktur 

pahlawan Zoya Kosmodemyans- 

9 dapat 

tan dengan langsung mengetahui 

pengetahuan “inipun berkat perte 
j dengar, 

Ruslan Abdulgani dan Menteri|sama antara 
" Menon. 

Kemlu menjata 
pokok 

ig sebenarnja antarr, Inggris/Pe 
Mesir 

kepertja 
Mesir 

untuk mendjamin kebebasan dan 
| keselamatan 
san Suez. Seperti telah diterang 

Teru 

banja di Moskow, pemerintah In 
donesia menaroh kepertjaiaan ig 

Isebesar-besarnja pada ketjakapan 
5 untuk: 

la 2 i : melakukan segala pekerdjaan gu 
Jang dimaksudkannja ialah kelna mendjamin kebebasan dan ke 

pai membuat musuh. Dikatakan 

aja bahwa politik luar negeri pe 

merintahnja akan didasarkan atas 
sebuah parafrase dari ' Abraham 

.Goodwill bagi semua 

orang keburukan, terhadap siapa 

Ibungan ekonomi dan militer jang 

wab bahwa menurut pendapatnja, 

masalah 
dalam 

      

Yiagiak ketika walikota Jogiakarta mr. Purwokusumo mengutj il Jogiakar . Pi um jap- 
kan pidatonja pada pembukaan Pekan Raya 209 Tahun Na 

ibl. Ditegaskan olehnja, bahwa 
sekali-kali bukanlah suatu pesta jang bersifat 

- feodalisme. 5 

i F . : Hanja Bangsa Jg Ber- 
Belum dipercleh sesuatu kete-| : rangan, apa jang mendjadi dasar| 

»pengambilan” orang itu. Djuga djiwa Besar Jg Dapat 
Hargai Pahlawan2nja 
(Kata Presiden Ketika Mengundju. | 
ngi PatungGerilja Wanita Di Moskow 

- 

maren dulu telah mengundjungi 

setasiun tenaga 
dengan ahli-ahli negara Uni 

n dan saling mengerti mengenai 
negara dan mempertimbangkan 

'aspek2 tertentu situasi internasional sekarang untuk kepentingan 

Tamu? dari Indonesia itu di- 

Grigoryanz, direktur stasiun te- 

Lembaga Nuclear, Tamu2 diper 
silahkan masuk ke gedung kebu 
dajaan untuk melihat film doku 
mentasi "Dunia Terutama” jang 
mempertundjukkan prinsip2 ker- 
dja stasiun tersebut. v 

Sesudah itu para tamu diadjak|    
    Isiun tsb: E.P. Slavsky didalam 

renrangka,. tentang kemungki 
nan2 penggunaan tenaga atom di 
dalam negerinja, menjatakan an/ 
tar, lain, bahwa sebuah stasiun 
atom dengan kekuatan 212 djuta 
KW akan dibangun di Uni &o 
vjet dalam tahun 1956-1960. Se 
belum meninggalkan tempat tsb. 
maka Presiden menulis didalim 
buku tamu sebagai berikut: 

”Pikiran manusia tak menge 
nal batas2. Evolusi berdialan te 
rus. Kundjungan kami kestasiun 
ini memperkuat kepertjajaan ka 
mi, bshwa ummat. manusia ha 
rus memperkembangkan ilmu pe 
ngetahuannja untuk mentiapai 
(tingkat hidup ig lebih tinggi”. 

Fembitjaraan dengan pem- 
besar2 Uni Soviet, 

Selandjutnja Tass mengabar- 
kan, bahwa pada tanggal 10 Sep 
tember kemarin dulu telah dilang 
sungkan  pembitjaraan antara 
ahli2 negara Indonesia dan Uni 
Sovjet, bertempat di Kremlin. 
Dari pihak Uni Sovjet hadir K. 
E. Voroshilov, Ketua Presidium. 
Sovjet Tertinggi, A. IL Mikoyan 
Wakil PM I, M.G. Pervukhin, 
Wakil PM I, G. Kabanov, Men- 
teri Urusan Perdagangan Luar 
Negeri, A. Gromyko, Wakil I 
Menteri Luar Negeri, N.T. Fedo 
rendo, Wakil Menteri Luar Nege 
ri, D. A. Zhukov,  Dutabesar 
URSS untuk Indonesia dan lain2. 
Dari pihak Indonesia hadir Pre 
siden Sukarno, Menteri Luar Ne 
geri Ruslan Abdulgani, Dutabesar 
Indonesia untuk Uni Sovjet L.N. 
Palar dan pedjabat2 lain. 

Didalam rangka pembitjaraan 
umum jg berlangsuns dalam sua 
sana persahabatan dan saling me 
ngerti. maka kedua pihak telah 
mempertimbangkan soal2 kerdja- 

kedua  negar. d- 
lam hubungan dengan  kundju 
ngan Presiden Sukarno ke URSS 
dan untuk mempertimbangkan 
aspek2 tertentu mengenai situasi 
internasional untuk kepentingan 
kedu. negara. Menurut berita 
UP, diduga bahwa soal Suez ada 
iah satu soal jg dibitjarakan itu. 
Kedua pihak telah bersepakat, 

bahwa pembitjaraan »kan disu 

"| maren. 
1 

Presiden Sukarno 

S. Demikian antara Jain   
kutu Barat 

salah satu masalah jang sangat 

pelik”. 
Seterusnja ia smengatakan bhw 

Pakistan berpedoman kepada ,.nc 
gara2 demokrasi bebas”, berkeja 
kinan akan kebebasan orang se- 
seorang. 

Suhrawardy adalah seorang jg 
berasal dari Pakistan Timur, dan 
— suata hal jang djarang dikala 
ngan politikus2 terkemuka di Pa 
kistan — ia pandai bahasa Urdu 
dan. bahasa Benggali. 
Menurut keterangan dari ,,kala 

ngan dalam, Suhrawardy berpen 
dapat bahwa Mesir ,,tidak boleh 
dibiarkan memegang pimpinan d: 
dunia Islam, tapi dimuka umum, 
Suhrawardy akan mentjoba me 
muaskan sentimen rakjat umum 
Pakistan jg bersikap pro-Mesir',' 

g 

  
  

Ke ae 2 

W 2 ! ini | 
TI | P 

“Hasta Berikan Djossi 

keliling melihat? keadaan sta-| 

dahi pada tgl. 11 September ke 

Kemudian pada malam harinia 
mengadakan 

diamuan - makan bertempat di 
Restsurant ”Praga” jg dikundju- 
ngi oleh pembesar2 tinggi URS 

herita 
Tass dari Moskow hari Selasa 

(Antara).' kemaren. (Antara). 
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— India Belum Dim 
Blok Asla-Afrika Di 

— PEMBESAR2 DIPLOMASI di London jang tertentu menga 
an Uni Sovjet terhadap sikap Mesir merupakan faktor 

nenjebabkan Presiden Djamal Abdul Nasser menolak dengan 
| henaaki supaja Terusan Suez ditempatkan dibawah pengawasan 

. pemimpin kantorberita A.S. "Unitea Press” di London, K. C. 

ham antara Amerika Serikat, 

   

   

dugaan pembesar2 tsb. melak 

Mesir dalam menghadapi masaiah 
Dalam pada itu pembesar2 tadi mengingat Bahwa pokok2 jang di 

sama sekali tidak menjebut-njebut kemukakan dalam nota Mesir tsb 
Sokongan negara2 Arab lainnja adalah sesuai dengan usul2 jang 
atau  negara2 seperti Indonesia telah dikemukakan oleh utusan 
dan India terhadap Mesir. (India ke Konperensi London V. 

Seterusnja dikemukakan ' bhw K. Krishna Menon. Menurut AFP 
di London orang tidak menjangsi'mengatakan bahwa India perta- 
«an bahwa dalam menentukan ma kali menghendaki penjelesaian 
sikapnja dalam menghadapi ma- masalah Terusan Suez setjara da 
salah Terusan Suez ini, Nasser mai dan tidak mengutamakan sua 
dibimbing pula oleh pertimba- tu permusuhan Chusus dari suatu 
Naa gengsi pribadi dan nasio- negara tertentu untuk didjadikan Saha LA Ansar peNAbi 

Kalangan2 tadi menarik kesim Pane 'No Pa lk 
pulan bahwa hanja karena men : ? Han Per ag 
dapat sokongan politik jg kuat Y. Pai 

“York sementara itu dari luar Mesir, maka Nasser ena : g Mesir di PBB Omar 
sikap tegas dalam menghadapi| VOKI tetap 
negara2 jang terbesar di Eropa, Len malata Sekat Nela: 
jang melakukan antjaman2 keke 
PaDan militer dan sanksi? ekono-| diendral PBB Dag Hammarskjoeld 
mi Jaota pemerintah Mesir jang meng 

Kalangan2 tadi bertanjakan usulkan suatu konperensi untuk 
diri, djandji2 bagaimana jang di menindjau kembali konvensi Is- 
berikan oleh Sovjet, hingga Nas tanbul tahun 1888 jang mendja 

ser berani bersikap  setegas itu min kebebasan pelajaran melalui 
terhadap Inggris dan Perantjis. Terusan Suez. 

Demikian kalangan? tsb. tadi,! Seperti telah diwartakan usul, 
menurut wartawan UP Thaler. | Meng supaja diadakan perundi 

India tak diminta, agan baru tentang keadaan Teru 
Kalangan resmi di New Delhi'san Suez telah dikemukakan dlm 

pada malam Selasa telah mem-|Komunike resmi jang dikeluarkan 
bantah kabar2 bahwa India telah|di Kairo pada hari Senen jbl. dan 
diminta oleh pemimpin2 negara2jturunan dari komunike Mesir itu 
Barat, terutama A.S., supaja ,,ber/telah disampaikan selain kepada 
tindak dalam keretakan jang dise'sekretaris djenderal PBB djuga 
babkan oleh kegagalan misi pani kepada pemerintah2 semua nega 
tia Menzies di Kairo”. Kalangan'ra terketjuali Israel karena Mesir 
ini menegaskan bahwa pemerin'resmi masih dalam keadaan pe- 
tah India hingga kini tidak mene'rang melawan Israel. 
rima permintaan sematjam itul Loufti menerangkan kepada 
dari mana pun djuga. Reuter sejpers sesudah ia menemui Ham- 
landjutnja mewartawan bahwa! marskjoeld bahwa ia tlh menjam 
menurut pernjataan pembesar2 dijpaikan nota pemerintahnja itu 
New Delhi pada hari Senen ke-funtuk diketahui dan ia tidak me 
mungkinan besar India akan me | minta supaja Hammarskjoeld atau 
njatakan menjokong permintaan! PBB meng an tjampur tangan 
Mesir supaja diadakan suatu dalam pertikaian Terusan Suez. 
konperensi baru untuk menjelesai/la mendjelaskan djuga ' bahwa 
an - pertikaian Terusan Suez dalam nota Mesir tersebut dike 

      

    

   
    

          

    

  

   

    

  

djual"KeDaerahTawao? 
Dengan Harga Sampai Ratusan Dollar 

DARI SAMARINDA dikabarkan, bahwa dengan kapal m.s. 
"Karaten” minggu il. telah tiba di Tarakan 15 orang wanita jg 
berasal dari Surabaja, iang dua hari kemudian telah ”dileniap- 
kan” ke Tawao didaerah djadjahan Inggris. Menurut keterangan2 
jang diperoleh, sebeiumnja ini telah ada pula 27 orang wanita 
Indonesia jang dibawa ke Tawao, ianz terlebih dahulu telah di 
datangkan dengan kapal "Karaton” pula dari Djakarta. Menurut 
desas-desus jang keras terdangar, wanita2 itu ,,didiual” dengan 
harga ratusan dollar, untuk kemudian dilatjurkan. Menurut ke- 

terangan2 jang dapat dikumpulkan, pelatjur2 jang berada didae- 
rah Inggris itu, kebaniakan didatangkan dari Singapura, dan pada 

achir2 ini ,para tengkulaknja” berusaha untuk mengirimkan lebih 
hanjak wanita2 kedaerah Serawak jang berasal dari Indonesia, 
karena "harga” wanita Indonesia lebih murah daripada jang di 
datangkan dari Singapura. 
at hdd teteh ee aan 

Undang' Perumahan Ba- 

kepada sekretaris' 

   

  

      

  

    

  

   

   

    

fakan Senin kemaren dulu bahwa 
tunggal jang paling kuat, jang 
tegas Rentjana Dulles, jg meng- 
infernasional. Demik:aniah tulis 

Thaler. Seterusnja kalangan tadi 
dirinja terhadap kemungtinan adanja pertentangan2 pa- 

Inggris dan Peranfjis. Kedua faktor tersebut diatas tadi menurut 
an peran sangat penting dibelakang lajar perumusan politik an 

mukakan usul2 balasan terhadap 
usul2 jang didjelaskan oleh Pa 
nitia 5 Negara jang dipimpin oleh 
PM Australia Robert Menzies 
kalangan pemerintah India djuga 
di Kairo dalam minggu j.l. 

Usul2 baru Mesir. 
Perlu dikemukakan bahwa nota 

Mesir tersebut menjampingkan 

pengawasan internasional ata: 

Terusan Suez dan mengemuka- 
kan suatu rentjana 3 pokok: 1. 
Kebebasan dan keamanan pelaji. 
ran di Terusan Suez, 2. Per- 
kembangan Terusan Suez untuk 
melajani kebutuhan pelajaran 
3. Penentuan bea dan padjak pe 
lajaran jang adil dan lajak. 

Bagi hal2 tersebut menurut 
pandangan pemerintah Mesir ha 
rus tertjapai penjelesaian dengan 
djalan berunding setjara damai. 
dan pemerintah Mesir akan me 
landjutkan usaha mentjapai penje 
lesaian dengan djalan berunding 

|sesuai dengan huruf dan sema- 
ngat Piagam PBB, demikian nota 
Mesir tersebut. Reuter mewarta- 
kan dalam pada itu bahwa me- 
murut pendjelasan djuru bitjara 
pemerintah Mesir pada hari Senin 
di Kairo badan permusjawarat 
jang diusulkan dalam nota Mesir 
tersebut dan jang akan terdiri 
atas wakil2 negara2 jang menggu 
nakan Terusan Suez, akan berke 
wadjiban ' menentukan tanggal 
dan prosedur  konperensi baru 
mengenai masalah Terusan Suez. 

Wakil tetap Inggris di PBi 
Sir Pierson Dixon pada hari Se 
nen telah mengadakan pembitja 
raan selama satu djam- dengan 
Hammarskjoeld di New York 

bahwa Inggris dan  Perantjis 
mungkin akan mengadjukan ma- 

...9 Ma mpg tm Man ma Sal BE sal aemui . Hammarskjoeld bhw. per.|ra” Selasa kemarin menerangkan 

W anita Indonesia I- temuan itu .tak mempunjai artilhahwa ia mendengar tentang di- 
5 : yg stimewa dan pembitjaraannja keluarkannja dari tahanan se- 

dengan  Hammarskjoeld hanjal nentara bekas Menteri » Pene- 
bersifat: umum. 
Sementara itu  wakil2 negara 

Asia—Afrika di PBB pada hari 
Senen telah mengadakan perte- 
muan di New York diduga utk 
membitjarakan keadaan sekitar 
Terusan Suez dan kemungkinan 
mengadjukan masalah Terusan 
Suez itu kepada PBB. Duta be- 
sar India Arthur S. Lal jang dlm 
bulan ini mendjabat ketua perse 
kutuan Asia—Afrika di PBB, ti- 
dak seperti biasa, tak mau men- 
djelaskan hal2 jang dibitjarakan 
dalam pertemuan tersebut. 
AFP dalam pada itu mewarta 

kan bahwa menurut suatu sumber 
di New York jang dapat mengeta 
hui dalam pertemuan persekutuan 
Asia—Afrika tersebut telah dibi 
tjarakan masalah Aldjazairiah. 

Dikatakan bahwa dalam perte 
muan itu telah dibitjarakan ke-   ru Segera Diselesaikan 

Untuk Mengatasi Soal Perumahan —Menteri 
#osial Pun Banjak Dengar braktek2 Jg Ku- 
rang Menjenangkan Dari Kut.2 Perumahan 

MENTERIi SOSIAL K.H. Fatah Jasin mengatakan kepa 
da ,,Antara” diSurabaja hari Sabtu jbl, bhw diantara berbaga. 

soal jg. mendjadi urusan kementeriannja, adalah soal perum: 

han jg. paling gawat. Hai.ini disebabkan tidak berimbangnja 

cjumiah ramah jg. ada dgn djumlah penduduk jg. membutuh 

kaunja. Untuk mengatasi kesulitan ini, menurut Menteri, per 

lu sekali segera diadakan perundangZan perumahan baru seba 

gai pengganti peraturan2 lama jg. sekarang telah tak sesuai Ia 

gi dgn kehendak keadaan. : 

Oleh karena itu rantjangan un 
dang2 perumahan baru jang ki- 
ni sedang disiapkan, perlu sese 

ra diselesaikan: kata Menteri So 
sial. 
Tentang praktek2 dari peker 

diaan kantor2 urusan perumah 
an, setjara resmi Menteri sam- 
pai sekarang masih harus meng 
anggap bahwa . semuanja | 1tu 
baik: sebab laporan2 jang ditsri- 
manja dari kantor2 itu hingga 
selama ini selalu baik, Demikian 
Menteri. $ 

Mendiawab pertanjaan, ia me 
ngatakan. bahwa is telah banjak 
djuga ,mendengar apa jang dira 
sa kufang menjenangkan bagi 
rakjat tentang praktek2 peker 
djaan kantor2 perumahan, tetapi 
karena tidak diperolehnja bukti- 
bukti jang konkrit hingga  se- 
djauh ini tidak dapat diambil tis 
dakan2. .,Tidak usah banjak. ada 
bukti satu sadja jang konkrit sa 
ia akan tjepat mengambil tinda 
kan”, demikian Menteri Sosial. 

Oleh sebab itu pula, Menteri 
mengharap masjarakat  djangan 
hanja selalu menjesalka, dan me 
ngetjam2 sadja, tetapi hendaklah 
pula darat memberikan bukti? 
iang konkrirt tentang apa2 jang 
dianggapnja tidak baik itu. serta 
menundjukkan pula djalan2 ap? 
iano sebsiknja ditempuh untut 
mengatasi masalah jang. gawa. 
ini, 
Untuk meniempurnakan peker 

djaan2 kantor2 urusan perumak 
an dewasa ini. Menteri Sosial 
memandang perlu sekali segera 

ngenai alat kendaraan jang sa- 
ngat diperlukan oleh kanior tei 
sebut. 

kungan Kem. Sosial. 

purnakan-., pekerdjaan 
Urusan Perutnahan satu 

dikepalai oleh orang dari 
mongpradja dan dilain, k 
menghendaki tetap  dikepalai 

menterian Sosial, Menteri Sosia 
mengatakan, bahwa hal itu kini 
sedang dalam pertimbangannja. 
Tetapi pribadi Menteri sendiri 
lebih tjondong pada 

|kungan Kementerian Sosial. 
(Antara 

  

TEAM TELEVISI AME- 
RIKA BIKIN FILM DI 

AMBON. 6 

sional Broadcasting 
Amerika dgn menumpang kapa 
terbang ' Daum tiba di Am 
bon dari Djakarta. 

nan, dibawah pimpinan Mr 

September kembali ke Djakarta. 

  

kot, jang besar.   Mengenai "keadaan tenaga di 
Kantor Urusan Perumahan Ko 
tebesar Surabaja jang dari 80 terkemuka katakan, bahwa me 

dibebas 
T 

40 orang, Menteri mengakui, | ngat dirasakan setelah 

bahwa djumlah itu memang ti- |kannja 900 orang tahanan be 

sebaik2nja. djalankan tugas   
selesaikanu..demikian. djuga me-! bulan Mei jang lalu, 

Lembaga Kebudajaan Indonesia 
pBataviansch Gendots chap: h 
yan Kunsten an Wetenschappen”    

     

Lebih tjondong dikepa- 
lai oleh orang2 dari ling 

Berkenaan dengan adanja pen 
dapat2, bahwa untuk  menjem- 

Kantor2 
pihak 

menghendaki supaja kantor2 2 
a- 

pihak 

oleh orang2 dari lingkungan Ke 

pendirian 
dikepalai oleh orang2 dari ling 

Tgl. 10 Sept. team televisi Na 
Company 

Team televisi jg terdiri dari 6 . 

orang itu akan membuat filim ten 
tang kebun rempah2 dan perika 

Frochtman. Mereka akan mening 

galkan Ambon pada tanggal 16 

mengadakan rasionalisasi: hall ” Kedjahatan2 di Ceylon dalam 
ini sekarang sedans  dipertim-| waktu dua bulan terachir ini sa 
bangkan pelaksanaannja. ngat meningakat, terutama di 

Seorang pembesar polisi jang 

orang sekarano tinggal hanja Ik | ningkatnia kedjahatan2 tsb. sa- 

dak tiukup untuk ,kantor itu men' hubung telah mendapat amnes- 
Ka ti pada waktu perajaan hari pe 

renanja, hal itu perlu seger, di-| ringatan Buddha Jayanti dalam 

mungkinan mengusulkan  supaja 
masalah Aldjazairiah ditjantum- 
kan dalam ' atjara pembitjaraan 
“persidangan Madjelis Umum PBB 
jang dimulai pada tanggal 12 No 
vember j.a.d. Menurut para pe- 

sXindjau putusan terachir tentang 
hal ini akan diambil oleh perse 
kutuan tersebut dalam sidangnja 
di minggu depan. 

Pembesar2 Libanon membi 
tjarakan keadaan sekitar 
pertikaian Terusan Suez. 

Dalam pada itu PM Libanon 
Abdullah Yafi dan menteri luar 
negeri Libanon Salim. Lahoud pa 
da hari Senin membitjarakan kea 

daan sesudah Panitia 5 Negara 
meninggalkan Kairo. Dalam perte 
muan itu hadir djuga panglima 
besar tentara Libanon djenderal 
Fuad Shohar karena dibitjarakan 
pula rentjana mengadakan perse 
tudjuan militer antara Libanon 
dan Syria. 

Sekretaris djenderal kemente- 
rian luar negeri Libanon, Fuad 
Ammun, sementara itu mengu- 
mumkan bahwa menurut rentjana 
pada malam Selasa diadakan per 
temuan antara dia dan Salah Ta- 
razi, sekretaris djenderal kemen- 
terian luar negeri Syria, di Bei- 
rut untuk membitjarakan sikap 
negara2 Arab dalam krisis Teru 
san Suez dan masalah  adanja 
pasukan2 Inggris dan Perantjis 
dipulau Cyprus. 

|. Ammun dalam pada itu mem- 
bantah kabar2 Syria dan Liba- 
non telah mengadjukan protes 
bersama kepada Perantjis dan 
N Hn penempatan pa 
sukan2 itu di Trus, Antara- 
AFP). LT 

1   
) 

1 

PADA BAGIAN PENJELIDI 
KAN, Perentjanaan dan Statistik 
Kementerian Perburuhan sedang 
dipersiapkan penjelidikan menge- 
nai kehidupan buruh dengan kelu 
arganja (family living research). 
Penjelidikan tersebut” “akan di- 
mulai nanti pada bulan Oktober 
dan dilakukan dengan mendapat 
bantuan dari Kantor Pusat Sta- 
tistik, Lembaga Penjelidikan Ma 
sjarakat Fakultas Ekonomi dan 
Lembaga. Penjelidikan Makanan 
Rakjat. 

Dengan . penjelidikar tersebut 
diharapkan dapat diketahui sc- 

  
    

  

TAHUN KE VII No. 171 

Salahkan Rusia” 
lan Menzies 

2 Tertentu Kepada Nasser? 
nta Djadi Perantara Baru — 
PBB Bitjarakan Masalah Suez 

djustru pada waktu tersiar kabar|diri Sjamsuddin St. Makmur di 

salah Terusan Suez kepada Dc | misalnja polisi atau 
wan Keamanan PBB. Tetapi Di-|Mengenai soal ini Djaksa “Agung 
xon menerangkan sesudah ia me | Suprapto atas pertanjaan ,,Anta- 

rancan Siamsuddin St. Makmur. 

Dari sumber lainnja .,Antara” 
mendapat keterangan, “bahwa da 

ri pemeriksaan2 jang dilakukan 

ti2 jang tjukup kuat tentang ke- 

salahan2nja jang selama ini 

  

  

    

P 

Dim. kota Smg. : 

Luar kota Smg. : 

Harga Langganan 

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

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

Rp. 13,70 4 Rp. 0,30 (Materai) — Rp. 14,— 

     
   

(Bajar Muka) 

Etjeran 75 sem selembar. 

    
  

  

| pa 

Tampak kteika Presiden 

utjapkan pidatonja dilapangan 
terbang Moskow, ketika baru 
untuk pertama kalinia mendarat 

disana. Disebelah kiri tampak 
pembesar2 Rusia iang menjambut 
kedatangan beliau, sedang dise- 
belah kanan adalah anggauta? 
rombongan Presiden iang semua- 
va kelihatan memegang karanga" 
bunga ig mereka terima sebagai 

sambutan selamat datang. 

Sj. St. Makmur 
Dikeluarkan 

Dari Tahanan 
Bukti2 Kesalahannja! 

Kurang Kuat? 
WARTAWAN “Antara” men- 

dapat kabar bahwa bekas Mien- 
teri Penerangan dalam Kabinet 
Burhanuddin Harahap, Sjamsud- 
Jin Sutan Makmur sedjak bebe- 
rapa hari jl. dikeluarkan dari 
tahanan sementara oleh pihak 
TT. HI jang seperti diketahu: 
selama ini memegang dan me 
ngurus perkara tsb. Sjamsuddin 
St. Makmur seperti diketahu: 
ditahan sedjak tgl. 14 Agustus 
iang lalu oleh dan atas perintah 
pihak T.T. HI karena ditaduh 
mempunjai sangkui paut dengan 
perbuatan2 kerupsi jang dilaku- 
Kan “oleh pegawai Pertjetakan 
Negara Lie Hek Thay. 
Sampai saat pelepasannja dari 

dalam tshanan sementara bebe- 
rapa hari jl. persoalan mengenai 

meng- 

  

ketahui belum diserahkan oleh 
pihak TT III kepada instansi lain 

kedjaksaan. 

tas dirin'a kurang didapat buk 

di- 

lanjarkan atas dirinja. (Antara). 

Sarekat Buruh Bank hari Se- 
nin telah mengadjukan ' tuntutan 
kenaikan gadji dan perbaikan 
sjarat2 kerdja kepada madjikan2 
bank di Singapura jang berdjum 
lah 10 buah. 

Dalam djumlah tersebut terma 
suk Hongkong & Sjanghai Ban- 
king Corporation”, Chartered 
Bank”, ,,National City Bank of 

“Dari tokoh2 politik tsb. tidak 

   

   

  

  

Sampai dimana efeknja 
ierdapat dikalangan partai2 Pe 
merintah sendiri terhadap andju 
ren2 itu, belumlah bis.. diduga 
terlebih dulu dengan pasti, teta- 
pi djika diingat bahwa dalam 
minggu jang lalu telah diadakan 
pertemuan antara ketua2 umum 
dari ,,tiga partai besar” Pemerin 
tah, meka ternjatalah bahw., su 
ara2 jang menghendaki penin 
djauan kembalj kedudukan ka- 
binet itu, memang dianggap se 
rious djuga. 
Pertemuan diantara tiga par- 

tsi2 besar Pemerintah itu jang 
diwakili oleh ketua2 umumnia. 
iaitu Masjumi oleh Moh. Natsir. 
NU oleh K.H. Dahlan dan PN! 
oleh Soewirjo, adalah pertemu- 
an jang sesungguhnja djar”ng se 
kai diadakan. Menurut keters 
ngan? jang diperoleh korespon 
len .,Suars Merdeka” di Djakar 

ta "dinjatakan, bahwa rapat ..ti- 

ca besar” itu sdalah jang kedua 
kalinia diadakan sediak kabinet 
ini terbentuk da, diika diperh: 
tikan, bahwa pertemuan itu ti! 
dak djarang diadakan. mzka Jd» 
vatlah dipastikan, bahwa oleh 
ketiga partai tsb. teleh dibitiare 
kan soal2 iang memint. perha 
tian Pemerintah sepenuhnia. 

diperoleh keterangan apa jan: 
sesungguhnja telah diperbintjang: 
kan dalam rapat partai2- besar 
Pemerintah itu, demikian -djug: 
apa jang terasiar mengenai pe 
temua, itu tidak banjak. Penin 
djau2 politik diibukota dalm p: 
da itu meramalkan, bahwa .d: 
lam rapat tsb. telah diusahakar. 
untuk mentjari understanding js 
lebih baik lagi diantara ketiga 

Djadi Sasaran' Lagi 
Banjak Tokoh2 Partai Pemerintah Sen- 

diri Jang Merasa Kurang Pucs 
— Oleh Koresponden Kita — 

KEDUDUKAN KABINET 

ach'r2 ini mulai mendjadi sasaran kritik lagi oleh tokoh2: 

ri2 dekat jane akan datang ini 

PATI 

Ali-Rum-Idham diwaktu. jang 

Gel tai2 Pemerintah sendiri js. merasa tidak puas terhadap bel 
kabinet js. sudah didjalankan dan karenannja menghendaki 
diadakan tindjauan kembali. Didalam kesibukan Pemerintah 
utk. mengatasi dan menjelesaikan soal2 penting jg. dihadapi 
sekarang, kritik jg. demikian ini, merupakan soal baru jg. dira 
sakan perlu sekaii untuk diperlihatkan. : 

jang gai pedjabat Gubernur 

ja 

menung 
gu penjelesaian jang terachir. 

Djuga disebut2 antaranja “ten 
tang keinginan Masjumi "untuk 
seger, mengangkat seorang:Men 
terj Pertahanan untuk menggan 
tikan PM Ali jang hingga seka 
rang masih merangkap djabatan 
itu. Tentang inipun belum “'di- 
peroleh persesualan paham: anta 
Ta partai2 Pemerintah sehingga 
masalah Menteri Pertahanan: ini 
tetap tinggal terkatung2. $ 
Kedua soal jang oleh masing2 

partai itu dianggap  prinsipieel 
belum lagi dapat diselesaikan, 
maka sekarang timbul lagi apa « 
jang dinamakan .,peristtwa 13 
Agustus”. Meskipun dalam soal 
ini tidak terdapat banjak perbe 
daan pendapat diantara partai2 
tiga besar itu, namun adanja de 
sakan dari beberapa pihak lain 
nja jang menghendaki Panitia Pe 
meriksa Ruslan Abdulgani me 
ngumumkan dialannja pemeriksa 
an, Oleh partai2 itu dianggap 
b-hwa persoalannja sesungguhnja 
belum selesai sama sekali. 

Bagaiman. hasil jang  diper- 
oleh didalam pertemuan tiga ' 
bes:r” Pemerintah itu tidak di- 
ketahui dengan djelas. tetapi di 
peroleh keterangan, bahwa diha 

masih akan disdakan lagi perte 
mMuan jang sematjam itu. i 

Minta Drs Do- 
dyDibebaskan 

Mr. OEI TAT HWAY dan 
Mr, E. Utrecht selaku pembela2 
dari bekas wakil kepala ,,Kani 
Pusat Urusan Import,” Drs. Di   partzi besar itu dalam soal2 js. 

atasi. 
Dalam hubungan ini disebut2 

antara lain tentang ,,motietnja” 
penundjukan seorang Gubernur 
Bank Indonesia untuk menggan 
tikan kedudukan Mr. Sjafruddin 
Prawiranegara iang seperti dike 
tehui sudah habis masa kerdja- 
nia. Mengenai hal ini belum di- 
percleh kata sepakat terutama 
diantara PNI dan Masjum' dan   New York” dan ,,Bancue de 

Lindochine . 

Menjerbu 
Menembaki Petani2 

petani2 Jordania dan anggota2 

desa Edua diwilaiah Habrun. 

pada komisi-tjampuran urusan P 

Pihak Israel meninggalkan € 

majat  diwilajah Jordania: se- 

orang anggota National Guard 

Jordania mendapat luka2, dalam 

pertempuran ini. Sesudah pihak 

Jordania membalas serangan ta- 

di, pihak Israel mengundurkan 
diri kewilajah Israel. 

Regu penindjau PBB telah me 
ngundjungi tempat insiden ini 
untuk menjelidiki dan untuk me 
njerahkan djenazah2 serdsdu2 Is 
rael kepada pembesarZ Israel mz 
lam Selasa. 

Suara Israel malah 
baliknja. 

Berita dari Darusalam-Israe 
mengatakan bhw. menurut kete 
rangan djurubitjara militer Israe 
malam Selasa, sebuah  patro' 
Israel sedang bergerak diwilaiz! 
Israel dekat Dweima dan pad: 
saat itu diserang oleh pihak Jor 
dania dengan mitraljur dan mo" 

ci 

tir. Dalam tembak-menembak se 
lama 114 djam ini 3 serdadu 
Israel mendapat luka2. Dweimz 
letaknja dibukit2 daerah Habrun 
(Hebron). 

Djurubitjara kementerian luar   
rntuk sement:ra waktu  ditun- 
diuk Mr. TPukman Uslim sabu 

100 Serdadu Israel 
Jordania 

Di Wilejah Habrun 
— Tapi#israel Sebaliknja Malah Tuduh 

Jordania 
DJURUBITJARA Legiun Arab mengumumkan hari i 1 

bahwa kira-kira 109 serdadu Israel hari itu 0 Legi mena 2 

it kasi dan memasuki wilaiah Jordania. Mereka menembaxi 

Naa National Guard disebelah barat 

Peristiwa ini telah dilaporkan ke 

Senin 

erletakan sendjata. 
ledakkan djalan kereta-api baru 
diwilajah Israel, antara Beershe- 
ba dan Tel Aviv pada hari Sener 
pagi. Pihak Israel tjuriga kalau? 
penghantjur2  djalan kereta-ap 
tadi datangnja melalui  wilajak 
Jordania. Tempat sabotase ini ia 
lah 20 mil ' dari wilajah Mesir, 
8 mil dari batas Jordania. 

(Antara-Reuter). 

Njarman tidak sadarkan 
sakit. Selain setiakawan setjara   negeri Israel malam Selasa menu 

duh bahwa pihak Mesir telah me 

tjara tepat taraf kehidupan buruh 
dan” keluarganja.  Selandjutnja 
dari | bahan2 itu dimaksudkan 
untuk dapat menetapkan index 
baru, karena index jg sekarang 
dipakai terdapat banjak kekura- 
ngannja. 5 

Bagi Kementerian Perburuhan 
penjelidikan tersebut mempunjai 
arti jang penting sekali, terutama 
dalam hubungan untuk menetap 
kan politik upah jang baik, oleh 
karena hasil penjelidikan tersebut 
akan merupakan bahan pokok 
jang dapat dipertanggung-djawab 
kan, 

    

Penjelidikan Kehidupan Buruh & Keluarganja 
Menurut rentjana, dalam ting 

kat pertama penjelidikan akan 
dilakukan di Djakarta dan hania 
meliputi buruh2 jang bekerdja di 
lapangan industri, — terutama in- 
dustri2 jang ketjil. Dari sedjum 
lah 3.200 industri jang terdapat 
di Djakarta, akan diambil seba 
njak 550 perusahaan dgn meng 
ambali  sedjumlah 1.100 buruh. 
Untuk mendjamin ketelitian, ma 
ka direntjanakan masing2 buruh 
akan diselidiki empat kali dalam 
setahun. 

Seperti diketahui, pada saat 
ini Kementerian Perburuhan se- 

hingga sekarang belum dapat di-. 

  
rumah-sekolah tsb. diuga tertempel plakat2 jang maksudnja tidak 
menjetudjui tjara menghukum Bu Guru terhadap anak muridnja 
seperti itu. Njarman berumur 15 tahun dan anak pak Kromo- 
bedjo didesa Sidohardio dan dipukul waktu dalam diam pela- 
djaran ditanja berulang2 oleh Bu Guru, tidak dapat mendjawab. 
Soalnia kini sedang dalam penjelesaian jang berwadjib. (Antara) 

  

dy Karim, dalam pleidooinja 
masing2 jang diutjapkan dalam 
sidang pemeriksaan perkara tsb 
hari Selasa pagi kemaren, pokok 
nja minta agar terdakwa Drs. 
Dody Karim dibebaskan dari se- 
gala tuntutan, atas dasar penda 
pat karena terdakwa sama sekali 
fidak bersalah atau tak dapat di 
persalahkan telah melakukan ke 
diahatan2 jang dituduhkan atas 
dirinja. f 
Terdakwa Drs. D. Karim — 

sebagaimana diketahui — pokok- 
nja dituduh terlibat dalam ' ke- 
tiur”ngan perdagangan kompen- 

sasi Hongkong, jaitu memalsukan 
surat2 offertes melakukan “peni- 
fuanj membantu atau mengadjak 
orang melakukan kedjahatan2 ter 
sebut, jang berkisar pada. soal 
import benang tenun dari Hong- 
kong untuk kepentingan: N:V. 
»Damai”, sehingga karenanja ne 
gara menderita kerugian Ik. 
1.000.000 Hongkong-dollar, 
Untuk perbuatan2 seperti jang 

tertjantum dalam surat tuduhan ' 
tsb., Djaksa Mr. Mochtar Affan- 
die sebagai penuntut-umum, 'da- 

  

lam reguistoirnja 2 minggu jang 
lalu, minta agar terdakwa didja 
tuhi hukuman pendjara selama 
3 tahun. F3 
Keputusan dalam perkara “ini 

akan didjatuhkan oleh ' Hakim 
Mr. G.K. Lim jang memimpin 
sidang2 pemeriksaan perkara ini 
paca tg. 18 September jang akan 
datane. (Antara). » Pia 

  

Bu Guru Lantjang Ta- 1 
ngan — Murid? Mogok 

DARI PATI diwartakan bahwa pada hari Selasa jl. sedjum- 
lah murid S.R. kl. VI Sariredjo Pati telah mogok tidak: masuk 
sekolah karena ,,setiakawan” terhadap Niarman jang pada hari 
Seninnja dipukul oleh seorang gurunja wanita, K. Menurut ka- 
bar tsb. pemukulan tsb. sedemikian 

Giri dan terpaksa diangkut 
rupa sehingga waktu itu 

kerimah 
itu, pada esok paginja disekitar 

dang melakukan berbagai penje 
lidikan, 'aJ. penjelidikan tenaga 
kerdja (manpower Survey) dan 
penjelidikan djabatan  (Occupa- 
tional Survey), jang hasil2nja 
sudah mulai mengalir dari dae- 
rah2. Untuk penjelidikan kehidu 
pan buruh dan keluarganja ini, 
akan dipergunakan pengalaman2 
ILO, jang methode-nja sudah di 
praktekkan di Eropa Barat dan 
berbagai negara di Asia, seperti 
India dan Pakistan. 

Demikian berita dari Kemente 
rian Perburuhan jang disampai- 
kan kepada ,,Antara”, 
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UTJAPAN- TERIMA KASIH 
Atas segala pemberian sumbangan dan bantuan, baik jang 
berupa morcel maupun. tena. 
bunga dis. :    

luarga un 

lipkan dalam surat 
Inggris. Nampaknia 

    

| Hatta r Isambut Dgn 
:| 21 Tembakan Meriam 

  

. 

  

Pamilet? Pe- 
muda Lem- 

Rakjat Makasar Menjambut7Oengan Merlah 

Pengadjaran Ilurut Dan 
Bahasa Djawa Disekolah? 

BERTEMPAT digedung Balai Kota Surakarta, bara2 ini 
oleh Inspektur Pergadjaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Dae- 

  

| ledakannja. Suatu ledakan ji 
| dan besar pengaruhnja: bara 
: Seluruh dunia, djadi punah 

Mesir, dan bersama2 itu djuga rakjat . 

sakan niat int 
| aja, jang makin 
Tapi dalam pada itw sika 
bahwa Mesir tidak gentar 

| Dilihat dari sudut ini, dari 
. bersitegang leher mau men 
“nampaknja sumbu tabung 

   
   
   
     

  

   
     

alam pada itu kita jakin, bahwa baik Inggris 

  

  

.|Kedatan 
| Ribu 

        
    

    

akjatiM 

  

| WAKIL PRESIDEN Mohamad Hatta, dengan rombo- 
ngannja jang terdiri lebih dari 30 orang, hari Minggu djam 

kar (14-00 telah tiba dilapangan terbang Mandai (Makasar) disam 
— Ibut dengan 21 kali tembakan meriam dan oleh pembesar2 

Isipil-militer, corps konsuler asing, pemimpin2 partai dan mu 
rid2 sekolah. Seperti diketahui, kedatangan Wakil Presiden 

  

aa Wk. Presiden Kita — Puluhan 
fengelu- elukannja Dengan 

Sorakan Jang Mengguntur 

bahPriangan 
| Disita Oleh CPM 

Bandung 

C.P.M. BANDUNG telah men 
sita sedjumlah 3.000 pamflet dari 
'Pertjetakan Pengharapan Baru, 
| Bandung. Pamflet itu ditandata- 
ngani oleh 3 orang pemuda jang 
mengakui Pemuda Lembah Pria- 

memakai nama 

rah, Amin Singgih, telah diadakan pertemuan dengan para petu 
zas pendidikan serta para pendidik umumnja dan mereka jing 
menaruh minat terhadap pengadjaran bahasa Djawa. Pertenu- 

in tersebut bermaksud utk memberi pendjelasan serta menguri- 
pulkau pendapai masjarakai tentang pengadjaran bahasa dan 

aurut Djawa disekolah2. 
Dalam pertemuan itu Amir 

Singgih mengulangi apa jang tc 
lah diterangkannja di Jogja da 
lam 'pertemuan jang sam. seper 
ti di Solo itu. Diterangkan a.l. 
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dah Aa Ikfatta adalah untuk membuka Universitas Hasanuddin Senin 
    

Iingan dengan ak am 
'sesungguhnja jakni Djuli Andiwi- 

    

    

    

SAUDARA kami : 
Rr. H4 
   
   

    

       
  

   

               

         
        

          
           

         

          

           
      
      
            

        
              

  
   

—. Type D.1956/A (listrik) 7 lampu. 
“Type D.1956 (& accu & listrik) 7 lampu. 

| RADIO "GRUNDIG” 
Pn. Type 2045W: type 2047WZX (accu & listrik) 

1. Type 3045W: type 3048W/3D (Hifi Sound, 4 luid- 

2     
   

  

   

| sprekers) : 

| RADIO YTELEFUNKEN" : 
— Jang terkenal, type D.665WK (dgn. bandspreiding) 

"FONFUNK" RADIO '"TO K3 pi 
2 fype: 250W,, Toestel istimewa, harga rendah ! 

AUTO RADIO ' "BECKER" 

“Brescia” | (Utk Mercedes 180) 

RECORD CHANGERS 
A Jang terkenal merk "G ARRARD”. Type terbaru: 
- RC-80M dan RC-90, dalam box asli dari pabrik: 

Kk dengan N 1991 K » ter! Tn n Da “Yus 

'Ichev, Malenkov ke London baru? ini, | 

Ituar negeri A.S. ke blok Barat, persekutuan 

Ikan adanja penjelesaian setjara damai 
karang jang kritik ini, dimana Nasst 
daskan kata putusannja, kiranj 

'Itung kepada sikap Amerika dan 
Rusia jang belakangan 

     
     

  

  kini tergan- 
te — —&   

. nh 

    

   

  

       an2 Inggris . Har ang Memua 1.     
    
   

ngaruhnja terhadap 
   

    
      

   

dls., serta kepentingan? minjaknja di Timur-Tengah, kir 
dapat ikut ,punja suara” guna mentjegah timbulnja 
ni : SE aa Aan AN 3 
— — A Dan harapan tersebut pasti akan terwudjut, bila demi 
keselamatan dunia sekarang ini, Rusia dan Amerika dapat sedje- 
nak menghentikan ,,perang dingin” diantara mereka sendiri. 

  

  

  

1469 Djiwa Keluarga 
|Menudju Ke ,,Djajaloxa” 
RUU Veteran Tidak Pengaruhi Masalah Pe- 

njelesaian CTN — Kata Kapten Darjoko 
KAPTEN DARJOKO dari Inspeksi CTN Terr. IV Djawa Tengah 

kepada pers menerangkan, bahwa pada pertengahan bulan Septem- 
ber ini untuk pertama kali sedjak dibukanja - objek transmigrasi 
”Djajaloka” di Sumatera, dari Djawa Tengah akan “berangkat ber 
turut? sebanjak 4 kelompok terdiri dari 80 anggauta €TN, Bila di 
hitung dengan keluarganja djumlah jang akan t itu selu 
ruhnja ada 469 djiwa dan mereka berasal dari daerah Banjumas. 

x Sesudah pemberangkaran jang 

Kabar Kota pertama ke "Djajaloka' ini, tahun 
depan akan disusul oleh kelom- 
pok2 

PENJALURAN BEKAS PE- 
LADJAR PEDJUANG. 

   

  

     

  

    

           
      

   

IpPK Hutasoit, Paku Alam, Pre- 
Isiden Universitas Indonesia, Prof. 
(Bahder Djohan, Presiden Univer 

 Ikitas Gadjah Mada Prof. Sardji- 

Iga Prof. Pringgodigdo, Ketua Ma 

ISamadikun dgn njonja, Gubernur 
INusatenggara, Prof. Djoened Poes 

IMesan, Kepala Djawatan Pergu 
iruan Tinggi, Mr. Sumitro Kepa 

kain Gubernur Sulawesi, Pangli- 

pagi bertempat diruangan Fakultas Kedokteran. 

Sarino, Menteri Muda Perhubu-       Ingan Rozari,  Sekdjen Kempenf— 
Iklarjoto, Sekdjen Kementerian | 

to, Presiden Universitas Airlang- 

djelis Pengadjaran Umum Prof. 
Sarwono, Gubernur Djawa Timur 

ponegoro dgn njonja, Direktur 
PEN Soetarto, Njonja Mr. Abas 
Manoppo dari Fakultas Hukum 

la BLN/Unesco, Wangsawidjaja 
Sekretaris Presiden dan lain2. 
Penjambut2 terdiri dari antara 

ma T.T. VII, Panglima Ko. 
DPSST, Konsul2 Inggeris, Belan 
da, Portugal, Tiongkok, Belgia, 

partai. 

Sambutan meriah. 
Ketika rombongan memasuki ko 

ta Makassar,” sepandjang djalan 
sampai di Gubernuram telah ber 
'Jeret puluhan ribu orang dan 
'murid2 sekolah, jang mengelu-elu 
|ign sorakan dan bendera dita- 

“| Rombongan Wakil Presiden an, 
.Itara lain terdiri dari Menteri PPK ' 

dan sebagainja, sedjumlah wakil2 

    

    

   
   
     

    
   

   

    

         
    

      

  

     

    
   

     
   
    

   

     

     
     

   

8 “ Jang selalu ditjari: "B LAC” (dapat di-stel untuk 
“repeat, pauze, filter dsb.). 

SEKALI LAGI ........... DENGAN HARGA? LAMA !!! 

“NV. ,9URACUs .. -: 29 ia 4 

DJL. GADJAH MADA (Seteran) 5 — SEMARANG 

.Tilpon: 2400 Djohar.   
  

  

   
— MASCOTTE' TRADING COY 
Pelan HAJAM WURUK 4— DJAKARTA 

PhoneGambir No. 5525             
  

  

TENTU DAPAT. 
SUDAH TERBIT. . 

s — PETA KOTA SEMARANG — 

Berikut Perobahan Djalan Lama / Baru 
. “Model sanget Praktis dan Lengkap. 

Pantas untuk ditempel ditiap2 KANTOR. 
Harga..... Sek Rp. 3.50 

Diuga sedia Ruku Petundjuk Touris dan Dagang 
Diawa Tengah $ 

| SIAPA TIEPA 

& 

—ns, R Aa AT Occultist 
bos NSETERAN 109 SEMARANG. 
Djika Tuan/Njonja 

  

gkirkan. 

'hidupan, Segala hal dirahasiakan. 
Djam Bitjara: Pagi 9 — 12 

Sore 5 — 7 
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l Pt /Nj tahu apakah akan terdjadi di kemudian hari 

| tentulah banjak HALANGAN2 dan KESUKERAN2 bisa dapat 

Periksakanlah djika demi hendak memetjahkan kesulitan? hal peng- 

lainnja. Diterangkan bahwa 
sekarang ini bagi mereka jang ber 
transmigrasi itu tidak ada sebuah 
kesatuan kompi” dengan koman. 

Dalam keterangannja kepada Ki 
ta, Mustari dari Kantor Penem- 
patan Tenaga Semg. menjatakan, 
bahwa mengenai masalah bekas 

dan kompi dan stafnja, tetapi di 

peladjar pedjoang jang. kena seree 
ning atau sudah ditjabut ikatan 
dinasnja dari universitas2 atau 
Gari kursus2, telah banjak jang da 
ipat disalurkan ke instansi2 peme 
rintahan. Sedjak Djanuari s/d 
Agustus 1956 djumlah mereka jang 
mendaftarkan ada 60 orang, se- 
dang sisa pendaftaran tahun 1955 
ada 112 orang, hingga seluruhnja 
ada 172 orang. Dari djumlah tsb. 
telah ada 33 orang jang dapat di 
salurkan dan mendapat tempat di 
linstansi2 pemerintah, dan 24 orang 
'lamnja masih merupakan tenaga 
darurat djuga diinstansi pemerin- 
tah di Djawa Tengah. : 
Jang mendapat prioriteit untuk 

disalurkan oleh KPT tersebut ja- 
lah mereka jang sama sekali sudah 

'ditjabut Ikatan Dinasnja, sebab 
“ketjuali itu djuga ada jang ma 
sih dalam peringatan akan ditja- 
but Ikatan Dinasnja. Seterusnja 
diterangkan, bahwa penempatan 
bekas peladjar pedjoang tersebut 
diinstansi2 pemerintahan dapat 
berdjalan lantjar berkat kerdjasa 
ma jang baik diantara mereka. 
Sedang dari Badan2 atau pengu 
saha2 partikelir perhatian menge 
nai soal tersebut masih belum nam 
pak. Achirnja dikatakan, bahwa 
dalam tahun ini djumlah mereka 
jang mendaftarkan. rupa2nja tam 

  
pak berkurang bila dibanding dgn 
tahun “j.l, 

W.N.J. KETURUNAN TIONGHOA 
JANG INGIN MEMBELAKAN 

MESIR 
| Menjambung berita jang pernah 
(dikabarkan tentang seorang Warga 
Negara Indonesia keturunan Tiong 
|hoa dari Rembang jang hendak 
ikut membela Mesir setjara suka 
rela apabila terdjadi peperangan, 
lebih .djauh dapat dikabarkan, 
bahwa untuk maksud tersebut sdr. 
The Thwan Ing di Rembang sudah 
mendaftarkan diri kepada Kedu 
taan Mesir di Djakarta dan me- 
njatakan pula menjediakan diri 
sebagai pelopor apabila dalam me 
njumbangkan tenaga itu sudah ter 
daftar lk. 1200 orang Tionghoa 
warga negara Indonesia oleh fihak 
Kedutaan Mesir. Djadi ia tidak 
melopori diri untuk dapat mengum 
pulikan tenaga sebanjak itu. Beri 
ta ini perlu ditambahkan untuk 
mentjegah salah paham. 

PERSERIKATAN GROSSIERS 
KARISIDENAN SEMARANG. 

tempat di Gedung 
Shanghui Gang Tengah 73 Sema- 
rang telah dilangsungkan perte- 

dalam Karesidenan Smg. dengan 
dihadliri dari wakil2 Djawatan 
Pemerintah di antaranja Kantor 
Perekonomian Umum Karesidenan 
Smg Kantor, Urusan Harga. Da- 
lam pertemuan tsb telah berhasil 

ngan memakai nama ,,Perserikat- 
an Grossiers Karesidenan Sema-   

Pada tgl. 6 Sept. 1956 jbl. ber- 
Chunghua 

sebut kelompok” dengan kepala 
kelompok jang mereka pilih sen- 
diri. 'Tiap kelompok terdiri dari 
20 anggauta CTN, Dengan sebutan 

ngan. Djuga 1 

“ter jang meminta perhatian 
tentang keadaan pendidikan di 

terlihat. 'beberapa' 

    

1. n 
1956: 

Djam 06,25 Orkes Gumarang. | 

67,10 Orkes Percy Faith. 07,30 Pus 

paragam Indonesia. 13,15 Orkes 

Xavier Cugat. 14,10 Kwartet Su- 

aharnoto. 14,30 Piano Tunggal. 
17,00 Dongengan anak2. 17,20 Gen 

ding? Dolanan. 18,15 Semi Klasik. 
18,30 Ruang ALRI. 18,45 Semi Kla 

sik (landjutan). 19,30 Lagu2 Suma 

tra. 1940 Imbauan Malam. 20,30 
Pameran Kesenian Daerah. 22,15 

Krontjong Merdu. 23,00 Penutup. 

SURAKARTA, 13 Sept. 1956: : 

Djam 06.10 Genderan pagi. 07,20 

Genderan pagi (landjutan). 13,10 

Barat Gembira. 13,40 Hidangan 
The Melachrino Strings. 14,10 Ra 

juan Siang. 17,00 Dunia anak2. 

17,40 Varia Djawa Tengah. 17,50 
Ruangan pemuda pemudi. 18,15 

14 SIARAN RADIO R. 
SEMARANG, 13 September 

|lam ada pengumuman : 

Ipenjebaran surat selebaran, Se- 

sudah ditjetak, tapi sebelum di 
'sebarkan salah seorang dari pe- 

muda itu, menurut kabar, 4 

(datang ke CPM untuk menanja- 

djaja, D. Setiaputra dan M. Su- 

parta. Copy pamflet itu disam- 

aikan kepada pertjetakan sebe- 
o larangan 

telah 

kan dapat tidaknja disebarkan. 

Dapat dikemukakan, bahwa 

isi surat selebaran itu — antara 
lain merupakan andjuran supaja 
para pemimpin suku Sund. dari 
tiap lapisan masjarakat dan ru- 
pa2 kejakinan politik  memper- 
bintjangkan serta ' memetjahkan 
soal2 jang berhubungan dgn pam 
flet FPS dan mengandjurkan pu 
la supaja pemerintah pusat me 

| njelidiki dengan bidjaksina da 

bahwa Kementeria, PP dan K 
mendjundjung tinggi kebudajaan 
maupun bahas, daerah, karena 
kebudajaan serta bahasa daerah 
merupakan sumber daripada ke- 
budajaan serta bahas, nasional. 
Tidak memelihara dan memadju 
kar kebudajaan serta bahas, da 
erah berarti mnghalang-halangi 
pertumbuhan kebudajaan serta 
bahasa nasional (bahasa persatu 
an). Mengenai pengadjaran ba- 
hasa daerah disekolah2 pada 
umumnja tidak ada persoalan jg 
prinsipiil. 
Hanja jang terutama  diingin- 

kan oleh para hadlirin ialah me- 
ngenai“pengadjaran huruf  Dja- 
wa disekolah2. Menurut tjita2 
Kementerian PP dan K peladja- 
ran huruf Djawa sebaiknja di 
tunda dan baru - dipeladjarkan 
pada Sekolah Menengah Perta-   lam hal pengusutan, penuntutan 

atau dalam mendjatuhkan von- 
nis atas kedjadian tsb. 

Dapat ditambahkan, 
pensitaan tsb. terdjadi pada ha 
ri Sabtu jbl.   Pengadjian. 18,30 Riang gembira. 

1930 ja malam. 19,45 Mim 

bar Islam. 20,30 Babak terachir 

Pemilihan Bintang Radio th. ,'56. 

2915 - Pemelihan Bintang Radio 
th. 1956 (landjutan). 23,00 Penutup. 

JOGJAKARTA, 13 Sept. 1956. . 

Djam 06,10 Hidangan Prairie 

Schooner. 06,35 Njanjian pagi. 

07,20 Menikmati suara Nien. 07,30 
Frank Sinatra. 07,45 Bingkisan da 

ri Tiongkok. 13,10 Gadon Siang. 

14,10 Gadon Siang (landjutan). 

17,00 Penghantar minum teh. 17,55 

Pengadjian. 18,15 Untuk Keselama 

tan umum. 18,30  Sema Sungai. 

19,40 Hidangan Soran. 20,15 Per 

mainan Gender dan angklung. 20,30 

|Malam Gembira. 22,15 Malam Gem 
bira (landjutan). 23,00 Penutup. 

DJAKARTA, 13 Sept. 1956:   kelompok itu mempunjai arti jang 
lebih tjondong ketudjuan pengem 
balian kemasjarakat, dan bila. ter 
ikat. dalam kesatuan kompi, maka 
kompi komandan dan stafnja se 
lalu terpaku oleh tugasnja hingga 
tidak bisa melakukan kewadjiban 
nja sendiri, demikian Kapten Dar 
joko. $ : 
Olehnja didjelaskan djuga ada- 

nja instruksi no, 6 dari Biro Pe- 
nampungan Bekas Anggauta Ten- 
tara (BPBAT) mengenai pembagi 
an kategori atau klasifikasi, bagi 
anggauta2 CTN. Klasifikasi ini jg 
dilakukan dengan tjara mengada- 
kan angket, menurut Kapten Dar 
joko, adalah untuk menentukan na 
sib mereka sendiri masih: memer 
Jukan djaminan dari pemerintah 
atau tidak. Penjelenggaraan ang- 
“ket tersebut diachiri pada tgl. 10 
'September j.b.l. Kn i 

: RUU Veteran tidak mempe- 
. ngaruhi. 

Selandjutnja diterangkan bahwa 
"dengan adanja Rentjana Undang? 
Veteran tidak mempengaruhi mas 
alah penjelesaian CTN, dan plan 
transmigrasi CTN adalah bukan 
Idee jang baru tapi idee jang su- 
dah lama. Diterangkan pula oleh 
Kapten Darjoko, bahwa status 
CTN tidak bisa disamakan 
status TNI. 

daerah dil. 
Petang harinja dari djam 16.30 

sampai djam 18.20 Wakil Presi- 
den dan Njonja Hatta serta ta- 
mu? agung lainnja telah menjak 
sikan arak2an murid2 sekolah 
menengah pertama, atasan, ma- 

mengambil route melalui 
agan di Gubernuran. 

rang lebih 

didalam rangkaian 

auddin. 

kil Presiden, Mi 

objek sosial, usaha: .d 
   

  

antaranja Jajasan Korban 
bu, stand Wanita. Veteran Pro- 

oleh wanita2 K 
adat wanita Sulawesi Selatan. 

'PRANGKO PERINSATAN 200 TH. 
KOTA JOGJAKARTA. 

Pada tanggal 7 Oktober 56 oleh 
Djawatan PTT akan dikeluarkan 
perangko-peringatan 200 tahun ka 

. ta Jogjakarta, didjual tanpa har 
ga tambahan terdiri dari harga 
I», 35, 50, dan 75.sen. Disamping i 
itu dikeluarkan djuga sampul »GRAFIKA NASIONAL” 
hari pertama. (first day covers) BERDIRI. : 
jang didjual. dgn dibubuhi satu 
seri perangko tsb. dan diberi 
tjap istimewa oleh Djawatan 
PE 

382 ANGGAUTA TENTARA 
6 NAIK PANGKAT. 
Tgl. 10. Sept.. jbl. dilapangan 

stadion Semarang telah dilangsung 
kan patjara pelantikan kenaikan 
pangkat pada 382 anggauta tenta 
ra jang masing2 terhitung mulai 1 P5, 
Djuli 1956 mendapat kenaikan se- Nah Air 
tingkat. Mereka itu jalah : 

ngi, Ibu Rachmi Hatt, 

ihasil2 jang telah ditjapai 0 
'kaum wanita di Sulawesi 1mni. 

  

naSional ,,aseli” 

sional sekiruh Indonesia”. 
bang ini 
pertjetakan 
ketua Suprijo dari 

, Halmahera”,   
Coy 

djurit I: 99 Pradjurit I mendjadi liputi 

Majoor dan 47 Sersan Majoor men riat jang meliputi 

djadi Pembantu Letnan. Upatjara 
kenaikan tingkat 

Djawatengah. 

SEKITAR PINDJAMAN 1214 
DJUTA KOTABESAR 

1siswa dan sekolah rakjat jang 
lapa- 

Arak2ar itu pandjangnja ku- 
km jang disertai 

oleh 104 barisan dan diadakan 
menjambut 

pengresmian Universitas Hasan- 

Dalam pada itu Ibu Rachmi 
Hatta, jang seperti diketahui tu 
rut sert, dalam rombongan Wa 

Uu malam te 
lah pula mengundjungi berbagai 

pinsi Sulawesi dsb. Ia disambut 
jang berpakaian 

! ————— Pada tempat2 jang  dikundju- 

menjatakan kegembir raannja ap 

(Antara) 

Dalam pertemuan jang berlang 
sung Djum'at malam Saptu di Se 
marang, 7 Pengusaha pertjetakan 

telah memutus- 
kan utk mendirikan tjabang ,,Per 
satuan Perusahaan Grafika Na- 

diketuai Sacharis dari 
wakil 

»Pertjetakan 
Semarang” dan Widarto dari ,,Ta 

dengan dibantu 
29 .oleh beberapa. pengusaha lainnja. 

orang Pradjurit II mendjadi Pra| jabang ini dimaksudkan utk me 
daerah karesidenan Sema- 

Kopral: 84 Kopral mendjadi Ser|rang dan selandjutnja diusahakan 
san: 123 Sersan mendjadi Sersan Utk mewudjudkan badan komisa- 

! Djam 06,30 Orkes Hawaiian Te 

runa. 07,30 Orkes Kr. Irama Baru. 
13,30 Seni Djawa Studio Djakarta. 
14,10 Njanjian Bersama. 17,30 Sua 
ra Maluku. 18,30 Variete Mahasis 
wa @uintet Saulius. 20,30 Malam 

Gembira. 22,15 Malam Gembira 

(landjutan). 23,00 Penutup. 

TJIREBON, 13 Sept. 1956: 
Djam 06,10 Krontjong pagi. 06,40 

Pater Yorke dll. 07,10 Orkes Dupa 

Adeng Kusumawidjaja di 
periksa Djaksa Agung. 

Sementara itu dikabarkan, bah 
wa mulai hari Sabtu jbl. Adeng 
S. Kusumawidjaja, Ketua Front 
Pemuda Sunda telah diperiksa 
oleh Djaksa Agung. Sebagaima- 
na diketahui, “Adeng Kusumawi- 
djaja. itu dipersalahkan telah me 
niebarkan pamflet jang mengan- 
dung hinaan terhadap Bung Kar- 
no. Ada keterangan, bahwa atas 
dirinja masih berlaku peraturan? 
“krijgstucht”, oleh karena Adeng 
S. Kusumawidjaja itu, walaupun 
telah meminta keluar dari. keten- 
taraan dan kini sudah non-aktif, 
tapi "ontslag besluitnja" belum 
“dikeluarkan. (Antara) 

  

Nirmala dll. 07,40 Orkes Saptana 
da. 13,10 Orkes Puspa Kemala. 
13,40 Orkes Musete. 14,10 Sunda 
Djenaka. 17,00 Peladjaran Njanji. 
Y7,30 Siaran A.P. 18,15 Hidangan 
Made Tentre. 18,30 Solis kita. 19,30 
'Mimbar Islam. 20,30 Malam Gem 
bira (landjutan). 23,00 Penutup. 

  

man banjak.” 

Petundjuknja . jang pertama: 
Dalam tiap kesempatan pudjilah 
pegawai-pegawai wanita itu — 
terutama djika setengah dari me 
reka dapat mendengarkan pudji 
an terhadap dirinja, jang tuan 
utjapkan kepada orang lain. 

Penulis itu menegaskan: ,,Wa 
nita senang sekali mendapat pu 
djian. Seorang technikus laki-la 
di, jang bekerdja keras sepan- 
djang hari dengan tidak meneri 
na pudjian atau terima kasih da 
“1 siapa sadja, akan pulang ke- 
"umah' dengan perasaan berba- 
nagia, hanja karena  keinsafan 
»ahwa ia telah menunaikan ke 
vadjibannja sebaik-baiknja.“ 

”Fapi seorang pengetik wanita, 
yg dalam sehari tidak mendengar 
«ata pudjian atau penghargaan, 
nungkin akan pulang kerumah 
dengan sedih, menangis sampai 

  

Kalau Pegawai Wani- 
tdi : Ki 

ta Taan Menangis.... 
Biarkanlah Dia Menangis Sampsi Puas — 
'Nesehat Bagi Para Madjikan Jang 

Punja Pegawai2 Wanita 
— BARU2 INI MADJALAH dari Bagian Telekommunikasi 

»Mercury”, memuat satu karangan tentang tjara memperlaku- 

kan ,,mesin-mesin jang halus” dikantor, jaitu pegawai2 wanita. 
Penulis karangan tidak menjebutkan namanja, hanja pada achir 
karangan tsb ditulis ,,Oleh seorang pengawas jg berpengala- 

bukannja akan bertambah baik 
melairtkan makin buruk”. 

Mengenai tjara 
wanita, penulis - mengandjurkan 

memperbaiki 

ma, sebab dengan diadjarkannja 
huruf Djawa itu di Sekolah Rak- 

bahwa Jat menurut Amin.Singgih, akan 
memberatkan bagi anak2 dan 
akan dapat mengganggu perkem 

bangan djiwa anak2. Akan tetapi 
mengenai ini Kementerian PP 
dan K masih belum mengambil! 
suatu ketetapan, Dewasa ini hu 

.ruf Djawa mulai dipeladjarkan 

Idikelas III S.R. 
Para hadlirin umumnja sepen- 

'dapat. bahwa peladjaran bahasa 

daerah perlu - diperbaiki. Dan 
untuk itu harus ada penghargaan 
jang semestinja terhadap bahasa 
|daerah dalam soal penilaian. Ada 

disarankan agar bahasa pengan- 

tar dari kelas I s/d kelas V S.R. 
dipakai bahasa daerah, dan baru 

pada kelas VI S.R. dipakai ba- 
hasa Indonesia sebagai bahasa 
pengantar. 

Mengenai pengadjaran huruf 

Djawa masih belum .ada kesera- 
saman pendapat. ..Ada sebagian 

jang menjetudjui agar huruf Dja- 
wa diadjarkan “mulai kelas III 
S.R. seperti sekarang ini, ada jang 
menghendaki mulai kelas I S.R. 

dan lain lagi menghendaki agar 
Dsru dipeladjarkan -pada  Seko- 
lah Menengah Atas. Jang ter- 

achir ini berpendapat bahwa peng 
adiaran huruf adalah hanja me- 
rupakan soal technis sadja, jang 

tapat dipeladjarkan dalam wak 
tn jang singkat, dan tidak meng- 

rvanggu perkembangan  djiwa 

»nak2. (Antara). 

TJIREBON 
GIAT GOTONG ROJONG. 

Baru2 ini rakjat desa Bodjong 
ketj. Tjilimus Kuningan telah ber 
gotong rojong membangun sebuah 
djalan kedjurusan pasar Tjilimus 
sepandjang 1125 m dan dikerdja- 
kan oleh 800 orang dim. waktu 

" sehari. Biajanja berdjumlah Rp.10. 
500. Sementara itu rakjat desa 
Bobos ketj. Sumber (Tjirebon) kini 
tengah menjiapkan sebuah rentja 

, na pembangunan. djembatan dgn. 
biaja Rp.65000.— jang akan dikum 
pulkan sendiri setjara gotongro- 
jong. 

. Djuga badan2 sosial desa diselu 

  
.Djanganlah tundfukkan kesala ruh ketjamatan Babakan kini te- 
han wanita itu dengan tjara. jg 
penuh kebentjian atau 
mengedjek. Wanita biasanja ti: 
dak suka diperbaiki, karen, itu 
seorang madjikan harus sanga 
bidjaksana memperlakukoannja.” 
(UP) 

lah selesai membangun saluran2 
dengan air-djalan desa-dan - memperbaiki 

edung SR serta Balaidesa dgn. 
biaja tidak kurang dari Rp.31.000. 
Kedua daerah itu telah dikundju- 

1 ngi oleh Bupati Tjirebon, berhu- 
bung kegiatan2nja dalam lapa- 
ngan pembangunan desanja. 
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| 
| SMA/B N.U. 

muan antara para grossiers gula 

membentuk suatu Perserikatan de 

itu dilakukan | 
TT oleh Pedjabat Panglima 

Overste Suharto 

TOTALISATOR 

#Sosial, 
totalisatir. tidak 
jang 

1 dan disaksikan ! 
oleh para undangan jang terdiri 
dari wakil2 instansi sipil. 

ADALAH PER- 

t Terkena pasal 303 KUHP. 
Menurut penetapan Kementerian 

karena dalam. permainan 
ada pekerdjaan 

,Giundikan”' -menurut 
kata jang sebenarnja, maka tota 

IV | 
SEMARANG. 

Didapat keterangan bhw dalam 
minggu ini oleh pemerintah Kota 
besar Semarang telah diadjukan 
permintaan supaja pemerintah pu 
sat memberi uang Rp. 2)4 “djuta 
jalah dari sebagian sisa jang be- 
lum diberikan. Sebagaimana dika 
barkan utk melaksanakan: pelba- 
gai matjam pembangunan Kota- 
besar Semarang telah mendapat | 

wa mungkin dia tidak disenan 
| madjikannja, atau lebih 
lagi, dirina 
orang”, 

2 Penulis mengatakan: “Bila ki 

tertidur, karena menjangka bah 

buruk 
tidak diperhatikan 

Petundjuk nomor dua: Ingat- 
iah, bahwa wanita itu halus pe- 
rasaannja, dan segala sesuatu di 
anggapnja mengenai pribadinja. 

Bertempat 

gi 

Dalam kata 

ta 

digedung pertemuan 
N.U. tanggal 8-9-1956 malam dires dan mehjebabkan 1454 orang pen 
mikan berdirinja SMA/B N.U. dgn: duduk di 11 desa dalam Ketjama 
disaksikan oleh pendjabat2 resmi, tan Djatilawang Kabupaten Banju 
Wakil Pengurus Besar Partai N.U. mas: menderita kerugian Rp. 508.- 

Prof. Drs. Soenardjo dan Nurjah 222,— Selain itu djuga 142.40 Ha. 
man. Peresmian pembukaan dilaku tanaman 

kan oleh Kjai Moh Ridwan Ketua.rusak sama sekali,.Pihak jang ber 
Partai N.U. Tjabang Purworedjo. wadjib setempat segera bertindak 

sambutannja Prof. untuk memberikan 
Drs. Soenardjo katakan. bahwa wa seperlunja. 
laupun di Purworedjo sudah ada 

  

   

            

PURWO KETO 
aa ana aan Mena 

RAKJAT RUGI SETENGAH 
DJUTA LEBIH. 

Tadjum baru2 ini Kali meluap 

mendjadi musnah dan 

pertolongan 

ran atau dgn disingkat ,,P.G. |lisator itu termasuk - permainan bindjaman dari pemerintah se-|bertanja kepada seorang penge-|beberapa SMA tetapi di anggap TEBU RAKJAT. g 1 gn ng Ta x Su 5 ! £ peng 2 Kk 
K.S.” dan telah terbentuk pula |hazara (djudi) jang terkena .pa- jumlah Rp. 126 djuta dari pin |tik Jaki-laki, kertas karbon apa|perlu adanja SMA jang diseleng-' Menurut Kepala Djawatan Per 
badan pengurus sbb.: Ketua dan |sal 303 KUHP. ajaman mana telah diberikan lis dj akainja, ia akan mendja|garakan oleh N.U. kebunan Daerah Banjumas di Pur 
Wakil Sdr. Oei Tiong Djioe dan| .,Antara” mendapat kabar selan Rp. 7/2 ajuta sehingga kalau per tah engan fetnena wokerto Suprapto ,,Jatra” Solo 
Suroto: Penulis sdr. Yoe Ping |djutnja, bahwa. djuga  Djaksa mintaan jang 214 djuta tsb. di- “Tapi bil Sasa : , baru2 ini telah memberikan pin- 
Khian: Bendahara Sdr. Liem |/Agung telah. menjatakan persetu beri maka djumlah penerimaan api bila pertanjaan itu di- DJE P AR A djaman kepada para penanam te- 
Kwat Gho: Komissaris Sdr. Mas- la Ka Pena Senen na arah ai aa Mag : Nu Mapan seorang penge bu rakjat didaerah Banjumas seti 
oed. Alamat sementara: Pandana |Sosial itu. Penetapan itu sekarang : ena Snan cari Gk Wanita, dia akan. mendjawab: | Dera nYAN ap 1 ha. tanaman tebu Rp. 3.000,— 
ran No. 74 Smg. No. telp. Se- |sudah disampaikan kepada instan Pusat itu, oleh Kotabesar diper- “Mengapa tuan menanjakan kar KeMnAakan BEAN, D.P.R.D. “Gan diberikan dengan perantara- 
marang. si2 resmi di-daerah2. Seperti di gunakan utk biaja pembangunan bon? Apak : : : PERALI Aha an Djawatan “ Perkebunan tsb. : Ph ut ee arat S3 pasar2 Rp. 8.390.000,— jaitu Pasar (PON? Apakah salahnja surat jg.! Dengan bertempat dipendopo . DJUMLAH PENDUDUK KOTA : : Darat (sub. PB : , 5 Ni ken mengena Mereka . jang telah mendapat- | "SEMARANG 3) KUHP dikatakan, bahwa main Djohar Rp. 3.200.000-—. Pasar Isaja tik tadi? kabupaten pada tgl. 7 September jon kredit itu al. dari'desa Pedjc 

| E3 ANG. , Ad iatu lap pewnair “ng Langgar Rp. 2.740.000.—, Pasar Petundjuk nomor tiga: Ingat: 1956 Panitya Persiapan Pembentu An aa 2 Menurut tjatatan terachir, djum TI DNAN, ANA plus R0 3, LEGO G 1 omor tiga: Ingat DP.RD.P. Kabupaten Djepa Tukan ' Ketjamatan,- Kalibagor 
lah penduduk kota Semarang se- mendasarkan pengharapan — buat Bulu Rp. 2.450.000.—, .air minum lah, bahwa wanita itu manusia Kan D.E R.D. p: J distrik Sukaradja, Kahupaten Ba 
luruhnja tertjatat 376.723  djiwa 
diantaranja jang warganegara In 
donesia 358.539 dan bangsa asing 

Rp. 610.000,— dan utk perluasan 
Kebun " Binatang 
Rp. 3.500.000,— termasuk pembuat 
an bangun2an dan djalan2 dalam 

menang dan pada umumnja ber 
gantung kepada untung2an sadja 
dan djuga.kalau pengharapan itu 
Idjadi bertambah besar karena ke 

Tegalwareng 

Sa ML EL ee EK, 

  

18.134 djiwa. Dari jang wargane- 

  

SN ASTHMA CURE ISTIMEWA 
. Untuk sembuhkan penjakit Bengek, Batuk Kering atau Basah, 

0. Pendek Nafas (Behauwheid) Keluarkan Riak, Rp. 15,— 
| BARYLTIN. Minjak Rambut guna menumbuhkan pandjangkan 

ambut, dan berentikan rontoknja rambut (djatuh). Harga Rp. 10,— 
NG HAIR CREAM UNTUK MENGHILANGKAN RAMBUT 

arga Rp. 10,— 
HAIRDYE Tjelup rambut uantuk membikin bitam rambut di- 

nggung tidak luntur. Harga Rp. 10,— 

     

    
      

    
    

   

  

   

    

    
    

   

  

    

  

   

   
     
    

   
    
    
   
    

      

       
           

     

     

  

   

  

     

     

           

   

      

    

O,—, 5 Grams Rp. 15,—, 10 Grms Rp. 25,—. 

susah. dihilangkan dengan sabun Rp. 10,— 
OSSENCREME untuk sprossen tanda2 hitam atau bekas dje- 

DC CREAM tanggung menghi: 
langkan tanda2 hitam djerawat 
kukul dan panu. 5 

Beri tjahaja dan membikin tjan- 
tik paras mukanja. 
Per .doos. Rp. 15,— 
CLEANSING CREAM 
ketjantikan Rp. 10,— 

SPROSSEN CREAM untuk meng 
bilangkan tanda-tanda di muka 
Rp. 10.— 2 

ACFMAD KARIM 
Toko Umum 
Pintu Besi 10 Djakarta. 

untuk 

Dapat beli di tiap toko obat di 

mana-mana ! 
sesanan luar kota tambah 15 

kata DC "PHARMA LTP” 

, NG ' e “9 
DAPAL BEI) HIS (RUH INDONESIA. 

nama 

ATOM HAIRDYE Tijelup rambut putih djadi hitam 3 Grams 

ANSING CREAM membersihkan paras muka (make-up! 

DIAKARTA 

H3 NN AA TA Mi “BW “BA LO Maa Ra ML MA | 

gara Indonesia itu jang ,,asli” 
ada 313.503 djiwa sedang jang ke 
turunan Tionghoa ada 42.174 dji- 
wa, keturunan Arab 926, keturu- 
nan Belanda 1.986 djiwa. Bang- 
sa2 Asing golongan Tionghoa ada 
15.041: Arab 93, Belanda - 2.723 
dan Asing timur dan barat lain- 
nja ada 277 djiwa. 

pintaran dan kebiasaan pemain: 

perlombaan atau permainan   
taruhan jang lain 

|. Dibanding 3 bulan sebelumnja tg ja Ten Na —enag 2: 
ajumlah seluruh penduduk itu PINDJAMAN »RURNI” BANK 

:tiap bulan rata2 naik dgn 800 dji 
:wa terutama bagi jang ,,asli” te- 
|tapi sebaliknja bagi bangsa asing 
selama 3 bulan itu menurun dari 
18.571 mendjadi 18.134 djiwa.. Tja 

'tatan tsb. tidak menerangkan apa 
|sebabnja ,,naik dan turun” ada- 
inja golongan penduduk ini. Per- 
|bedaan kelamin antara kedua go- 
|longan bangsa Ini (termasuk 
'anak2) sSbb.: Indonesia ,,asli” la- 
|ki-laki 160.090. wanita 153.413,- In- 
“danesia keturunan Tiohghoa laki? 
21.150 wanita 21.024. Indonesia ke 
turunan Arab  laki2 456 wanita 
470. indonesia keturunan Belanda 
laki2 999 wanita 987. . 

| Asing Tionghoa laki2 8.197, wa- 
nita 6.874. Asing Arab laki-laki 

,45, wanita 483. Asing Belanda Ila- 
iki-laki 1.322, wanita 1.401 dan 
asing lain2 laki2 257,” wanita 120 

,djiwa (Antara). 
f ui - diksi 4 

i HARGA EMAS. 
Chusus utk ,,Suara Merdeka”, 

SEMARANG, 11 Sept, 1956: 
24 karat: djual... Rp. 46,59 

beli ... 
22 karat: djual 2 Rp. 43,50 

: Dal Lia Rp. 41.50 
Untuk harga emas Djakarta, 

    
   

Medan dan Luar Negeri hari ini 

$ INDUSTRI NEGARA. 
Berhubung. dengan berita ' ten 

tang dikeluarkannja - Pindjaman 

jg djuga terhitung main djudi ia 
lah pertaruhan tentang keputusan 

lain 
jang tidak diadakan oleh mereka 
jang turut berlomba atau berma 
in itu, demikian Ajuga segala per 

t 3 . 'Hukumannja 
ialah pendjara se-tinggi?nja 2 ta 

kompleks tsb. 
Dapat dipastikan bahwa rent 

na biaja jang semula telah diten 
tukan itu akan mendjadi berobah 
berhubung . meningkatnja harga 
bahan2 material diwaktu jang 
achir2 ini, sehingga karenanja da 
pat menjulitkan lantjarnja pelak 
sanaan (Antara). 

LAGI GARA? KETLEDORAN 
ORANG TUA. 

Baru2'ini di desa Mranggen Kab. 
Demak seorang anak berumur 2 
tahun anak dari sdr. Sinduwiajo 

RURNI oleh Bank Industri Nega 10 telah mengalami nasib jang me 
ra dengan bunga 3Y, per. 1971 
tranche ke II, maka fihak BIN 
mengabarkan, bahwa .. pindjaman 
itu dikeluarkan dengan sjarat2 ig 
sama seperti jg ditetapkan pada 
pindjaman2 dalam tahun2 jl. Seba 

. gai diketahui,... pindjaman 
RURNI (- Rupiah, Rekening de 
viezen voor Niet Ingezetenen) da 
pat dilakukan oleh: bangsa2 asing 
jang tidak dapat. men,,transfer" 
uangnja, karena diblokir oleh Pe 
merintah. An n : 
| Uang. rupiah jg mereka miliki 
itu ada kemungkinan dapat mere 
ka transfer” keluar negeri dgn 
ajalan mengambil surat pindja- 
man jang oleh Bank Industri Ne 

Igara akan dibajar kembali dalam 

tahunnja para penjimpan itu akan 
diberi idzin 'men,,transfer” 1/15 

dengan bunga. Dan pengiriman 
uang keluar negeri ini dibebas- 
kan dari T.P.T. (tambahan pem- 
bajaran transfer). 

sedjumlah 250 djuta rupiah dan 
dalam bulan September ini akan   kami tidak menerima tjatatannja, 

    

   
NO RT 

dikeluarkan lagi propectus untuk 
pindjaman sedjumlah 50 djuta ry 
piah sebagai pindjaman ke III tr 
ke II. Adapun uang RURNI ini 
dipergunakan utk membeajai pro ' 
jek2 pembangunan B.I.N.,. sehing 
ga dgn djalan demikian ini tegas 
B.I.N. bukan sadja memakai uang 
Pemerintah, tetapi diwaktu Pe 
merintah harus menghemat keua 
ngannja, B.I,N. dapat mengguna- 
kan uang pindjaman publik, 

dari uang simpanannja ditambah | 2. "3, Ban djl. Bisma 7 

njedihkan sekali, dimana ia telah 
meminum minjak bensin dengan 
tidak setahu dari orang tuanja. 
Akibat dari perbuatannja itu se- 
hingga hidungnja selalu menge- 
luarkan darah, kemudian korban 
terus dikirim di Balai - Pengoba- 
tan Mranggen dan terus diangkut 
ke RSUP Semg., tidak antara lama 
anak itu telah meninggal dunia. 
Selandjutnja oleh jang berwadjib 
telah datang ketika terdjadi per 
istiwa itu untuk mengadakan pe 
njelidikan2. 

PEMENANG SAJEMBARA PO- 
LISI LALU LINTAS. 

Hasil2 dari pada sajembara Po 
lisi Lalu Lintas di Pekan Raya II 

'Idjangka waktu 15 tahun. Setiap | pada tgl. 8 Sept. '56 untuk Seko , 
lah Rakjat sbb. : 1. Hertono, Te- 
galwareng III/15 dapat Rp. 100,— 

dapat 
Rp. ye - 

Ketangkasan mengendarai 
betjak. 

Selandjutnja dapat dikabarkan, 
Sampai sekarang Bank Industri bahwa pemenang ketangkasan me- 

Negara telah menerima pindjaman (ngendarai betjak di Pekan Raya II langsungkan di ruang Balai Kota jang diselenggarakan pada tgl. 9 
Sept. '56 dan diikuti pula oleh 45 
orang peserta ialah pemenang 1, 
Resodarsono, Kp. Karangwulan 
Utara 30 dapat hadiah Rp. 100,—, 
2. Misran, djl. Atmodirono 1III/27 
dapat Rp. 75,—, 8. Kurmin, Kp. 
Barutikung no. 82a dapat Rp. 50,— 
dan 4. Sapi'i, Gg. Trengguli I/28 
Semarang dapat Rp. 25,—. Dengan 
disertai surat Lurah atau rijbe- 
wijs, hadiah2 uang tersebut dapat 
diambil dikantor. Polisi Lalu Lin 
tas, Bodjong Semarang, 

ja Ipengetik, mereka 

jang terikat oleh kebiasaannja. 
. Bila mereka telah mempeladja 

iIri sesuatu pekerdjaan, baxy seba 
gai telefoniste maupun sebagai 

T bekerdja baik 
sekali. Malahan dalam hal mem 
bersihkan mesin-tulis tiap pagi, 
lebih baik pekerdjaannja daripa 
da jang dilakukan oleh pengetik- 
pengetik. laki-laki. 

“Tapi djika tuan mau mentjo 
ba mengubah tjaranja bekerdja 
itu, tuan pastilah tidak akan ber 
hasil. Ketjuali djika tuan dapat 
membudjuknja dan 
san kejakinan didalam dirinja, 
»ahwa tjara bekerdja jang meng 
1ematkan tenaga itu adalah ter 
sit dari pikiran pegawai wanita 
itu sendiri. 

Tentang pegawaiipegawai wa 

"tor, penulis memberi petundjuk: 
Dianganlah sangat terpengaruh 

Oleh. air mita wanita. Biarkan 
“Ih dia menangis- sampai puas, 
Tiika dikehendakinja.  Djangan, 
Tiangan katakan kepadanja bah 
wa bila dia sudah menangis, dia 
pergilah kemedia-tjutji dan mem 
bersihkan ' mukanja. 

. Sebab diika madjikan sebaik 
itu terhadapnja,. pekerdjaannja 

  
| 
  

KESUDAHAN . PERTANDINGAN 
BRIDGE TERBUKA DI 

. SEMARANG. 
Pertandingan bridge terbuka 

usaha Panitya Timbang terima dja 
Panglima TT, IV jang di 

Semarang tg. 9 Sept. j.l. kesudah 
annja Sebagai pemenang nomor. I 
adalah perkumpulan Ta hung Sze, 
dan nomor II Sans Atout. Dalam 
upatjara tersebut ketua erkumpu 
lan bridge Djawa Tengah Johny 
Anwar pun menjampaikan sebuah 
bingkisan sebagai kenang?an kepa 
da Kolonel Moch. Bachrun jang 
hari itu akan berangkat ke Dja karta. Seperti diketahui, Kol. Moch 
Bachrun adalah selaku Pelindung 
dari perkumpulan bridge Djawa 

ra telah mengadakan rapatnja jg. 
ke II kali. 
Setelah panitya membahas setja 

ra mendalam tentang peraturan 
Menteri Dalam Negeri No. 4 th. 
1956, achirnja dapat menjusun kur 
si2 untuk D.P.R.D.P. 
Adapun urutan pembagiannja 

sbb. 
NGO, 10” Kursi, PIN bh kursi, 

P.K.I: 2 kursi, Masjumi. 1 kursi 
dan Parkindo 1 kursi.Djumlah 
semua ada 21 kursi. 

REMBANG 
menimbul- PELANTIKAN PARA ANGGAUTA Ketjamatan 

| DPRD PERALIHAN. 
Pada tgl. 10 Sept. 1956 djam 10 

pagi, bertempat dipendopo kabu- 
paten Rembang, telah dilangsung 
kan upatjara pelantikan DPRD 
Peralihan kabupaten Rembang. 

Setelah. pembukaan,  menjusul 
ita jang suka menangis dikan- pembatjaan surat keputusan Guber kursus 

nur Djateng tentang pengangka- 
tan anggauta2 DPRD Peralihan. 
Pidato pelantikan dilakukan oleh 
Bapak Residen Pati selaku wakil 
Gubernur. 
Upatjara ini disediakan oleh Wa 

kil2 Instansi  Militer/Sipil, party 
dan Organisasi. Selesai pelantikan 
kesempatan diberikan untuk mem 
berikan selamat kepada para ang- 
gauta, 

MINGGU MALAM Wanita 
Veteran Propinsi Sulawesi telah 
membuka standnja didalam PREI 
Makasar. Pembukaan stand ini 
dimaksudkan sebagai langkah per 
tama bagi organisasi tersebut 
dalam memulai usahanja. Re- 
sepsi jang diadakan malam itu 
selain dihadliri oleh para ang- 
gautanja, djuga nampak dihadliri 
Ibu Rahmi Hatta, Panglima T.T. 

nja, Gubernur Djawa Timur Sa- 
madikun, Komandan Angk. Laut , 
Makasar Major Langkay dan   i Tengah, para undangan lainnja, | 

njumas. luas tanaman 'tebu rak- 
jat 3.055 Ha. didesa Kedungmen- 
djangan dan Tojaredja daerah Ka 
bupaten Purbolinggo masing2 selu' 
as 2.981 Ha. Djumlah jang telah 
dibajar Rp. 16.000,— Tebu rakjat 
itu kelak akan digiling pipabrik 
gula Kalibagor jang dimulai di- 
tahun depan (1957). 

TJILATJAP 
it tan io 

| LAGI? PENJEROBOTAN. 
'. Menurut laporan Kantor Bagian 
Daerah Hutan Rawa-Barat, maka 
baru2 ini telah diketahui, bahwa 
hutan petak 18a, desa Tjisumur, 

Gandrungmangu (Si- 
Garedja) semula k.I. 12 ha, telah di 
serobot jakni kaju2nja ditebangi. 

KEBUMEN 
ar en ear RAN 

KURSUS KADER DESA. 
Di Kebumen. sedang diadakan 

kader desa oleh Dewan 
Perekonomian Rakjat Kab. Kebu 
men seksi Pertanian. Para pengi 
kut berdiri dari kader desa Ke- 
dungsari, Bendagarap dan Djeruk 
kegung, Ketjamatan. Klirong se- 
banjak 34 orang, Kursus melipu 
ti soal2 pertanian perindustrian, 
kehewanan, ke operasi kesehatan 
dan pendidikan masjarakat desa. 
Ketjuali teori2 diadjarkan, djuga 
bagaimana ' tjara mengerdjakan. 

Pihak Pengurus Wanita Vete- 
ran dalam suatu keterangan me- 
njatakan antara Jain, bahwa titik 
berat dari usaha organisasinja 
adalah untuk mendampingi kaum 
veteran pria dalam segala usa- 
hanja. Dalam pada itu lapangan 
chusus djuga mendapat perhatian 
penuh, seperti pendirian asrama2 | 
wanita veteran, pemeliharaan | 

anak2 tjatjad korban revolusi, 
VIII Overste Sumual dengan njo-|dan penampungan djanda2 dari 

pedjuang kemerdekaan. 
Dikatakan selandjutnja, bahwa 

adalah suatu kedjangkalan djika- 
lau pihak pria sadja jg berusaha 

- 

KREDIT UNTUK PENANAM 

KAKUS, 

Kapal baru ”Tampomas” jang 
dibuat setjara mewah menurut 
projek ahli2 bangunan Djakarta, 
setelah selesai, ternjata harus ma 
suk dok lagi. Untuk diperbaiki, 
sebab ternjata kapal2 tadi tanpa 
kakus, , 

Sir-pong tidak tahu, mengapa 
ahli2 bangunan kapal di Djakarta 
sampai kelupakan menambahkan 
kakus2 tadi. Tapi kiranja sadja 
itu ahli2 bangunan kapal Djakar 
ta memang mau berhati-hati. 
Biar tanpa kakuss Maklum sih, 
menurut kenjataannja,  kadang2 
kakus bisa djadi tempat eh..... 
eh. ......»tehnik istimewa” 

Sir-pong. 

  ! 

  

PERTANDINGAN GULAT DI 
PEKAN RAYA II SEMG. 

Dengan mendapat perhatian jang 
Ikurang, Senin malam kemarin di 
halaman Pekan Raya II Semg. tlh 
diselenggarakan pertandingan gu- 
lat jang hasil2nja sbb. : Party 
pertama antara Banteng Merah 
lawan Bifalo telah dimenangkan 
oleh Bifalo dalam babak ke 3. Par 
ty ke II jang berlangsung seru 
antara Meerten Tjimahi dan Ban 
teng Hitam, djuara Tasikmamala 
ya jang mempunjai body bagus, 
achirnja dimenangkan oleh djuara 
Tasikmalaja dalam babak ke 6 jg 
dalam pertandingan tersebut berla 
ku agresip. Tetapi sekalipun de- 
mikian Meerten menundjukkan ke 
litjinannja dalam bergulat tadi. 
Karena kalah napas, achirnja per 
tandingan tersebut dimenangkan 
oleh djago Tasikmalaja. Party ter 
achir antara Malah Mandar (djua 
ra Djawa) dan Jong Zonder (Dja 
karta) berlangsung dengan serem. 
Satu sama lain saling banting-mem 
banting lawannja. Tetapi karena 
Malah Mandar menang tehnik, 
achirnja pertandingan tersebuf di 
menangkan oleh Malah Mandar 
dalam babak ke 5. Semua pertan 
dingan2 tersebut jang dipimpin 
oleh J. Matador mestinja berlang 
sung dalam 8 babak. 
Rebo malam Kemis jad., pertan 

dingan adu gulat tadi akan dite- 
ruskan dengan pemenang lawan 
pemenang. Kabarnja J. Matador 
jang sudah kenamaan dalam per 
tandingan gulat tadi akan ikut 
serta untuk meramaikan pertandi 
ngan tersebut. 

DWI-LOMBA TJATUR AVER- 
BACH — HUTAGALUNG 

312 — Yg 

Dwi-lomba tjatur antara ,,grand 
master” Unie Sovjet, Averbach 
dgn djago Indonesia B. Hutaga 
lung telah diachiri dgn pertandi 
ngan babak keempat jang dilang 
sungkan di Gedung Sticusa,  Dja- 
karta Minggu malam, dimana per 
tandingan itu berachir remise pa 
da set ke-54. 
Pertandingan babak ketiga jg 
djuga dilangsungkan di Gedung 
Sticusa, pada Saptu malam jang 
lalu, telah dapat dimenangkan 
oleh Averbach, setelah ia melaku 
kan set jang ke-41. Dengan de- 
mikian dwilomba tersebut telah 
dapat dimenangkan oleh djago 
Unie Sovjet itu dgn score 34—14, 

  

  

Ada 26 Gene- 
rasi Lalat 

Dinegeri2 Panas Gang- 
guan Lalat Lebih 

Banjak 

ORANG2 jang pernah mengun 
Gjungi RRT menjatakan: dinegeri 
itu tidak ada lalat. Orang2 jang 
pernah pergi ke Saudi Arabia 
atau negeri2 Timur Tengah lain 
nja berkata: disana luar biasa ba 
ujaknja lalat. Banjak penduduk 

djuga mengeluh: kita selalu di- 
ganggu lalat. Di Eropa ada lalat, 
tetapi tidak seberapa banjaknja. 

. 

Apa sebabnja? 
Dr. H. Speich, penasehat pa- 

da WHO, dalan? laporannja me 
ngenai pembrantasan lalat di 
Israel menerangkan, bahwa di- 
negeri dengan iklim seperti di 
Israel itu (panas), tiap tahunnja 
ad, 26 generasi lalat, tetapi di 
Eropa Tengah atau Utara, hanja 
ad, antara 11 dan 13 generasi. 

Ini menjebabkan, bahwa orang 
dinegeri jang berhawa panas le- 
bih besar menderita gangguan la 
lat daripada orang dihaw.,  di- 
ngin.. Dihawa panas menetasnja 
telur lalat 2 sampai 3 kali lebih 
tjepat daripada dihaw. dingin. 

Suatu pertjobaan ' menangkap 
lalat dilakukan disebuah dapur 
di Israel, 180 meter dari sebuah 
kandang sapi letaknja. Dengan 
menggunaka, sebuah djala, da 
ri lalat2 jang hinggap disebuah 
medja didapur itu 'sadja jang di- 
tangkap: ada 3.400 ekor dalam 
3. djam. Dua kali itu jang tidak 
tertangkap. Tiap djamnja datang 
1.800 lalat jang baru. 

Dr. Speich menerangkan, bah 
wa hanja tindakan2 kebersihan- 
lah jang dapat memerangi gang 
guan lalat itu, jang harus dilaku 
kan sedjalan dengan penggunaan 
Oobat2 serangga jang harus dilaku 
ka, dengan rentjana jang baik, 
Selain itu rakjat harus diberi pe 
nerangan tentang bahaia jang da 
pat ditimbulkan oleh lalat, jang 
dapat memindah-mindahkan pe- 
njakit, merusak melk, bahan ma 
kanan dsbnja. (Antara) 

  
,Wanita Veteran' Emoh Ketinggalan 

kearah tertjapainja suatu struk- 
tuur masjarakat jg dikehendaki 
oleh rakjat Indonesia, jakni ma- 
sjarakat jang hidup sempurna 
dalam Republik Indonesia terma- 
suk Irian Barat, djika wanitanja 
tidak bergerak. Karena itu Wa- 
nita Veteran dalam setiap gerak 
dan tindakannja bergerak dan 
berdjuang pula kearah itu. 

" Dengan tegas dikemukakannja, 
bahwa Wanita Veteran harus 
turut aktip dalam  perdjuangan 
mengembalikan Irian Barat ke 
dalam pangkuan Republik Indo- 
nesia, (Antara) 

  
  

diberbagai bagian kota Djakarta ' 
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AA ga 1 NE 
inas pelajaran Pelni dalam 

Pen suatu kapal 
dari 4.000 ton. Pelajaran 
pelajaran area 
oleh Mantat. Perhub 

      

      

   
    
    

        

kapal itu telah: dibuat Wakai 
diserahkan kepada galangan kapal di Ne dan pembuatannja 

derland. Setelah seles 
dinaikkan didok lagi 
untuk diberi 
dilupakan 

lier kurang kuat, sel 
dilangsungkan, tu 

oleh saat dari pusat asdja, tapi djuga harus diberantas oleh 
1 daerah ita itu sendiri. 

  

Te Par 

bahwa gamanan 
daerah2 dengan djalan kekerasan 
hanja akan berakibat kehantju 
ran sesam, bangsa sadja. Dian- 
Panas ang tara pemulihan ke 
amanan dilakukan dengan pem 
berian pengertian dan eka 
jaan kepada orang? didaerah, se|rentjana pembangunan S$ tahun 

ian! Pemerintah, Moh. Natsir antara bab menurut ega pemberi 
kepertjajaan ini akan menimbul 
kan rasa tanggung: nusa jang 
dengan sendirinja akan dipupuk 
oleh orang2 daerah itu. Diuga 
pengertian dikatakan akan tim- 
bul pada mereka jang menimbul 
kan kekatjauan, sebab kat, Nat 
sir, bagaimana djuga' mereka 

»Kekasih" 
"28 Harta19 ” 
Penipuan Tjara Baru “Di Sarabakta 

BEBERAPA hari jang lalu, 
dari kapal Johan yan Oldenbar- 

dalam perkara puan. Dal 

berwadjib -di | ja, , Antara” 
yr aan penangan 

Ibu dari Na. W. bersama Nn. 
W. telah datang mendjenguk si- 
sakit itu. Disini Nj. W. geb. M.| 
itu telah berkata kepada Bait 
.Djagalah anakku baik2” dan E.| 
Ti telah jakin, bahwa jang akan 
pulang ke Nederiand - itu hanja 
bakal ibu mertuanja sadja. 
Alangkah terkedjutnja, ketika 

diketahuinja bhw rumahnja telah 
habis isinja, dan tunangannjapun 
telah terbang. Jang berwadjib, jg | 
segera diberi tahu tentang kedja 
dian itu, segera bertindak dan 3 
orang perempuan bangsa Belan- 
da itu kini terpaksa ditahan jg 
berwadjib. ai 

Sementara itu djuga diterima 
kabar, bhw H. de Dikman jang 
djuga tersangkut k penipuan 
Cira2 Rp. 10.000,— —) djuga telah 
diturunkan dari kapal - terse- 
but (Antara). 

  

SEORANG ibu bangsa T 
pang di Tokio mempunjai dua 
ekor ajam jang tiap hari makan 
kartas2 koran. Pada musim pa- 
nas jang lalu ajam2 tersebut men 
tioba makan suraf2 kabar jang 
terletak diluar ramah. Sedjak itu | 
kertas2 koran disobek-sobek men 
djadi ketjil ditjampur dengan 
daun2 teh kering, dedak dan sa | volume 
juran jang ditambuk merupakan 
makanan mereka sehari-hari. 

Kedua ekor ajam tersebut 8 
bih suka kertas2 men ea 
bar harian Djepang, akan tetapi    aa ae imak an an e) Bi 
mei kata ibu a 
tan 

Pe dalam Basri telah 

(tidak bisa tjepat pekerdjaan dapat 

ak n 1 terlalu lama, djadi ter 

A AMBU! 'ANNJA Da resepsi penutup konpe 
rensi Masjumi Sulawesi VII di Makassar Minggu malam, 
ketua umum Mangga Hadji Moh. Natsir menerangkan al., 

Sa untuk memberantas kekatjauan 

Setangjutaja ia Natan punjai rasa tanggung-djawab ter 
ihan k di- hadap daerah mereka chususnja 

Imakmuran, jang berarti pula ter 

“harapkan supaja kita mengalih- 

at (hidup melarat dipedalaman aki- 

di Sulawesi Selatan dapat mem- 
berikan bantuan sebesar-besarnja 

Tr 

adalah maidentrip, sedangkan | 
dilakukan Sengap disaksikan 

kabar, Ha rentjana dari 
| bangunan kapal di Djakarta, 

1 

tersebut ternjata masih 
selama lebih kurang 10 hari 

  

      

     

     
    

    

apa didalan, kapal Tam 
ja Iobang terlalu ketjil dan 

' Indonesia, sehingga aki 

ai bani eat Mehta bntab 

    

“Korupsi” 

tidak dapat hanja diberantas 

Karena ita berikanlah kepertja 

Moh. Natsir. 
adalah manusia djuga jang mem 

dan negar, Indonesia umumnja”. 

Uang banjak tanpa ke- 
ringat djadi lautan ko: 

Dalam pandangannja mengenai 

lain mengtakan, bahwa Pemerin 
tah belum dapat membangun s2 
bagaimana mestinja. Hal ini di 
sebabkan karena Pemerintah dlm 
segala usahanja sangat tergan- 
tung daripada keuangan. ,,Ham- 
burkanlah sebanjak - banjaknja 
uang dinegara kita, tapi kalau 
uang itu tidak disertai keringat, 
ia pasti akan mendjadi lautan 
korupsi”, demikian Moh. Natsir, 
jang selandjutnja mengatakan, 
bahwa jang penting untuk mem 
bangun ialah keringat dan tjara 
menggunakan uang jang ada. Ia 
menjatakan selandjutnja tidak 
menjetudjui . pendapat, bahwa 
pembangunan belum dapat didja 
'ankan karena keamanan belum 
pulih. Menurut dia, apabila ke- 
dua-duanja itu didjalankan dgn. 
Isebaik-baiknja, maka kedua-dua- 
aja akan bertemu diudjung ke 

hat telah AAN dalam | 
. Medan — Makassar kapal” 

big Pi mewah jang besaraja lebih | 

Dari pihak jang 

    

dang dan mel an abon Tang uah gus| — 
tsb. kepada orang2 anggota par| 
tai konggres tadi jang membalas-| 
aja dengan melempari petjahan2| 
botol “ee kepada para demion- | 
stran, (Anto Rawori 1 

  

PEMERINTAH INGIN Tucas| 
KAN BEKAS LETN UF| 

HASJIM 1 BELADIAR Di 

"Antara" Pn mendapat |, 
keterangan, bahwa pemerintah 
bermaksud untuk mengirimkan | 
bekas Letnan Jusuf Hasjim utk 
bertugas-beladjar dinegara Liba- 
non. Maksud dan keinginan pe- | 
merintah itu telah pula disampai- 
Ikan kepada pihak jang bersang- 
kutan. Seperti telah dikabarkan, 
'Jusuf Hasjim adalah bekas Let- 
nan T.N.I. jang baru2 ini telah 
dibebaskan oleh Pengadilan Ne- 
geri Djakarta dari segala tudu- 
han ikut membantu kegiatan ge- 
rombolan Darul Islam. 

. Kapal Rott. 
Lloyd Putar 
Pelajarannja 

Tak: Lagi "Melalui 
Suez Me ainkan! Le-| 
wat Td. Harapan 
MASKAPAI Pelajaran Belan- 

da Koninklijke Rotterdamsche 
Lloyd jang bermarkas besar di 
Rotterdam telah memerintahkan 
pada kapten kapal ,,Willem 
Ruys”, untuk merubah pelajaran 
kapalnja jang menurut rentjana- 
nja semula harus melalui Teru- 
san Suez menudju Indonesia di 
ganti dengan melalui Tandjung 
Harapan (Cape of Good Hope). 
Perobahan haluan itu disebabkan 
karena situasi di ata Suez 
dewasa ini. 

Kapal ,,Willem Ruys” itu da- 
lam perdjalanannja ke Indonesia 
dengan mengangkut sebanjak 900 
penumpang dan dengan 470 anak 
buah kapal. 

  

  

  tatupnja korupsi. ,,Tjoba djalan- 
kan pembangunan: pasti ke- 
amanan akan pulih”, demikian 
Moh. Natsir achirnja. 

Pandanglah rakjat jang| 
hidup melarat dipedalaman | 

Panglima Ko DPSST Kolonel 
Sudirman, jang djuga menghadiri 
malam resepsi itu, dalam kata 
sambutannja antara lain meng- 

kan.pandangan kepada rakjat jg 

bat gangguan keamanan. Sebe- 
lum itu diuraikannja pandangan 
mengenai soal keamanan didae- 
rah ini. Diharapkannja, 'bahwa 

| Masjumi sebagai partai terbesar   kepada Ko DPSST dalam men- 
Paha beleid kesmanannja. 

Pad. ketika perintah tsb. di- 
sampaikan oleh markas besar 
Rotterdamsche Lloyd kapal .,Wil 
lem Ruys? itu masih berada di 
Selat Djabaltarik. Perdjalanan ka 
pal tsb. menudju. Djakart.. dgn. 
melalui Tandjung Harapan akan 
memakan waktu seminggu lebih 
lama daripada melalui Terusan 
Suez. (Antara-AFP) 
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Dikatakannja, bahwa kita seba- 
gai manusia jang mempunjai rasa 
tanggung-djawab harus merasa 
bertanggung-djawab pula supaja 
orang2. jang. runtuh keadaannja 
akibat gangguan keamanan dapat 
kembali mendjadi manusia jang 
normal lagi. Karena itulah ia ha- 
rapkan seperti jang tersebut di 
atas. (Antara) 

  

Tak Penuhi 
susilaan & 

Plat TNI Di Sum. Tg h. | 

DJURUBITJARA ANGKATAN DARAT Letnan Kolo 

Norma? Ke 
Kesehatan 

£ ni 

Ipengusaha2 asing oleh. pemerin- 

Ira Angkatan Darat menerangkan, bahwa sampai dewasa ini as 
Irama jang dipergunakan oleh TNI sebagian besar adalah as 

nel R. Pirngadi dalam keterangannja kepada pers membenarkan 
bahwa asrama2 TN I di Sumatera tengah tidak memenuhi nor 
ma2 kesusilaan dan kesehatan. Jang tidak benar adalah bahwa se- 

|lama ini tidak ada perhatian dari pusat. Selandjutnja djurubitja 

rama2 bekas KNIL jang didirikan diwaktu djaman pendjadjah 
an Belanda. 

Djumlah kekuatan KNIL da- 
hulu dibandingkan dengan djum 

bandingannja paling sedikit 1:5, 
dan karenanja asrama2 tersebut! 
sudah seharusnja afgeschreven. 
Apalagi karen, sjarat2 asrama 
untuk KNIL Ha sangan 
sjarat2 jang utuhkan ole 
(TNI berhubung sifat dan tjorak 
nja dan pun berlainan. 

Selama ini Angkata, Darat te 
lah mulai membuat asrama, tari 

dan ketjepatan pembangu 
nan tersebut djika dibandingkan 
dengan afschrijving masih kalah. 
Sekarang soalnja bagaimana 

mempergunakan begrroting 
jang terbatas tsb. sebaik2nja. Ki-| 

Ita berangsur2 membuat asrama 
jang permanent, tetapi berarti 

lah kekuatan. TNI sekarang per- 4—8 

asrama, atau membuat asrama 
jang semi permanent jang af- 
schrijvingnja dilakukan sesudah 

£ tahun dan menghadapi per 
soalan baru bahwa tiap2 8 ta 

  

      

      

     

   

Inilah Balai Pameran R.R: 
erangan ate 3 

13 iserahkan kepa 
dan kelak         

      — PAVILJUN RRT, DI PEK 

Dan Dara Jogjakarta. Menurut 

   

  

RAYA JOGJA — 

  

   sana Pekan Raya, 
rsahabatan Indone- 

akan indah disebelah selatan 

  

  

Pan desai 

— Lebih Luas 

telah diperdapat oleh Kongres 

tang nasib pedagang? ketjil In- 
donesia dipusat pasar Medan dil 
mana mereka kebanjakan ber- 
djualan dikaki-kaki lima sedang | 

barang2 dagangan Tionghoa. 
Djuga mengenai pedagang? In 

donesia jang tidak mendapat to-| 
ko maupun kedai jang sepantas- | 
nja, berbeda dgn pedagang2 me 
nengah bangsa Tionghoa jg sela 
lu mendapat tempat jang baik 
dan strategis. : 

. Disarankan supaja terhadap 

tah diadakan suatu peraturan 
baik jang merupakan pembajaran 
utk satu atau 10 tahun, dan me 
reka jang tidak bisa memenuhi 
peraturan supaja tidak diberi 
izin usaha. 

Demikian pula utk menempati 
suatu bangunan atau kedai supa 

ja ditentukan utk beberapa tahun 
sadja dan setelah liwat tempo ig 
ditentukan mereka harus menje- 
rahkan tempat itu kepada peda- 
gang nasional dgn pembajaran 
ganti kerugian jang pantas. 

Lain2 pembitjaraan djuga ber 
kisar pada pengupasan nasib pe- 
dagang dan pengusaha nasional 
dan andjuran supaja pihak peme 
rintah lebih menumpahkan per 
hatian atasnja (Antara). 

PGPN Baru 
Di Rusia“ 

Terutama' Naikkan” 
Mereka” Jg TR 

Rendah 

“Asli Tuntut Bantuan: 

" BERTEMPAT digedung. kesenian, Medan, Minggu sore 
telah berlangsung suatu rapat umum, jang diadakan oleh De 
wan Ekoncmi Indonesia Sumatera Utara seksi ,,Penuntut Eko 
Inomi Warganegara Indonesia Asli”. Dalam rapat umum itu 
dibentangkan dalam garis2 besarnja usaha dan hasil2 jang 

Dibentangkan Kelsutuiata ten-| 

dalam los2 penuh bertumpukan | 

National 

Dari Pem. 

PAN G- 

Djalan Baru Untuk Pe- 

Kominike2 peru dingan | 
hui berlangsung di 

Dasar P Politik Mesir” ten 
tang Suez. 

1: Kanarakhan pelajaran tan 
pa mengadakan dbs: 

2. Perkembangan Terusan Suez | 
untuk melajani kebutuhan dis 
masa2 datang, 

3. Diadakannja bea jang adil 
dan 

4. Kegunaan tehnis djalan pe 
lajaran itu. , 

Konsepsi pem, Mesir. 
Dalam komunike Mesir ini se 

landjutnja dinjatakan bahwa ha- 
rus segera dibentuk suatu Pani- 
tya konperensi jang terdiri dari   

Ekonomi Nasional Seluruh In 
donesia (Kensi) jang berlangsung di La baru2 jini. 

Defisit N Negara 
Tak Perlu Di- 
-chawatirkan 

Asal Penjelundupan 40 
Djuta Doll. Setahun 

Dapat Dikekang 
KALAU penielundupan2 jang 

selama ini terdjadi di Indonesia 
dapat dibatasi seketjil2nja, maka 
|orang tak usah mengchawatirkan 
akan terdiadinja defisit keuangan 
negara. Demikian keterangan 'g 
diperoleh oleh pembantu .,Anta- 
ra” Menado dalam pertjakapan- 
nja dengan Kepala Diawatan Rea 
& Tiukai Pandelaki dan Sekreta 
ris Dienderal Kementerian Ke- 
uangan Mr. Saubari. Diakui oleh 
kedua pedjabat itu, bhw angka2 
kerugian negara akibat penjelun 
dupan itu memang tidak ada: 
tapi bagi seluruh Indonesia ke- 
rugian itu dapat ditaksir kira-kira 

Jitu. 

wakil2 berbagai negara dengan 
bermatjam bentuk pemerintahnja 
jang - mempergunakan Terusan 
Suez. Perundingan Panitya ter- 
maksud harus segera diadakan 
untuk menentukan tanggal dan 
tempat Konperensi termaksud utk 
menjelesaikan masalah “Terusan 
Suez. Dalam pertemuan Panitya 
ini dirundingkan djuga komposisi 
konperensi jang hendak diadakan 

Berhubungan dengan ini U.P. 
dari Kairo selandjutnja mengabar 
kan bahwa dalam komunike ini 
pemerintah Mesir  menjatakan 
ulangan pernjataan pemerintah 
Mesir jang menegaskan 
Mesir mempunjai kesediaan utk 
bersama dengan pemerintah2 pe- 
nanda-tangan2 Konvensi 1888 
untuk menindjau kembali kon- 
vensi tersebut dan djuga untuk 
merundingkan persetudjuan pem- 

bahwa $ 

  

"Rentj: ana “Spanjol' Kini Dip ertim- 
bangkan — Inggris (Pun Tolak ti 

«Saran Nasser 
PEMERINTAH MESIR hari Senin t 

Nasser-Menzies jang seperti diketa 
Kairo kepada semua negara jang mempu 

njal hubungan diplomatik dengannja. Tidak ketinggalan ke 
pada sekdjen PBB, Dag Harmmerskjoeld. Dalam kominike 
itu djuga tertjantum dasar politik pemerintah Mesir seperti 
apa jang telah diuraikan kepada Misi Menzies ketika perun 
dingan2 di Kairo itu, jang al. menjatakan: ' 

  

telah memberikan 

Tetapi Inggeris masih belum 
Imengambil keputusan terachir, 
apakah mau mengambil tindakan 

berdua sadja “dengan Perantjis 
iguna memaksakan internasionali 
Isasi itu, apakah hendak mengada 
(Kan perundingan lagi di PBB atau 
di suatu konperensi London lain- 
nja. 

Dulles sangat ketjewa. 
Menteri luar negeri AS., John 

Foster Dulles, hari Senin menga 
takan di Washington, bhw ia sa- 

ngat ketjewa dgn penolakan Ga- 
mal Abdel Nasser atas rentjana- 
Inja guna menjelesaikan sengketa 
Terusan Suez, demikian 
U.P. dari Washington. 
Dalam sebuah statement dika-' 

Itakannja, bhw usulnja utk menem 

Ipatkun Terusan Suez dibawah pe 
ngawasan internasional adalah 
bersifat mendamaikan dan bertu 
djuan mengadakan kerdjasama jg 
saling menguntungkan antara Me 

sir dan negara2 jg mempunjai hak 
berdasarkan persetudjuan- tahun 

888.  Hanja suatu  kerdjasama 
demikian “dapat memungkinkan 
Terusan Suez melaksanakan mak 
sud tudjuannja, demikian Dulles. 

Dulles kini pertimbang- 
kan rentjana Spanjol? 

Penolakan Mesir terhadap ren 
tjana 17 negara telah membikin 
John Foster Dulles, menteri luar 
negeri A:S., kini memperhatikan 
rentjana kompromi jg diadjukan 
oleh Spanjol. dalam konperensi 
London, - demikian diberitakan   berian: djaminan pelajaran di 

Terusan. Suez. " 
Inggeris tolak saran 
Nasser. 

Sementara itu Inggeris hari 
Senen setjara mentah2 telah me 
nolak seruan Mesir supaja diada 
kan perundingan tentang Suez jg 
disertai oleh lebih banjak negara. 

Pernjataan Mesir ita tidak 
memperhibatkan dasar bagi peran 
dingan, demikian diumumkan 
oleh kementerian luar negeri Ing 
geris. 

Itu adalah reaksi resmi Barat   $ 40 djuta setahun. 
Diterangkan selandjutnja, bah- 

njelundupan ini pemerintah telah 
memberi tambahan kapal2 peron 
da, tapi permintaan pihak Bea 
& Tjukai k mempersendjatai 
pegawai2nja pai kini belum 
lagi dikabulkan. Padahal salah sa 
tu diantara banjak kesulitan jang 
dihadapi Bea & Tjukai dalam tu 
gasnja mentjegah penjelundupan 
fu ialah tidak dipersendjatainja 
pegawai2nja. - 

Selandjutnja: diperoleh ketera- 

ngan, bhw” anan jang “dila- 
kukan terhadap” kapal Susana 
Skow” adalah atas perintah Pang   

GOLONGAN pekerdja di Uni 
Soviet jang paling rendah upah- 
2 mulai fgl. 1 Djanuari 1957 
akan dinaikkkan upahnja. Demi 
kianlah menuruf dekrit jang di 
keluarkan pada malam Minggu 
jl oleh dewan menteri URSS, 
CC Partai Komunis Uni Sovjet 
dan Dewan Pusat Serikat2 Buruh . 
Sorjet. 

Menurut peraturan baru ini, 
upah minimum sebulan ialah an 
lara 369 dan 359 rubel bagi pe- 
kerdja2 dilapangan? industri, pe 
kerdjaan bangun2an, pengangku- 
tan dan perhubungan. 360 rubel 
bagi pekerdja2 laimnja, personil 
jang belum lama bekerdja, dan 
pendjaga2 perusahaan industri, 
projek bangun2an dan bangun2- 
an perhubungan dikota2 dan 
'perkampungan2 pekerdja. 270 
rubel sebulan bagi pekerdja2 di 
pedesaan. 

Peraturan kenaikan upah jini 
hanja berlaku bagi pekerdja2 jg. 
taraf gadjinja lebih rendah dari 
pada angka2 tsb. tadi. 

Tundjangan, uang lem-| 
bur dsb. 

Keputusan ini seterusnja me- 
netapkan bahwa pembajaran ke 
pada pekerdja2 dan pegawai2 
lainnja, jang telah menghasilkan 
pekerdjaan jang tepat dengan 
djatah atau melebihinja, sebagai 
premi2 dan tundjangan2 karena   hun kita mesti membangun asra 

ma2 baru kembali. 

Tentang sjarat2 jang diperlu- : 
kan untuk membuat asrama, Pir 
ngadie menjebut diantaranja si- 
fat TNI ialah tentar, rakjat jig 
sifatnja berlainan dengan tenta 
Ta ekspedisi KNIL: apakah TNI 
ini bentuknja tentara djabatan, 
tentara milisi, atau tentar,, -ka- 
der:  djumlah keseluruhannja, 
strategies dan taktis, umpamanja 
kesatuan tentara jang . bertugas 
diperbatasan negar, tentu asra 
manja berlainan dengan kesatuan 
“jang bertugas dipedalaman tanah 

ajam kanak untuk 15—20 tahun pu   air, sjarat2 kesehatan  rochan!   luha, ribu tentara tidak dapat dan djasmani. (Antara) 
  

  

20. — DYNAMO (TIBLIS) — P.S.S.I. 
Suatu pemandangan dalam ae gjrnncmma kesebelasan PSSI melawan kes. 
sebagaimana di kabarkan, berachir 
dang sea 

    

membela gawa ng 
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Dynamo dari Tiblis, jang 
dengan kemenangan Dynamo 5—2. Tampak keeper Saelan se- 

masa dinas jang lama, uang lem 
bur, untuk pekerdjaan jang dila 
kukan pada hari2 libur dan pa 
da malam hari, serta sebagai 
tundjangan bagi mereka jang be 
kerdja dibagian utara URSS dan 

lima TT. VII- Letnan Kolonel 
Sumual. Sebagai telah diberita- 
kan kapal itu berlabuh dipelabu 
han Bitung dan telah menurun- 
kan barang2 'jg berupa mobil, 
tekstil dan sebagainja dan menu- 
rut rentiananja akan memuat da 

wa dalam usaha mengurangi pe-" 

IMenzies sendiri sedang terbang 

pertama terhadap saran presiden 
Gamal Abdel Nasser dari Mesir 
supaja diadakan konperensi baru 
untuk menjelesaikan sengketa Te 
ruan Suez itu. Tindakan terachir 
pemerintah Mesir telah menolak 
usul2 jang diadjukan sebagai da 
sar perundingan oleh missi Men 
zies atas nama 17 negara, demi- 
kian dikatakan oleh kementerian 
Inggeris tadi. 
Penolakan Inggeris tadi di- 

umumkan sewaktu Anthony Eden 
sedang bersidang dgn kabinetnja. 

ke Londoxs untuk berunding dgn 
Eden malam Selasa ini menge- 
nai tindakan2 berikutnja setelah 
Mesir menolak rentjana Dulles. 
Mollet dan Pineau sudah tiba-di 
London hari Senin sore. 
Pernjataan kementerian luar 

negeri Inggeris tadi jang menje- 
but-njebut djuga tentang ,.tindak 

an terachir Mesir” memperlihat 
kan tidak gontjangnja keputusan   ri pelabuhen tsb. kopra. Tapi se 

belum pengangkutan kopra ini 
'terlaksana, kapal tsb ditahan oleh 

ipihak alat? negara (Antara). 

Eden, perdana menteri Inggeris, 
supaja Terusan itu ditempatkan 
dibawah pengawasan internasio- 
nal. 

  

Pa un yaa Es 
| 'Jatan Mars! Petjah 
Para'Ahli'Astronomi' “Rusia ban nLaut2 

Hidjau" Di Planit Mars 
PARA AHLI ASTRONOMI diseluruh dunia hari Sabtu 

Kutub Sey 

j3. melaporkan bahwa mereka dengan djelas dapat melihat pla 
net Mars, pada saat planet ini berada dalam djarak 35. 609.690 
mi! dari Bumi, ialah djarak jg paling dekat kepada Bumi sedjak 
lebih dari 30 tahun jl. Para ahli diobservatorium Catania dipu 
lau Sisilia (Italia) melaporkan bahwa selaput es dikutup selatan 
planet Mars tampak telah petjah dibagian kiri, dan petjahan ini 
dengan tjepatnja bertambah lebar. 

Catania, sebab keretakan tadi 
lah penguapan jg tjepat dar es 
ig mentjair, ditambah pul, dgn, 
permukaan Mars jg tidak rata, 
Ketjuali itu, dalam "musim semi 
Mars” ini orbit planet Mars men 
djadi lebih dekat daripada biasa 
nja. Keretakan dalam pelaput es 
ini pertama" Kala terlihat oleh 
observatorium Milo, das kemu- 
dian dibenarkan oleh ahli2 as   tempat2 lainnja jang statusnja sal 

air dan: dipegunungan tinggi, 
akan lebih tinggi tarafnja dari- 
pada upah2 tsb. diatas tadi. 

Padjak2 tertentu dihapus. 
Seterusnja keputusan tadi me 

netapkan bahwa mulai 1-1-57, 
tidak akan dipungut padjak pen: 
dapatan atau padjak bagi orang 
budjangan (laki2 wanita), padjak 
bagi suami-isteri jang tidak ber- 
anak atau hanja punja sedikit 
anak — dari pekerdja2, pega- 
wai2 dan mahasiswa2 jang upah 
nja atau uang sakunja tidak me 
lebihi 370 rubel sebulan. 

Untuk memungkinkan - pelak 
sanaan peraturan baru ini, ma- 
ka Rentjana ekonomi nasional 
Sovjet dan anggaran ' belandja 
untuk tahun 1957 harus menje 
diakan uang sebanjak 8.000.000. 
000 rubel, sehingga upah peker 
|dja2 dan pegawai2 jang terma- 
suk dalam golongan tsb. tadi 
upahnja naik dengan kira2 334 : 
rata2. (Antara-Tass). 

  

PASARAN GULA PASIR INDO 
NESIA TAHUN INI BAIK. 
Pasaran ekspor gula pasir Indo 

nesia tahun ini baik, sedang da 
lam waktu belakangan ini banjak 
negara jang menaruh perhatian 
besar terhadap gula dari Indone- 

sia, demikian keterangan jang di 
peroleh Antara” — dari sumber 
Kementerian Perekonomian. 

Beberapa hari jang lalu Indone 
sia telahmengekspor gula pasir ke 
RRT sebanjak 3.000 ton. «Sedang 
negara jang banjak menaruh per- 
hatian terhadap gula pasir dari 
Indonesia itu ialah, Malaya, Singa   ngnja. Disebelahnja kelihatan Hi m Na dan Kiat Sek jang siap (pura, Ceylon, Saudi Arabia dan 
Mesir, 

  

tronomi di Catania jg Iiteneros 
ma, didaerah2 dimana tidak ada pongnja melalui teropong disana 

malam Minggu jl. 

Para ahli astronomi Sovjet me 
laporkan bahwa mereka telah 
melihat ”Jaut2” Mars berwarna 
kehidjau-hidjauan, - badai2 debu 
raksasa jg menimbulkan warna 
kuning samar2, dan daerah2 ber 
warna tjoklat muda dipinggiran. 
selaput Kutub Selatan Mars. 

Berita ”Tass” mengatakan bah 

Menurut dugaan sardjana2 si jg achir2 ini mengamuk diatas 
a kutub selatan Mars telah menu- 

tupi selaput es, hingga menimbul 
kan dugaan bhw esnja sudah 
tjair. Badai ini sudah mereda se 

karang, dan apabila atmosfir di 
Mars sudah djernih sama sekali, 
maka observatorium Milo akan 
mengarahkan teleskop binokular- 

“inja (30 senti) kesana, (Antara- 

BONDOWOSO . ,BANDJIR” 
KETELA POHON. 

Dengan baiknja hasil tanaman 
ketela pohon, diwaktu belakangan 
ini kota Bondowoso tiap sore sam 
pai tengah malam seakan? ,,ke- 
bandjiran” ketela pohon jg datang 
dari daerah ketjamatan Wringin 

oleh-harian "New York Times” 
jang mengutip kalangan2 jang 
berkuasa. 

Rentjana Spanjol itu mengusul 
kan pembentukan suatu dewan 
jang tidak mengadakan pengawa- 
san setjara langsung atas eksploi- 
tasi Terusan Suez. Rentjana ini 
dalam konperensi di London te- 
lah ditolak oleh Inggris dan Pe- 
ranfjis. 

Menurut. wartawan "P.T.L.”, 
berita2 jang. diperolehnja mengun 
djukkan bahwa Dulles memang 
sebenarnja tidak mempunjai ha- 
rapan bahwa rentjananja itu akan 
disetudjui oleh Gamal 
Nasser. 

»Djalan baru” untuk 
petjahkan soal Suez. 

Dalam pada itu Duta besar 
baru Perantjis untuk Amerika 
Serikat, Alphand, hari Senin un 
tuk jang pertam, kalinja menga 
dakan pertemuan resmi dengan 
John Foster Dulles dan setelah 
ini mengumumkan bahwa kini se 
dang dipeladjari .Gjalan-djalan 
baru” guna mernjelesaikan masa 
lah Terusan Suez. 

Menurut katanja, sebegitu 
djauh mengenai Peranujis, ",dja 
lan-djalan baru” itu tidak 
njingkirkan pemakaian 
san. Dikatakan,  Perantjis- dapat 
menjetudjui - pernjataan  Eisenho- 
wer baru-baru ini bahwa pema 
kaian kekerasan tak dapat  di- 
singkirkan bila mengenai suatu 

iw negara. 
Alphand dan Dulles mengada 

kan pembitjaraan hampir sedjam. 
Kundjungan Alphand itu sebenar 
nja kundjungan formil untuk me 
njerahkan salinan surat2 keper- 
tjajaannja. 

Setelah pertemuan itu, atas per 

kan djuga soal Suez dan bahwa 
Perantjis tidak mempunjai kedu 
dukan jang kuat untuk mengadju 
kan soal itu kepada. PBB. Tetapi 
Perantjis kini mempeladjari ,,dja 

lan-djalan baru” guna menjelesai 
kan sengketa tersebut. 

Seterusnja dikatakan, bahwa 
adalah djadi - politik Perantjis 
bahwa setiap tindakan harus se 
suai dengan semangat piagam 
PBB. Djika negara2 jang terlibat 
dalam soal itu hendak mengadju 
kam soal itu kepada PBB, Peran 
tjis akan menjetudjui. Tetapi ka 
lau soal ini harus dibitjarakan 
oleh PBB, badan jang tepat ada 
lah Dewan Keamanan dan bukan 
Madjelis Umum. 

Demikian Alphand, bekas ketua 
delegasi Perantjis dalam PBB se 
belum diangkat djadi duta besar 
untuk A. S. (Antara-UP). 

  

Pedjoang2 EOKA dipulau Cy- 
prus malam Senin telah menjer- 
gap sebuah kendaraan militer ig 
mengangkut serdadu2 Perantjis 
didjalan raja antara Famagusta 
dan Nicosia, lalu melepaskan tem 
bakan2 dgn alat2 sendjata ri-   Tiap sore dan malam beratus 

pikul ketela pohon datang keko- 
ta. Ketela2 itu sebagian didjual 
didalam kota dan sebagian pula 
dibawa kelain daerah seperti 
Djember dan sebagainja dengan 
kereta-api pagi dari “Bondowoso. 
Harga pendjualan ketela pohon 

itu di Bondowoso per pikul dian 
tara Rp. 14,— dan Rp. 17,50. Di 
luar Bondowoso pendjualan dila- 
kukan dgn kilogram jang harga- 
nja”kk, Rp. 0,60 per kilogram. 

. Il AN at 

HAN Bpp, 
33 

wa sardjana2' Sovjet tadi telah 
melihat warna2 js sedjenis dgn, 
warna tumbuh2a, pada permula 
an musim semi di Bumi. Ini me 
nundjukkan bahwa di Mars ter- 
dapat kehidupan tumbuh2sa jg 
bermartabat tinggi 

Di Tokyo, ana" “Djepang tidak 
setudju dengan sardjana2 Sovjet | 

ig mengatakan bahwa selaput es 
Kutub Selata, Mars kini mulai 
mentjair dan menghilang. 
Seorang djurubitjara bagi ob- 

servatorium  Djepang di Tokyo 
mengatakan bahwa — sardjana2 
Djepang dengan hasil2 baik te 

. Iah menjelidiki selaput es kutub 
dan apa jg disebut terusan2 di 

ats. Diumumkan seterusnja 
bahwa tidak lama lagi akan di 
terbitkan potret2 ' berwarna dari ' 
pada “close ups” permukaan 
Mars. 

Ahli2 di Melbourne melihat 
"sebuah bola berwarna kemerah- 
merahan, dengan selaput2 es ku 
tub. ditempat- -tempat tertentu ber 
warna kehidjau-hidjauan. 

Beberapa ahli astronomi-mendu 
ga bhw es dikutub selatan Mars 
telah mentjair 3 bulan lebih dulu 
daripada biasanja, tapi hasil me 
njelidikan diobservatorium Milo 
dikaki gunung Etna menundjuk- 
kan bhw selaput es masih tetap 
ada. Menurut dugaan, badai pa- 

P.N.I. Tjb. Djakarta Ne da- 
lam statementnja menjatakan, bah 
:wa dalam soal pengangkatan wa 
kil2 golongan ketjil telah njata 
bhw hanja keinginan partai2 pe- 
merintah dipentingkan, Pemerin- 
itah sana sekali tidak melakukan 
(pengangkatan itu dgn memenuhi 
keinginan golongan ketjil ma- 
sing2. — Berhubung dengan per 
njataan K.B.K.I, dan Sobsi me- 
ngenai sengketa terusan Suez da 

lam mana akan melantjarkan ak- 
si2 kongkrit serte langsung ter- 
hadap perusahaan2 modal besar 
Inggris-Perantjis jang ada di In- 
donesia, maka pimpinan Hisbul- 
lah dalam pernjataanrija membe- 
narkan pendirian kedua organisa 
Si tadi. — Perkumpulan India ber 
nama ,,Pergatuan Pemuda  Dra- 
vidar" jang anggautanja seha- 
gian besar terdiri. dari pemuda? 
India warganegara Indonesia, ba 
ru-baru ini telah menjerahkan se 

  
   

  

ngan. 
Tembakan2 ini segera dibalas: 

partisan2 EOKA lolos, pihak Pe 
rantjis tidak menderita korban. 
Ini adalah pertama kalinja hah- 
wa serdadu2 Perantjis jg achir2 
ini dipusatkan di Cyprus sebagai 
persiapan militer terhadap Me- 
sir, telah diserang oleh partisan2 
Cyprus. 
Sementara itu telah terdjadi le- 

dakan bom waktu dipasir pantai 
dekat Limassol: seorang serdadu 
Inggris luka2. 

di) 

  

'djumlah uang dan pakaian untuk 
menolong korban bentjana alam 
di Sibolga baru2 ini. — Residen 
diperbantukan pada Gubernur Ma 
luku Pattiradjawane, serta 3 

orang pegawai tinggi dari Kem. 
Pertanian, minggu lalu telah me 
nindjan Djailolo bakal ibukota 
propinsi Irian Barat. Mereka me 
nindjau objek2 pertanian didae- 
rah tsb. — PKI telah mengirim- 
kan delegasi persahabatan me- 
menuhi undangan Partai Komu 
nis Tiongkok jang akan melang 
sungkan konggres nasionalnja jg 
ke-VIII pada pertengahan Sep- 
tember “ni. Tidak diterangkan, 
siapa delegasi itu. — Hari Rebo 

jl telah. terdjadi perkelahian se 
ru. dikompleks pelabuhan Sibol- 
ga antara 300 orang buruh pela- 
buhan jang terpetjah dalam 2 
blok serikat buruh jakni SBPP 
dan Perbusi. Perkelahian jg tidsk 
menimbulkan korban itu bisa di- 
uredakan oleh pihak kepolisian. — 

Keibeea b £ 

berita | 

Abdel | 

me- 
kekera- 

kepentingan jang vital dari sua' 

tanjaan pers Alphand menerangi «-:: 
kan, bahwa ia telah membitjara | ' 

APA 

  

  

Pameran In- 

dustri Kusia 
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Dalam menindjaa pelbagai objek 

Rusia type terbaru, 

penting dikota Moskow, Presid 
Sukarno tak ketinggalan melihat-lihat djuga tempat Pameran Has 
Industri. Tampak disini Presiden sedang melihat sebuah mo . 

  

Dasar' 
sia - Indon 

KUNDJUNG 

pembesar2 Sovjet lainnja. 

Kusia 'Tjoba 
Atomnja Lagi 

Diledakkan Pada Dja- 
rak Sangat Tinggi 
UNI SOVJET pada hari Se- 

nin mengumumkan, bahwa negeri 
tersebut telah mengadakan per- 
fjobaan sendiata2 nuclear dua 
kali. Jang pertama dilakukan pa 
da tgl. 2 September dan jg kedua 
pada tgl. 10 September (hari 
Senin) pada djarak jang sangat 
tinggi — kemungkinan dari pesa- 
wat terbang. Kedua ledakan tsb. 
merupakan bagian dari "pelaksa- 
naan program untuk pekerdjaan 
penjelidikan ilmu pengetahuan”, 
demikian diberitakan oleh kantor 
berita resmi Uni Soviet, "Tass”. 

»Untuk lebih mendjaga keama 
nan dari rakjat peledakan2 tsb. 
hingga kini dilakukan pada dja- 
rak jang sangat tinggi didaerah? 
jang djauh “dari tempat2 jg ada 
penduduknja,” demikian kata pe- 
ngumuman tadi, 

Sebelum itu pemerintah Uni 
Sovjet telah mengumumkan satu 
seri pertjobaan2 sendjata nuclear 
jani pada tanggal 24 dan 30 

Agustus. Kemudian radio Mos- 
kow didalam siarannja memberi 

kan suatu ulasan tentang ,,aki- 
bat2 buruk dari debu radio-aktif 
jang ditimbulkan oleh pertjobaan 
pertjobaan bom?2 nuclear”. ,,Ijara 

jang paling baik utk menghilang 
kan bahaja tersebut ialah mela- 

rang pertjobaan2 tsb., menghen- 

tikan pembuatan-pembuatan sen- 
djata nuciear dan menghantjur- 

kan semua persediaan jang ma- 

sih ada,” demikian kata radio 
tadi. 

Seterusnja dikatakan, bhw ada 

nja badan pengawas tidak perlu, 

karena tiap2  pertjobaan sangat 

mudah dapat diketahui. 
Seluruh dunia tentu akan be- 

runtung karena pelarangan terse 
but katanja lebih landjut. (An- 
tara-AFP). 

.Pelegasi Sobsi 
| Diserang - 

Oleh Kawanan Impat!: 
Di Bandjarmasin 

S. KARTONO dari Sobsi Dja- 
wa Timur menerangkan kepada 
,Antara”, bahwa pada tgl. 15 
Agustus j.l,. di Bandjarmasin te- 
lah diadakan perundingan untuk 
kesekian kalinja antara perutusan 
SBPP/Sobsi dengan N.V. Ban- 
djar Veem. Jang dibitiarakan |! 
adalah soal ditolaknja 365. orang 
pekerdja2 veem2 asing KPM 
oleh N.V. Bandjar Veem untuk 
terus bekerdja, setelah wveem2 
asing KPM tersebut dioper oleh 
nja, dalam rangka pelaksanaan 
PP. NoG1 tahun 1954, 

Kartono terangkan lebih djauh, 
bhw pengoperan tsb tidak diser 
tai dgn penerusan hubungan ker 
dja dgn buruh2 jang lama, teta- 

pi N.V. Bandjar Veem malahan 

  
  

  

  
mengadakan kontrak dgn  se- 
orang bernama Impat. Tamba- 
han lagi, pada tg. 21 Djuli 1956 
jl N.V. Bandjar Veem telah me 
nolak 365 orang 'buruh2 lama 
anggota SBPP: tindakan ini di- 
tentang keras oleh SBPP. 

Usaha2 penjelesaian setjara da 
mai dgn djalan berunding selalu 
ditempuh. oleh SBPP/Sobsi, kata 
Kartono. Tetapi setelah pada tg. 
15/8 jl diadakan perundingan, se 
pulangnja perutusan SBPP/Sobsi 

dari perundingan itu, perutusan 

SBPP/Sobsi tiba2 diserang oleh 
sekawanan Impat, tidak djauh da 
ri kantor ena (N.V. Ban- 

  

Keadaan pasaran tekstil di Me- 
dan dalam minggu jbl. menun- 
djukkan tendens meningkat, rela 
telah dikeluarkan peraturan im- 
por baru oleh pemerintah pada 
tgl. 3 Sept. jl. — Kini berita sa- 
jang dari luar negeri... Pemerin- 
tah Djerman Timur Saptu jl. te- 
lah membebaskan kembali 80 
orang Djerman jang dahulu di- 
djatuhi hukuman2 sebagai pen- 
djahat perang. — Menurut Hsin- 
hua, 13 pandu pelajaran pelabu- 
Ihan Kanton jang sudah berpe- 
'ngalaman sebagai djuragan ka- 
pal, telah menjatakan dirinja ber 
sedia bekerdja di Terusan Sues. 
— Kalangan pemerintah Djepang 
hari Minggu jbl. mengatakan, 
bahwa Matsumoto mungkin akan 
dikirim ke Moskow utk mengeta- 
hui reaksi Sovjet mengenai usul 
Djepang bagi diteruskannja pe- 
rundingan perdjandjian perdamai 
an tanpa membitjarakan soa12 
territorial, — Kalangan pemerin- 

Kerdjasama Ru: 
Divamuskai 

Dim. ' Perundingan" Presiden? Sukarno Dc: ' 
Presiden Voroshilov 

AN Presiden Sukarno di Uni Sovjet tid: " 

sadja telah mempererat persahabatan Indonesia — Sovje i 

'akan tetapi telah djuga meletakkan dasar2 kerdjasama jar 

' kuat antara kedua bangsa dilapangan kebudajaan, politik da 

ekonomi. Dasir2 ini akan dirumuskan hari Senin petang e 

lam perundingan antara Presiden Sukarno dan Presiden W: 

roshilov di Kremlin, jang djuga dihadiri Menteri Luar Nege: 

Ruslan Abdu'gani dan Menteri2 Gromyko, Mikoyan seri 

ki 1 

Kemungkinan besar dasar", 

kerdjasama Indonesia-Sovjet C.« 
masa datang akan dituangkan € j 
lam statement bersama. Menu-" 

rut keterangan jang didapat ,,Atit ! 

tara”, pertemuan jang formil Ss 
karno-Woroshilov jang pertam # 
hari Senin petang mungkin mi: 
sih dilandjutkan hari Selasa. 

Sementara itu Presiden .Repu- 
blik Indonesia Soekarno hari S'' 
nen pagi mengundjungi stasiun | 
pembangkit tenaga atom dekat 
ibukota URSS, demikian an Siararif 
Radio Moskou. j 
Penduduk desa2  sepandjansi 

djalan antar, Moskou dan tem, 
pat stasiun tsb. menjambut tamu" 
agung Indonesia itu demikian pi 
la para sardjana jang  bekerdja' 
distasiun itu. i 

Kepada Soekarno dipertundjuk 
kan bagaimana stasiun jtu.beker 
dja. 

20 & 

Bandjir India Te- 
. 3 

lan 200 Djuta' 
Pound St. 

KANWAR SAIN, ketua jko- 
1gisi air & tenaga dari kemente 
rian pengairan & tenaga India, 
malam Minggu jbl. telah mense 
mukakan angka2 untuk mem- 
buktikan betapa besar kerugiar 
jang dialami India sebagai akibat 
bandjir selama 6 tahun jl. ini. 
Dalam pidatonja dimuka tjororg 
radio tadi Kanwar Sain menge- 
mukakan bahwa bandjir2,jang di 
timbulkan karena meluajhia su- 
ngai2 dimusim hudjan dndia se 
lama 6 tahun ji ini te mene 
lan biaja sebesar lebih dari 
£ 209.900.090. 

Kerugian jang dialami dilapa 
ngan pertanian dan berupa harta 

benda (tidak terhitung ternak jg 
hanjut atau tenggelam) berdjum- 
lah £ 180.000.000,  tindakan2 

pemberian pertolongan memakan 
biaja £ 34.000.000. 
Dalam bandjir2 besar selama 

tahun 1955 ada 1.000 orang jang 
tewas. Daerah seluas 36.000 mil2 

tergenang airbah. Kira2 28 djuta 
Orang terpaksa mengungsi. Beri- 
bu-ribu buah rumah hantjur atau 
rusak, 81.000 ekor ternak hanjut. 

Menurut perkiraan, andaikata 
India tidak tiap2 tahun menderita 
kerugian2 karena bandjir, pen- 
dapatan nasional India akan ber 
tambah dgn £ 75.000.000 — tju 
kup utk mendirikan sebuah pa- 
brik badja baru jang menghasil 
kan badja 1.000.000 ton. 

3 daerah jg djadi "Lang 
ganan bandjir”, 

Diterangkan bhw di India ada 
3 daerah sungai jg banjak men 
Tana kerugian bandjir. Di timur 

gut, sungai Brahmaputra. Su- 

ngai ini tiap2 musim hudjan me 
luap ditanah rendah rimba As- 
sam, dan mengantjam kota Di- 
brugarh. Di utara, sungai Gangga 
dan tjabangnja, ialah sungai Ko- 

si jang menerima air dari tjairan 
saidu Himalaya. Kosi, terkenal 

dgn sebutan ,,Sungai Kesedihan”,   
menerima tenaga2 baru dengan 

tiap2 tahun banjak menimbulkan 
kebantjuran ditanah datar Uttar 
Pradesh dan Bihar, Dibarat-laut 
terdapat sungai2 Pandjab, jang 
menggenangi daerah subur (gan- 

dum, tebu) jang padat penduduk 
nja.. (Antara). 

djar Veem) tadi, “dgn masing2 
'bersendjatakan pisau-belati,.alat2 
tadjam serta pemukul. Serangan? 
ini menurut Kartono, hampir me 
njebabkan timbulnja -korban “dji- 

a dipihak pertutusan SBPP/Sobsi 
'dan untung kebetulan ada ang- 
gota2 tentara jg segera memberi 
kan pertolongan, hingga perutus 

an SBPP/Spbsi selamat terhin- 
dar dari bahaja-mati,. walapun 
sementara anggota perutusan 

SBPP/Sobsi ada jang menderita 
luka2 sedikit (Antara). ( 

PPPA PEN EA 

san 5 221 

2 
ian Amerika Serikat di Ta 

  

Pama 

   

  

SN 

ton menurut kabar jang didi 
Kyodo, memberikan. sokonga 
Ipada keinginan jang 
iDjepang supaja. perdana ment 
|Hatoyama berhenti sadja. 
'Perantjis Guy Mollet Ba ka 

   

  

di Flers de L'Orne pada... hari 
Minggu, bahwa pemerintah Pe- 
rantjis tetap jakin Ba 
masalah Aldjazairiah haru 
sifat politis, dan status Aceng 
riah dimasa depan kini 
dipeladjari aktif di Paris. 
dana Menteri Laos, 
Souvyana Phouma 

sedang 
—' Ber 

pangeran 
jang kini. se 

dang berkundjung ke Vietnam 'Se 
latan menegaskan, bhw politik 
luar negeri Laos adalah “netral, 
— Panitya 5 Negara malam Sex 
nen telah mengadakan pertemu- 
an selama 17 menit dgn presiden 
Mesir Nasser di Kairo. Kalangan 
jang mengetahui katakan, bahwa 
dalam pertemuan itu, Mensies ha 
nja berpamitan sadja utk terbang 
kembali ke London,  



  

     

   

    

    

     
   

       

   

   

     
   
    
     

              

  

TADBEKITAR 0. 
GARIS CHATTULISTIWA 

Tiada setempatpun “dipermukaan bumi ini 
dapat menjaingi keadaan alam jang indah 
dan kaja-raja didaerah sekitar chattulistiwa. 

Namun inilah daerah satu'nja, dimana alam 
tak mengenal belas kasihan. Iklim daerah pa- 
nas ini menghendaki sjarat' berat jang harus 
dipenuhi oleh badan kita. Rasasedjuk danse- 
gar sesudah memakai Bedak Talk Vinolia jang 
harum mewangi dan halus laksana sutera ada- 
lah suatu “kenikmatan. Lagi pula bedak talk 

inilah satu?nja jang mengandung Actamer, 
bahan baru untuk memberantas kuman? jang 
ada pada kulit. Oleh karena itu Bedak Talk 
Vinolia adalah bahan jangtepat untuk melin- 

dungi kulit dari segala serangan penjakit, 

VINOLIA 

2 4-90-B. 

AGENDA SEMARANG 
UNITED CINEMAS : 

Djam untuk pesan tempat : 
MI” 22. Mena 2 Md 
“Rex” - "Orion” » 9.—12— 

Bantulah 
k23 

P.M.I. 

  

LAM: Bi 
"INDRA? 4457945 (17th) 

“Geeta Bali” "BAAZ” 

(Radja Wali) 
3, (Film India Tekst Indon.) 

ROYAL” 5- 7- 9. (17th) 
. Laary Thompson - H. Talbot 
”THE KING OF 
00. FOREST RANGERS" 
"REX” 430-645-9.- (17 th) 

Methode : DANCKAERTS 

KEN, HOEDENLES dil. 
Pendaftaran mulai sekarang. 

  

    
   

      

     

  

  

  
    

Ba ea aa anna an 

  

MU WN BNN Sea anang, Ma 

  Jaa 

  

ap 

NT 
AS SES 
Landa   

  

  

      

NAFSU : 2 1 

NNGREE DE CAR 

ELAME OP Ykt 
ISLANDS Tag 

AKAN DATANG! 

ea AA 

Kirimlah 
?PERANGKO » I,— untuk 
mendapatkan Alia Rp. 1452,— 
seorang, kepada 

Balai Iklan KIELAT, 
Kotakpos 53 Bandoeng. 

eelbetob ee ad 

    Ah iilkik 

DIBUKA KEMBALI 1 OKTOBER 1956 

MODEVAKSCHOOL ,Y A P” 
Djl. Beringin 11/39 (Karangtengah 

Semarang 
m. 

Pemimpin: Nj. SIE KING SIAN “ $ 
Untuk tingkatan? : Costumiere — coupeuse — Ierares. 
Djuga memberi peladjaran2 CORSAGEBLOEMEN, HANDWER- 

      

   

    
   

    

   

    
    

  

    

      

  

   
     

     

       

   

EXTRA: SABAN SORE 2.15 

BANRA NO SABAN SORE pas (Kartubebas tak berlaku) — | PREMIERE 
Ane BESAR! 

PL UX? 
5.00 7.00 9.00 
tu. 17 th) 

  

  
(Extra: 

Saban Sore 

L. djam 3.00 

Sebuah film 

Perantjis jang 
tak kundjung 
padam dita- 
buri dengan 
adegan? jang 

| realistis, pe- 
motretan2 di 

  

Y” KOK 5.15 “715-915 
INI MALAM PENGHAI 

MK ST Da S. Stolerov - A. barban 

ilm Rusia 2 : Sah ah 
SADKO” Berwarna selenggarakan 

— (Pakai Tekst Indonesia) dialam Mexico" 

JINGGAL SEDIKIT MALAM : djarnja ! 
"ORION” 5-7 9.- (13 th) 

(Widescreen) 
“Rich. Bartlett - Earle IT: 

" "THE SILENT RAIDERS” 3 

  
Kisah tentang seorang dokter muda bangsa Perantjis jang karena 

tugasnja ia merantau ke negara Mexico! 

Tjerita pertjintaan jang “mengharukan penuh dengan kesedihan 

: benih2 tjinta jang memulai pertumbuhannja di- 

Film India 

- AEiln Perang dari Paste an x : 
aa sekibada Aan tengah2 masjarakat jang menderita!, dan berachir diantara ke- 

“ANT MALAM PENGHABISAN, Afasan Wabah penjakit jang meradja Tea? 
0 KERIS” Si Tan Ora» KAA th.) DITUNGGU : Mahipal . Ai 23 Biiikas Lane XC Bere "RIYASAT 

"BRING YOUR SMILE ALONG' ”Indra”/”Roxy” — Malasinha ' Tekst Indon. 
  2. (Color by Technicolor) 

INI MALAM PENGHABISAI 
- Li Mu Ai Td (h) Film Tiongkok 

NU REN PET CHUAN Tierita Detektip 

  

  

   
     
    

    
   

    

  

    

      

      

  

      

     
    
    

1 PK tik IG 

AN akan 

  

200 CENTURY -POX araeoa 

Jclark, JANE ROBERT 

  

  

   
a bersedjarah dar 
ur dan dari gadis jang mendampingi-nja ! ii 

sah penuh tegang tentang perang ternak dan tentang tjinta 

PN 14 

    

Ime — — Pengikutnja tjuma sembilan orang dan — sendjatanja 
"0. fjuma ketakatjuhan..... tapi ia telah mem- 

“buktikan bahwa ia sanggup berlawan- dimana sadja 
| dan mati apabila perlu! 

RAKSASA BERTEMU RAKSASA! 
pertama kalinja CLARK. GABLE main bersama dengan 
RUSSELL! 

”DIAGALAN” BESOK MALAM PREMIERE $5.-7.-9.- (17 th) 
Sun Chin Lu — Huang Ho — Wang Yuan Long — Liu Long 

»FUNG LIU MO WANG” 

Vauxhali Wyvern 

| malas, 

  

(Pendjahat Romantis) 

pangan pp PPT LO O ee 

Didjual 

th. 1943 t 

Keadaan baik. 

Keterangan pada : 

Dil. BUNGUR 6 SALATIGA. 

dede 

  

1 LOT Rp. 18— l5 Rp, 1i.— 
14 Rp. 7.— Trekkl, & ongk. vrij 
BADAN rasa lembek, dingin 

tulang2 sakit (sexuele 
zwakte) 3 ds. VITANOL PILL. 
tanggung dapat kembali tenaga 
muda, tidak bukti uang kembali 
& Rpa 2m 1 Sia MA Aim 
EXTRA KERAS Rp. 60.— 
MAAGPILL.: Tanggung baik 
sakit Maag Rp. 20.—. Sedikit 
tidak tulung uang kembali. 
RENA datang bulan tidak beres 
Rp. 58,— Porto Rp. 3.— 
THIO GIOK GIEM 

CrLM JANG SANGAT BER- ' 

  
BESOK MALAM PREMIERE! 
”"GRIS” 5.007.00 9.00 (17 th.) 

  

MARVIN MFLES IS 
THE KIND OF A GIRL 
MEN CAN'T FORGETI   

Kulon have rend il Now its utara “ 

ofa insiiora olncirilos tha screen 

N CARLES COBURN 
8 Yam far tomita 

5 HEFLIM » HOLDEM » GRANVILLE hi , 
Murasatn AL lai CNG OOt   

Dia memang berasal dari kelas 
bangsawan, tapi hati dan pikiran 
nja dididik oleh masjarakat utk. 
turun kelumpur kehidupan rakjat 
BTA sa na MAA , 
Kisah pertjintaan jang dibatasi 
oleh dinding tradisi,  kekajaan 
BAN MARS PEMER UK 4 
Tenang peristiwa2nja tapi tinggi 
nan Aa seperti arus   | Gg. Tengah 22 - Semarang. 

  

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

sungai jang dalam!!! 

    

  
DAPAT BELI DI SELURUH TEMPAT 

LL LJILSILBIALKALKBLKAALB JS LAS LAS SALAK ALL ALL AS EK JAE L ALA LIL Bebas Pebehbbebeeelebebe bebek hb oo 

  

Hadiah ke I 

SCOOTER 

34898 

Hadiah ke II 

MESIN - DJAHIT 

59524 

Hadiah ke III 

BROMFIETS 

81981 

Hadiah ke IV 

ZITJES 

STSAS 

Hadiah ke V 

TOILET - TAFEL 

25248 

Hadiah ke VI 

RADIO 

13445 

Hadiah ke VII 

MESIN - TULIS 

83485 

Hadiah ke VIII 

FOTO - TOESTEL 

81146 

Hadiah ke IX 

SEPEDA 

46827 

Hadiah ke X 

KETSERYVIES 

59046 

Hadiah ke XI 

KOMPOR 

22773   
ja Hadiah ke XII 

PERKAKAS - DAPUR 
41420 

Hadiah ke XIII 
MAX FACTOR SET 

2 20507 
CKEKKKAKKKK KKS KK KK KAKEK KEK KK KKK KEKE 

MATA PELADJARAN 
Diantara 101 matjam pakaian model Barat dan Timur, dipeladjar- 
kan pula ISTIMEWA KEMEDJA DENGAN KRAAG JANG 
KERAS DAN 10070. MELEKAT. co. 
Beladjarlah di 

Sekolah Kleermaker 
| Kelengan Tengah No. 686 Semarang, 

Didirikan tahun 1940 dan terkenal dimana-mana. 
Uang beladjar Rp. 30,— sebulan, 
Lama beladjar menurut. ketjakapannja. Alat dan bahan beladjar 
ditanggung sekolahan. j 

|Internaat, in de kos, disediakan. 
NABI BEB KERANA RKKAR AA EKA KR RK KRS ER KKKS 

  

K 

PARA ANGGAUTA 

PANITYA PENGUNDI 

Semarang. 

Pendjelasan: 

lagi sebagai 

"ROYAL? INI MALAM PREMIERE 5.09 7.00 9.09 (17 th) 
Larry Thompson ' : , 

”YHE KING OF FOREST RANGERS” Nge Pe 

Hadiah ke XIV 

Daitar Penarikan 
.Sorat Bahagia 17 Agustus” 

Toko ,,HIEN“ & Co 
Bodjin 75 Ma AN Ra Ara 

! Dibawah ini adalah Daftar Resmi Penarikan "SURAT BAHAGIA 17 AGUSTUS” jang 

telah dilakukan di Toko "HIEN” & Co, Bodjong 25, Semarang, pada tg, 9 September 1956, oleh 

PANITYA PENGUNDI dan dibawah pengawasan NOTARIS Sdr. R. M. SOEPRAPTO, Sc- 
marang, serta disaksikan oleh chalajak-ramai, sesuai dengan idzin KEMENTERIAN SOSIAL RE- 

PUBLIK INDONESIA no. SR-11-151 tertanggal 31 Djuli 1956. 

Adapun nomer-nomer jang beruntung mendapat hadiah adalah sbb.: 

Hadiah ke XVII 

  

TEXTIEL Rp. 500,— TEXTIEL Rp. 50,— 

10335 42757 10093 36108 62854 87111 
11067 37794 62858 87116 

18690 56714 11842 38273 63327 87422 Re 
3yap7 62869 12013 38732 63866 88739 h 

12466 39264 63944 g! 
36506 76140 12930 39385 64153 89004 ks. 

13102 39886 64204 89519 ! 
39290 TB para aman otina St A 

Hadiah ke XV 13394 40593 65232 91536 K3 
TEXTIEL Rp-250,— 13669 40682 66423 92293 E 

13779 40731 67843 92986 ii 
10522 45921” 13909 40736 GT931 93348 

14505 41093 GS495 03766 
15436 46603” 14823 41278 68496 O4ng0 
15854 52865 15380 41309 GRB22 9AINK 

15417 41477 69226 94448 
19106 53599 16756 42483 70125 94879 
Na 60584 16854 43367 79595 

17261 44292 71199 
20059 63805 — 17296 44929 71469 
25539 69264 18827 45472 71583 

19677 45836 73799 
4 25827 14926 9984 45845 73893 

39806 83070 19223 46049 74110 
19398 46122 74321: 2 8581 

Ta BIL yG21 46209 Ta9s6 
Hadiah ke XVI 21706 46216 75008 

TEXTIEL Rp. 100,— 22026 46783 75018 

13132 42862 65440 - 22399 47333 75126 
22541 47821 75425 : 

14821 45648 6SGLL 23421 48319 75766 
23956 48381 77349 15570 . 49215 69402 
24706 50070 77752 

17428 50101 69592 25567 50185 77834 
26218 51568 77946 19362 51117 71365 in 26420 51682 78026 

24665 52276 73252 26525 52297 78046 
niken cadga  Tasan 37436 BEE NN 

27531 54362 78478 
27972 54335 74702  27531a 54783 78633 

28645 55160 78684 1 74863 28309. ..5501 29261 56216 78900 w: 
29438 57414 75012 30984 57365 79598 He 

31031 58680 79641 PE 32817 “58063 77822 T: 31108 58823 79856 ! 
33290 59079 78577 31252 59307 80780 3 
34429 59130 82924 31756 59425 80963 t 31887 60410 81379 Lg 
36227 61SIS 89130 33334 60503 83591 1 
37020 62202 91218 35206 61511 84414 K 

35954 61640 84442 “ 

39931 - 62838 35980 62698 86396 if 

SEMARANG, 11 SEPTEMBER 1956 

DIUMUMKAN OLEH: 

Diketahui 

Oleh Notaris R. M. SOEPRAPTO £ 
SEMARANG ah 

Pada daftar penarikan ini bagian Hadiah ke XVII Textiel Rp. 50,— 
nomer 27531, dan nomer tsb. baru diketahui dubbel setelah pengundian telah selesai, pula oleh 
karena memang dalam pengundian dengan djarak waktu jang agak lama nomer tsb. muntjul 

pemenang, maka 
dapat menerima hadiah 2x Textiel Rp. 50,—. 

oleh semua fihak diputuskan 

Selandjutnja oleh Direksi Toko "HIEN” sengadja “diberikan HADIAH2 PENGHIBUR bagi 
para pemegang nomer 10001 dan nomer 95000. Diminta dengan hormat, hendaknja pemegang no- 
mer-nomer tsb, pada hari pembagian hadiah2 suka memperlukan datang di toko kami untuk mene- 

1 

DIREKSI F 
TOKO ”HIEN” & Co F 

Semarang. 3 

terdapat dua buah   
, bah wa bagi pemegang nomer 27531 

  Helen Talbot 5 

Sebuah film sensasionil jang paling tegang dan hebat ! 3 
    

  

  

NOV DO FANCY GUM TWIBLIN', N DM TH' BEST 
EUT T'LL BET A SAWBUCK SHOT IN TH? 
YOU CAN'T HIT THAT TIN STATE, MISTER! 

CAN! WATCH! 
The 

Cactus 

Roy Rogers |iseteans 
4 man 

N o, 19 Erow 

ma 
valuable 
water 
holeeer 
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| Pemuda Cactus itu sedang men tjegah orangnja McLean mengu 
rug tempat air jang sangat berguna itu Loco 
— Engkau sungguh pandai mem utar-mutarkan sendjata, tetapi sa 
ja berani bertaruh sepuluh dollar, kalau engkau dapat menem 
bak kaleng itu! 
— Saja adalah penembak 
Lihat! 

  , 
Jang sangat ulung didaerah ini, tuan!    

—« Dow DorwDOori 
Kemudian dengan “tjongkak- 
nja pemuda Cactus itu. me- 
nembak kaleng “itu, dan te 
pat mengenai sasarannja. Te 
rus menerus di, menembak 
kannja sehingga pelurunja ha 
bis sama sekali, 

  

   HOW WAS 
THAT FOR 
SHOOTIN'? 

   
   

  

NOW THAT YOUR 
GUNS ARE EMPTY, 
LET'S SEE YOU 
COLLECT TH 

BET!          
   

  

  
— Apa toh kesukarannja dalam 
menembak itu? 
— Dan sekarang oleh karena pis 
tolmu sudah kosong, marilah ki- 

  
la periksa, berapa pendapatan- 
mu dalam daruhan init 

 


