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“ru bitjara kementerian -luar- ne- 

, Rentjana Dulles. 

5 dak dapat menerangkan, ketjua- 
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Dr. Emilio Nunez Pori 
menjatakan di New Ye 

   rakan pertikaian Terusan Suez. 
ini sesudah memb 

Dalam mendjawab 'pertanjaan2: 
para wartawan Portuendo selan- 
djutnja menerangkan bahwa  dji 
ka keadaan berobah mungkin 
akan perlu untuk meminta 
wan Keamanan bersidang, - teta| 
pi hingga kini tak ada satupun 
diantara negara2 jang  bersang 
kutan meminta  diadakannja si 
dang Dewan Keamanan. : 

' Portuondo kemudian menjata 
kan bahwa menurut pendapatnja 
surat Inggeris-Perantjis kepada 
Dewan Keamanan PBB jang me 
ngadukan sikap Mesir telah disam 
paikan kepadanja sebagai pem-| 
beritahuan djuga bagi anggota2 Palang Merah Itali kan komplotan melawan hak? 
bponjas dng Dewan Keamanan | Sanksi? ekonmoi terha- S1 Kn Den Nanean i F dap Mesir tak dipertim gadakan tjampur tangan da- 

. AFP selandjutnja mewartakan | 
bahwa wakil tetap Mesir di PBB 
Omar Loufti pada hari Rebo te 
lah mengadakan pembitjaraan 
di Nw York dengau sekretaris 
djenderal PBB Dag “ Hammar- 
skjoeld. 

Sehabis pembitjaraan itu Louf 
ti menerangkan kepada pers bah: 

wa ia telah memperbintjangkan 
dengan Hammarskjoeld  masa- 
lah - Terusan Suez dan Pales- 
tina. 
pe AS 

£ dalam perhimpunan pe- 
makai2 Terusan Suez. 

Sementara itu djuru bitjara kelsuatu pesan 
negeri Italia menterian luar negeri A.S. meng 

umumkan pada malam Kemis di 
Washington - bahwa A.S. akan 
turut serta dalam suatu perhim 
punan pemakai Terusan Suez, 
bila rentjana pembentukan per- 
himpunan itu diadjukan sendiri 
oleh Inggris atau bersama dgn 
negara2 lain. : 

UP selandjutnja mewartakan| 
bahwa menurut pendjelasan dju- 

geri AS. Lincoln White, ALS. 
akan turut serta dalam perhim- 
punan pemakai2 Terusan Suez| 
djika ada tjukup negara diantara 
peserta2 Konperensi London jang | 
menjetudjui Rentjana Dulles, mef 
njatakan  menjokong ' tentjana 

pembentukan perhimpunan itu jg mendapat hasil lagi). Hadirin tertawa. Djuhdi bin Samin keti- 
diorganisir oleh negara2 pesertal: 
Konperensi London ' penjokong 

Djika rentjana tsb. tak men-! 
dapat dukungan tjukup dari ne 
gara2 penjokong Rentjana Dullesh 
maka rentjana perhimpunan itu 
tak djadi dilaksanakan. 

Kalangan berwadjih di Roma 
sementara itu menjatakan padal 
malam Kemis bahwa ada kemungi 
kinan Italia akan meminta pen- 
djelasan mengenai rentjana pem 
bentukan pemakai? Terusan Suez 
sebelum mengambil keputusan 
turut serta dalam perhimpunan| 
itu. : 

Perlu dikemukakan bhw pada 

Rebo sebelum rentjana pemben- 
tukan perhimpunan tsb. diumuml 
kan di London kabinet Italia te 

  

| Penerbit Ih si ke NW.» 

akan' Suez' 
n Turut Perhim- | 

ini memanggil suatu sidang Dewan 

  

     

      

   

  

DIREKTUR DIENDERAL 
kolonel Abdel Kader aa tone 

     

   | Terhadap Mesir | 
|Komentar Departemen Penerangan 
IMesir Terhadap Pembentukan ,,Per 
Ihimpunan Pemakai Suez“— Nasser 
Djamin Pelajaran Tak Akan Matjet | 

   

  

   

   
departemen penerangan Mesir, 
ngatakan di Kairo pada malam | Portuondo memberi pernjataan 

Agar keadaan sekitar Terusan Suez dengan 
"Kemis bahwa rentiana membentuk suatu perhimpunan pemakai2 
Terusan Suez merupakan suatu tindakan provokatif jang terang 

akan turut serta sangat pelik. 

'pajung jang melantarkan “terbongkiinia: komplotan pe 

Hakim Surjanandika untuk keperluan apakah uang jang sebanjak 

ka sedang menianu di bungalow 
barkan, telah menemukan selembar uang kertas seribu jang ber- 

Wan Liem, jang kemudian menerangkannja kepada Djaksa Agung 

terbongkarnja komplotan pembuatan uang ribuan palsu di buaga- 

|rupakan suara tidak pertjaja kepada pemerintah, demikian dibe- 
'ritakan oleh kalangan politik di London. Malam Djun'at kema- 

|Suez kepada PBB. djuga menjatakan bahwa Mesir 
Italia mengirim kapal/ bersedia memberi setiap fasilitet 

- utk mengangkut warga-|kepada pemakai2 Terusan Susz 
negaranja jg hendak mejuntuk mendjamin kebebasan me- 

» ngungsi dari Mesir, MHalui terusan tsb., sesuai dengan 
Kantor berita Italia ,,Ansa”Ipenentuan Konvensi Istanbu! |dalam pada itu mewartakan bhw| tahun 1888, tetapi Mesir tidak 

pada malam Kemis telah bertolak dapat menerima konsesi2 jang dari Napoli menudju Iskandaria! mempengaruhi hak2nja jang sah kapal Italia ,, Argentina” untuk|dan kedaulatan Mesir. Nan pulang ke Italial” Hatem menjatakan bahwa per orang a jang ingin diungsi-| #entukan »Perhimpunan Pema- kan dari Mesir. Dikapal tsb. ter 
dapat Seorang wakil angkatan 
laut Italia dan suatu regu dari 

'kai2 Terusan Suez” berarti bah- 
Wa negara2 tertentu  mengada- 

    
henali jon tam pengusahaan Terusan Suez 

Duta besar Italia untuk AS. dan hal ini akan menimbulkan 
Manlio Brosio menerangkan ke- sangguan Sungguh? dalam. kebe pada pers di Washington - pada Basan pelajaran di Terusan Suez. 
hari Rebo sesudah ia membitjara| Diuga kantor berita setengah kan pertikaian Terusan Suez dgn/fesmi Mesir ,,Middle East News 
menteri luar negeri A.S. “John|Agency” dalam siarannja pada! 
Foster Dulles bahwa - menurut| Malam Selasa menegaskan bah- 
vendapatnja sanksi2 ekonomi terlwa Mesir tidak dapat menietu: 
hadap Mesir tak dipertimbang- 
kan setjara resmi. 

Ia menerangkan bahwa sanksi? 
resmi, sebagai suatu tindakan 
kekerasan, adalah suatu hal js. 

djui rentjana negara2 Barat mem 

  

pesan itu dan hanja menegaskan 
bahwa Italia menentang pemakai 
jan tindakan kekerasan dalam per 
'tikaian Terusan Suez. Ja menga Dulles ia telah menjampaikan|takan djuga bahwa kini tak ada 

dari menteri lwarfbahaja jg mengantjam sehingga 
Gaetano Martino. perlu PBB membitjarakan masa- 

la menolak mengumumkan isi Jah Terusan Suez. 

la menerangkan bahwa kepada   
MK TN INN Tu Tgn Utan n Uu UU AU 

a: oeld. bertudjuan menimbulkan suatu keadaan Giadakannja agressi ber- 
lah menjatakan - menjokong di sendjata terhadap Mesir jang menjebabkan petjahaja perang. 
adjukannja - masalah  Terusan|- “Menurut AFP kolonel Hatemfbentuk .,Perhimpunan Pemakai? 

ferusan Suez” jang akan meng- 
urus pengusahaan terusan tsb. 

Reuter selandjutnja  mewarta- 
kan bahwa kolonel Hatem pada 
malam Kemis membantah — ka- 
bar jang mewartakan bahwa ke- 
tua Badan Kekuasaan Terusan 
Suez Mesir, Dr. Helmi Bahgat 

|Badawi, telah mengatakan  bah- 
wa setiap orang pandu pelajaran 
yang berhenti kerdja akan diadu 
kan kemuka pengadilan militer. 
Hatem menegaskan bahwa per 

niataan sematjam itu tak pernah 

diutjapkan oleh Dr. Badawi. Ha 
tem menjatakan setiap orang 

asing jang ingin berhenti  kerdja 
sebagai pandu pelajaran di Teru 
san Suez, akan mengalami . sen- 
dii pahwa pemerintah “ Mesir 
bersedia memberi segala “ fasili 
tet kepadanja “untuk meninggal 
kan Mesir. 

Pelajaran di Terusan 
Suez tak akan terhenti, 

“Berhentinja kerdja orang2 asing 
sebagai pandu pelajaran di Te- 
rusan Suez pada hari Djum'at 
tengah malam j.a.d. tidak akan 
menghentikan pelajaran melalui 
Terusan Suez, tetapi tentu akan 
menjebabkan kelambatan jg sung 
guh2 dan makin bertambah, dim 
pelajaran di terusan tsb., demi- 
kian pernjataan pandu2 pelaja- 
ran Inggris dan Perantjis di Port 
Said pada hari Rebo. 

. Mereka djuga mengemukakan 
pendapat bahwa orang2 Mesir   

»Andjeun Kudu Ra- 

djin Korah-Koreh" 
DJUHDI BIN SAMIUN, pelajan dari sebuah villa di Tji- 

uang palsu di bungalow ,,Sakti”, dimuka Hakim ketika ditarik 
sebagai saksi pada tgl. 11-9 menerangkan, bahwa ia telah men- 
dapat hadiah dari pemerintah Rv. 2.559.— Ketika ditanja oleh 

itu, ia menerangkan, bahwa semua dipakai untuk membeli rumah. 
Hakim berkata: ,,Andjeun kudu radjin korah-koreh, sugan meu- 
nang hasi! deui” (kamu harus radjin korak-korek mungkin nanti 

»Sakti” itu, sebagai telah dika- 

gambar sebelah sadja. Olehnja uang kertas jang baru separoh 
bergambar itu kemudian “diserahkan kevada madjikannja, Loa 

jang kebetulan waktu itu sedang istirahat di Tjipajung. Pengu- 
sutan jang diperintahkan oleh Djaksa Agung membawa hasil 

low ,,Sakti.” (Antara) J 

Partai Labour Tidak 
Pertjaja Beleid Eden 
Tindakan Kekerasan Inggris Akan Me- 

rupakan Bentjana — Kata Gaitskell 
PEMERINTAH INGGRIS malam Kemis telah memutuskan 

untuk meminta mosi kepertjajaan dalam madjelis rendah karena . 
partai Labour akan mengadjukan sebuah amendemen jang me- 

ren setelah perdebatan tentang Suez, dilakukan pemungutan suara 

pelajaran kapal? ad je 
sampai 22.000 ton ,deadweight | dapat dikatakan "mentjapai baha 

djuga hanjal ja kelaparan. 

Mononmatus jau iv” 
N Co ment xx berikut: “Madjelis ini 

NO » IN | , menghukum tindakan sewenang- 

Mengenai Situasi Suez 
HARI KEMIS kemaren A. Mo 

nonutu, Kepala Direktorat Ame | £ara dalaps. Monpergnsi 
rika pada Kementerian Luar Ne 
geri telah menerima kedatangan | 
sekretaris — pertama Kedutaan 

' Amerika Serikat Walter Smith 
dan mengadakan pembitjaraan 
“selama hampir setengah djam. Se 
bagai djuru bitjara Kemlu ia be- 
lum dapat memberikan  ketera- 
ngan2 sampai dimana kebenaran | 
nja berita dari Kairo jang menga 
takan,: bahwa Indonesia (disam- 

'ping URSS, RRT, Panama, Af- 
ghanistan, India, Libanon, Syria, 
Jordania) telah menjetudjui usul 
Mesir untuk mengadakan konpe 
rensi jang lebih luas. mengenai 
masalah Terusan Suez. 

Ia djuga tidak bersedia mem- 
berikan reaksi terhadap berita 
dari London tentang keterangan| 
Eden kepada Madjelis Rendah 
hari Rebo jbl. jang menjatakan, 
bahwa dengan persetudjuan Pe- 
rantjis dan Amerika akan diben 
tuk organisasi pemakaian Teru- 
san Suez bernama ,,Perhimpunan 
Pemakaian Terusan” jang mak- 
sudnja untuk memungkinkan pe| 
makaian Terusan Suez untuk 
mendjalankan hak2nja dan meng 
oper eksploitasi Terusan Suez ter 
sebut. Sebagaimana dikabarkan, 
menurut Eden, djika Mesir tidak 
mau kerdja-sama dengan organi 
sasi itu, maka Mesir akan di- 
anggap sebagai ,,perusak perse- 
tudjuan 1888”. 

Ibnu Hadjar Akan Ke Djakarta ? 
DJURUBITJARA 

Militer di Kalimantan 
»Antara”, sudah dapat dipasti- 
kan, bahwa Ibnu Hadjar akan 
keluar dari Pegatan, ibukota ke 
wedanaan Pegatan, kabupaten 
Kota Baru, Kalimantan Tengga- 
ra. A g 

Mengenai djangka — waktunja 
djurubitjara Penguasa Militer ti- 

jk    

Mosi pemerintah mengatakan 

wenang pemerintah Mesir jg 
mengoper pengawasan Terusan 
Suez, membenarkan usul2 18 ne 

London 
ig mendjamis bahwa Terusan jg 
sangat penting itu bagi Inggris 
dan negara2 lainnja tidak senan 
tiasa diawasi oleh satu pemerin- 
tah sadja: menjambut gembira 
usaha pemerintah Inggris ig dila 
kukan tak hentinja - untuk men 
tiapai penjelesaian 'setjara damai, 
dan memperkuat sokongannja ke 
pada pernjataan politik) ig di 
utjapka, perdena. menteri di ma 
2g ini pada .tgl. 12 Septem- 
er”, : Tinggi 
Sedangkan amendemen partai 

Labour mengatakan sebagai be- 
rikut: ,,/Madjelis ini sambil meng 
hukum tjara - sewenang-wenang 
pemerintah Mesir dalam tindak- 
annja terhadap Kongsi Terusan 
Suez dan memutuskan utk menjo 
kong hak2 jang sah dari para 
pemakai Terusan itu, menjesal- 
kan penolakan pemerintah jang 
tidak mau mempergunakan ke- 
kuasaan PBB, “utk menjatakan 
bhw tidak akan dipergunakan ke 
kerasan kefjuali bila sesuai dgn 
kewadjiban Inggeris menurut pia 
gam PBB, dan supaja tidak meng 
ambil tindakan2 jg bersifat pro- 
vokasi”, 

Oleh karena mosi kepertjaja- 
an itu sangat penting, maka 
Eden sendiri jg melakukan per- 
'debatan Kamis petang kemaren, 

£ Ketjaman Gaitskell, 
Sebelum itu, pemimpin oposisi 

Hugh Gaitskell telah mengutjap- 

     
. Penguasa li dikatakan bahwa tidak disang jor Burhantiddin 

kepada sikan hal itu akan terdjadi dalam menjusul ke Kota Baru, bersa- 
waktu jang singkat. 

Rebo pagi telah berangkat ke 
Kota Baru Penguasa Militer, 
yOverste Hadji Hasan Basry. Da 
ri Kota Baru ia akan  menudju 

(Pegatan, utk. menerima Ibnu Ha 
djar dan anak buahnja disana. 

Sementara itu rombongan dju- 

  

tubitjara Penguasa Militer, Ma- 

kan kritik pedas terhadap peme 
rintah Eden. Gaitskell berbitjara 
setelah Eden mengutjapkan pi- 
datonja. 

Menurut Gaitskell, djika Ing- 
geris. mempergunakan kekerasan 
tanpa Nasser melakukan agressi, 
maka akibatnja bagi Inggeris me 
rupakan bentjana. Dengan tiada 
menghiraukan piagam PBB, Ing- 
geris memasuki anarchi interna- 
sional, Ditanjanja, apakah peme 
rintah telah “ mempeladjari aki- 
bat2 dari tindakan kekerasan. 
Tak dapat disangsikan pula, ne 
gara2 Arab tentulah memihak 
Mesir, sedangkan India "mungkin 
akan meninggalkan ' Common- 
wealth. 

Gaitskell selandjutnja mena- 
nja, kenapa sengketa itu tidak se 
gera diadjukan kepada Dewan 
Keamanar, PBB. Menurut penda 
patnja, tidaklah begitu sukar un 
tuk memperoleh suatu penjelesai 
an kompromi, dan berpendapat 
bisa dirundingkan suatu persetu 
djuan jg meliputi sebuah dewan 
pengawasan. | : 5 

Kekerasa, tidak bisa dibenar- 
kan sebagai suatu penjelesaian 
dalam soal ini. kata Gaitskell se 
terusnja. kekerasan barulah bisa 
dibenarkan untuk  mempertahan 
kan diri. Pemerintah sekarang 
harus mengumumkan pernjataan 

| bahwa kekerasan tidak akan di 
pergunakan, ketjuali bila sesuai 
dengan piagam PBB. Selandiut- 
nja pemerintah harus menjat: 
kan akan menerima baik setiap 
keputusan PBB dalam persoalan 
in'. 
Demikian antara lain dikata 

kan oleh Gaitskell dalam kritik- 
“nia itu, (Antara—Reuter). 
  

akan - segera 

ma-sama Perwira lainnja. 
Antara” lebih landjut meneri 

ma kabar, bahwa sesudah Ibnu 
Hadjar masuk masjarakat biasa, 
dgn segera ia akan dibawa ke 
Bandjarmasin, Dari Bandjarma- 
sin dgn segera pula dibawa ke 
Djakarta, utk bertemu dengan 
KSAD, Wakil P, M, II dan pem 

akan tetap dapat memimpin pe- 
lajaran kapal2 jang tak begitu 
besar melalui Terusan Suez, wa 
laupun setjara lambat tetapi re- 

latif aman. Mereka Dengan 
bahwa hanja ada 3 orang Mesi 
jang berpengalaman memimpin 

jang. jad 

dan disamping itu 
ada 3 orang Mesir lainnja jang 
dapat memimpin pelajaran kapal2 
jang besarnja antara 13 dan 15 

Iribu ton. 

Selandjutnja didapat kabar 
di Port Said bahwa diduga da 
lam waktu seminggu sampai 10 
hari jad. ini lebih dari 500 orang 
pandu pelajaran, staf tata-usaha, 

ahli2 tehnik dan buruh kongsi 
Suez Canal Company akan me- 
ninggalkan Mesir. 
“UP dalam pada itu mewarta- 
kan bahwa pimpinan kongsi jg. 
mendatangkan minjak di Inggris 
telah memberi instruksi kepada 
kopal2 tangki milik mereka jang 
sekarang dalam pelajaran dari 
Teluk Parsi menudju Inggris su 
nia setjepat mungkin melalui 
Terusan Suez sebelum  pandu2 
pelajaran asing meninggalkan pe 
kerdjaan mereka pada malam Sab 
tu jad. 

Nasser mendjamin. 
Sementara itu dalam tanja-dja 

wab jang dimuat oleh harian 
Partai Buruh Inggris ,,Daily He 
rald' pada hari Kemis presiden 
Mesir Nasser menjatakan bahwa 
Mesir dapat mengusahakan Te- 
rusan Suez dan berniat mendja- 
lankan pekerdjaan itu. 

Nasser menerangkan bahwa 70 
orang Mesir pandu pelajaran de 
ngan dibantu oleh orang2 asing 
jg pada hari Djum'at tidak akan 
turut meninggalkan Mesir, akan 
bekerdja siang malam supaja da 
lam setiap 24 djam 40 buah ka 
pal dapat melalui Terusan Suez. 

Kerdja-sama dgn negara- 
negara Arab lainnia, 

Pertanjaan apakah Mesir akan 
mendjalankan politik imperialisme 
diluar Mesir, didjawab oleh Nas 
ser bahwa Mesir mengadakan 
kerdja-sama dgn negara2 Arab 
lainnja, tapi tanpa menguasai me 
reka. 

Kemudian kepada Nasser di 

dapatnja mengenai kemungkinan 
mengadakan pertemuan dgn P.M. 
Inggris Sir Anthony Eden. Da- 
lam djawabannja Nasser menge- 
mukakan bahwa ia telah menja 
takan akan pergi ke London te- 
tapi kemudian datang pidato dari 
Eden. Saja bersedia membitjara- 
kan masalah Terusan Suez dgn 
siapa sadja, tetapi tanpa adanja 

Menzies telah datang di Kairo 
dan meminta kepada saja supaja 

Cyprus. Demikian Nasser. 

wa bukan soal keuangan tetapi 
soal kedaulatan dan kemuliaan, 
ketika ia ditanja apakah ia akan 
menjetudjui suatu “kompromi da 

san Suez sebagai ganti 
rian bantuan keuangan 
projek bendungan Aswan. 

Nasser menegaskan bahwa ia 
tak pernah membitjarakan  ke- 
tangan bagi bendungan Aswan 
dengan duta besar Uni  Sovjet 
untuk Mesir, 

Achirnja Nasser mengatakan 
bahwa ia akan menghentikan ka 
pal2 Inggris hanja djika ia meng 
ambil keputusan untuk “ menjata 
kan perang melawan Inggris. Te 
tapi mengapa saja akan. bertin 
dak begitu, Kiki 

untuk 

Yasser me   begar tentara/sipil lainnja, 

  

hambahkan. 

“Iberdjalan ditengah2 serdadu pe- 

adjukan pertanjaan tentang pen-' 

antjaman. P.M. Australia Robert, 

Selandjutnja ia menjatakan bah | 
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Harga Langganan 

Dim. kota Smg.:    
Harga Adv. Rp. 0,95 per mm.-kol. 

YII No 173. 
Pp. 

Rp.12,70 4 Rp. 0,30 (Materai) 

Luar kota Smg.» Rp. 13,70 4- Rp. 0,30 (Materai) 

(Bajar Muka) 

Rp. 13,— 

Rp. 14,— —. 

Etjeran 75 sen selembar. 

  

  

  

MASUK SEKOLAH DIKAWAL 
2 - SENDJATA. 
Bukan pembatja,. pemuda jang 

ngawal dgn bajonet terhunus ini 
bukanlah seorang pendjahat, me- 
lainkan seorang, peladjar bangsa 
Negro jang maw masuk sekolah 
Idi. Sturgis, — Kentucky, Amerika 
Serikat, pada tgl 7 September 
jbl. Ia terpaksa “harus  dikawai 
demikian, berhubung adanja an- 
jaman dari orang2 kulit putih. 
jang hendak membunuh peladjar 
tadi, karena dia memasuki seko- 

    

lah orang2 kulit putih. Meskipun 
|resminja Mahkam Agung Ame- 
rika melarang adania pemisahan 
berdasarkan kulit demikian itu, 
namun 500 orang demonstran je 

| menentang putusan tadi telah me- 
aganfjam akan membunuh anak2 
Negro jang berani masuki seko- 
lahan bersama2 anak-anak oran 

kulit putih. 

Pakistan Tak 
SudiNjadiPion 
PERDANA MENTERI baru 

Pakistan, Han Suhrawardi, 
malam Kemis menerangkan ke 
pada rakjat Pakistan bahwa Pa- 
cistan akan menfaati persetu- 
djuan2-nja dgn negara2 Barat, 
tetapi Pakistan Gdak sudi didja- 
dikan bidak (pien) dalam politik 
internasional. Pakistan telah 
memperoleh will dari nega- 
ra-negara it. Sekalinun demi- 
kian ja bermaksud bergerak se- 
ijara Iras dan akan mengadakan 
hubungan djuga ke segala sudut 
dunia. Lu 

Dalam pidatonja itu jg terang 
ia tidak maw “ menggantungkan 
diri kepada negara? Barat sadja, 

  

Suhrawardi djutnja mengata 
kan bahwa  maksudnia adalah 
memperbaiki adaan Pakistan. 
Dikatakan. - bahwa ia sangatf 

  

     
     
    
    

  

      

Haa 

Meriam 

Gan berdasarkan persahabatan 
siavia dan Republik Indonesia. 

Kol. Sarbini 

Brawidjaja 
PADA HARI Rebo 

September dilapangan — Kampai 
Malang telah dilangsungkan upa 
:jara timbang-terima pimpinan 
Div. "brawidjaja” dari tangan 
Let.-Kel Basoeki Rachmad ke 
pada Kol. Sarbini, dihadiri Gu- 
bernur Djawa Timur dil. 

Setelah diadakan inspeksi oleh 
Djenderal Major A.H. Nasution 
dan penghormatan pandji ,,Bra 
widjaja,” dibatjakan surat2 kec 
putusan Presiden ttsl. 16 Djui 
dan surat keputusan KSAD ttgl. 
11 Djuli tentang pengangkatan 
Let.Kol. Sarbini merdjadi Pangl 
ma Terr. V ,,Brawidjaja” dan 

djadi Militer Atasse diluar ne- 
geri. Kh 

Kemudian diumumkan penai- 
kan pangkat Let. Kol. Sarbin' 
mendjadi Kolonel, menurut su- 
rat keputusan Wakil Presider 
tgl. 17 Mei 1956. Kenaikan pan: 
kat ini mulai berlaku tgi. 1 Dj: 
nuari 1956. 

Kol. Sarbini Panglima Terr. V 
ig baru dilahirkan di Indrosari 
Kebumen, 10 Djuni 1914. Ka 
riernja dalam kalangan militei 
dimulai sebagai Tju Dan Tic 
angkatan pertam. dari Daj Ich 
Dai Sang di Gombong dalar 

mendjadi ketua BKR Kebumen 
Setelah ini mendjabat Komandar 
RI di Magelang s:mnai 1948. 
Kemudian mendjadi Komandan 
STC Kedu s/d 1949. Sesudah itu 
Sarbini mendjadi Komandan Bri 
gade Pekalongan/Tegal s/d th. 
1950 dan kemudian mendjadi 
Komandan Brisade di Pati s/d 
ih. 1951. Sampai 1956 mendjadi 
Komandan Brigade RI 13 Jogia 
karta/Kedu, “kemudian Maret 
1956 ditempatkan di MBAD sam 

men   "djengkel” dk    

    

gan krisis bahan 

merint:h tanva korupsi, 
wardi selandiutnja 

Kelambatan dalam soal penge 
luaran premie tsb, menurut - Ko 
misaris Besar Djen. Mohamad. 
sangat perlu sekali seger, diper 
baiki, antara lain guna lebih me 
nambah semangat dan kegiatan 
bekerdja alat2 negara mendjalan 
kan tugasnja. 

butkan sebagai tjontoh tentang 
pensitaan 10.Kg. mas jg ditaruh 
dalam 6 koper, oleh pihak Polisi 
Pasar Ikan lebih dari 1 tahun 
jg lalu. 

Kg. mas tsb. sudah diputus oleh 
Pengadilan Negeri Djakarta pa- 
da tgl. 23 Djanuari 1956. dima 
na Oning jg dipersalahkan men 
djadi penjelundupnja,  jaitu Jap 
S.H. didiatuhi hukuman pendjara 
selama 2 bulan “dengan disita 
mas jg diselundupkannja itu te- 
tapi premie dari hasil jg ditjapai 
anggota2 Polisi Pasar Ikan itu, 

sih djuga belum dikeluarkan. De 
mikian Komisaris 
Mohamad Surjopranoto. 

Abdul Chair dapat Rp, 
2.000:— dari Kepala Po 
lisi Djakarta Raya, 

  
| Tentang diri Komandan Poli- 
si Abdul Chair dari Polisi Seksi 

Tg. Priok, jang seperti telah di 
kabarkan baru2 ini berhasil men 
sita 20 Kg. mas selundupan dari 
seorang bernama Ho A.K., dite- 
rangkan, bhw sebagai sekedar 

l 

| 

penghargaan atas kesetiaan dan'barnja diberikan 
keteguhan disiplin jang dimiliki-|257o 

inja itu, maka selain surat2 pu- 
djian/penghargaan jang segera 

DARI PIHAK Kedjaksaan Dja 
karta ,,Antara” mendapat kabar, 
bhw perkara Ir. Han Swie Tik 

an kepada pihak 
akan diadili oleh Hakim Mr, R. 
Dardo, Hakim Mr. Dardo menu 
rut keterangan, telah ditundjuk 

joleh ketua pengadilan negeri Dja 
karta utk mengadili perkara itu, 

Sebagaimana — telah dikabar- 
kan, dalam pemeriksaan perkara 
ini kelak dimuka pengadilan, Ke 
pala Kedjaksaan Djakarta sendi- 
ri, Djaksa Jusuf Suwondho jang 
akan bertindak sebagai penuntut 
umum. 

  

  

"pai pada saat ia diangkat 

Sambil berdjandji hendak me-| djabatannja daripada 

Kepala Polisi Djakarta Raya premie jang menurut peraturan, 
itu dalam hubungan ini menje djuga harus diberikan kepada Ko 

i 
! 

Perkara dari penjelundupan 10 

sampai sekarang ini ternjata ma: 

Besar Djen.'kara penjelundupan 

i 

menjerah tanpa sarat pada wak/telah diberikan kepadanja, Kepa misalnja mas, 
tu ada antjaman tindakan2 eko- la Polisi Djakarta. Raya telah ngan, selandjutnja diserahkan ke 
nomi terhadap Mesir dan pemu' pula memberikan sekedar ,.tan- pada pihak Bank Indonesia seba 
Satan angkatan perang dipulau da-mata” berupa uang Rp. 2.000,- gai milik negara (Antara) 

Ketentuan waktu pemeriksaanwa sampai saat ini, 
" masih akan ditentu-sebut jang sudah diserahkan oleh 

i'Panglim, Brawidjaia io di 

   
esmikan hari Rebo kemaren 
dulu. (Antara). 

mengalah 
Suhra-| terhadap korupsi dan mengada Dimana2 berkibar bendera 

. 1 mengatakan ' kar, kompromi supaja dapat tetap 
bahwa ia lebih suka meletakkan berkuasa. (Antara—UP). 

Sajang Premie Pemerin- 
“tah Seret Keluarnja 
Penghargaan Bagi Petugas2 Negara Jg. 

Berdjasa Perlu Diperhatikan 
KEPALA POLISI Djakarta Raya, Komisaris Besar Djen 

Mohamad Surjopranote, dalam keterangannja kenada Antara” 
menjatakan rasa penjesalannja terhadap sangat seret stau Jam- 
bainja pengeluaran nremie bagi petugas2 negara jang berdjasa 
membongkar sesuatu kedjahaian, misalnia penfelundupan? besar 
parang2 seperti mas jang terdjadi baru-baru ini, dan jang telan 
mengakibatkan disitanja pula barang2 tersebut seria 
Orang jang mendjadi biangkeladinja. 

ditangkap 

Uang Rp. 2.000,— itu berasal 
dari Kepala Polisi Djakarta Raya 
terhadap seorang anak-buah atau 
anggotanja jang telah berdjasa 
membongkar suatu  kedjahatan 
besar, jakni ' penjelundupan 20 
Kg. mas, belum terhitung uang 

mandan Polisi Abdul Chair ter- 
sebut. 

Tjara pemberian premie, 
Mengenai pemberian premie 

tersebut lebih djauh dari lain 
sumber diperoleh keterangan 
bahwa djika sesuatu barang se 
lundupan berharga jang disita 
petugas2 negara, persoalannja di 
serahkan kepada pihak Kedjak- 
saan Agung, maka instansi ini- 
lah jang berkewadjiban mengu- 
rus selandjutnja pemberian pre- 
mie itu dari instansi2 jang ber- 
sangkutan. Sebaliknja djika per: 

itu diurus 
sendiri oleh pihak kepolisian, ma 
ka instansi kepolisian inilah pula 
jang seharusnja mengurus pre- 
mie itu. 

Sesuatu barang selundupan jg 
disita itu, misalnja mas, diperhi- 
tungkan harganja oleh Bank In- 
donesia menurut harga resmi 
(harga jang ditentukan pemerin 
tah), bukan berdasarkan harga 
dipasar bebas. 

Pemberian premie tersebut ka- 
paling tinggi 

dari harga resmi sesuatu ba 
rang jang berhasil disita itu. 

| Barang2 berharga jang disita, 
menurut ketera- 

5 Pres. Sukarno Dapat Bintang 
Yugoslav Stars : 

| Disambut Dengan Tembakan 

3 PRESIDEN SUKARNO, jang malam Kemis telah tiba 
ibu-kota Yugoslavia, oleh Presiden Josip Broz Tito diberi Bin- 
tang Besar Yugoslavia. Pemberian bintang ita dilakukan dalam 
syatu upatjara di "Istana Putih” dan adalah dimaksudkan seba- 
gai penghargaan atas djasa Presiden Sukarno dalam usahszaja 
untuk memadjukan dan memperkuat kerd'asama setjara 

baststa! 

42 Kali 
di 

damai 
antara Republik Federasi Yugo- 

Presiden Sukarno hari Rabu ti- 
ba dengan pesawat-terbang isti 

mewa di-ibukota (Belgrado), di 

djemput dilapangan terbang oleh Pangil.2Div. 

tel..12 

Let.-Kol. Basoeki Rachmad merj 

diaman Djepang. Waktu revolus" 

ibukit dekat Belgrado, kemudian |» 

Presiden Tito dan y 
goslavia lainnja, serta 
i2ngan  dentuman 

kali. 
meriam 

kawat 

Presidium 

Presiden Sukarno dalam 
aja kepada Presiden 
Tertinggi URSS ' meniampaikan 
terimakasih atas keramahan pe 
nerimaannja selama di Uni Sov 
kb Gan tambahkan, semoga per 
kundjungannja itu — memperkuat 

perhubungan serta persahabatar 
antara kedua bangsa. 

Djuga Ruslan Abdulgani  da- 
am kawatnia kepada Menlu. 

JRSS menjatakan  utjapan? js. 
sokoknja serupa. 

Sementara itu dari kalangan 
ig mengetahui wartawan UP di 
Belgrado mendapat keterangan, 
bahwa pertemuan pertama Pres. 
Sukarno dan Tito membitjarakan 

no dan rombongannja tiba diibu 
kota Jugoslavis 
Moskow. Selama kundjungan ini 
kepada Presiden Sukarno akan 

versitas  Belerado, 
apa jg diperolehnia 
tuut Hukum Akademi Keilmuan 
Sovjet Rusia. 

serupa den. 

Dalam rentjana Presiden akan 
mengundjungi paberik mobil di 
Rakovica dekat Belgrado, meng- 
hadliri resepsi ' jang diadakan 
oleh Presiden Tito utk menghor 
mat tamunja dan mengadakan 
perkundjungan penindjauan dine 
gara2 bagian Bosnia, Herzegovi- 
na dan Croatia. Ketika Presiden 
Sukarno hari Rebo tiba disepan 
djang djalan dari lapangan ter- 
bang sampai ke Istana Putih ia 
disambut oleh ribuan penduduk 
sP3M berdiri ditepi dijalan. denagn 

ersorak ,,selamat datang”. Dis 
berbagai tempat  disepandjang 
djalan didirikan pintu2 gerbang. 

Me 
rah Putih dan bendera Jugosla- 

jvia. Presiden telah pula meletak 
ikan karangan - bunga dimakam 
pahlawan jang tidak dikenal di- 

  
mengundjungi resepsi jang dihad 

tara). 

  

ram Lagi 
UNTUK menfjukupi persedia- 

en garam tahun 1957 Indonesia 
akan mengimpor garam  seba- 
njak 209.009 ton, demikian dife- 

kat dengan ,.Antara” oleh Micn- 
teri Keurngan Mr. Jusuf Wihtee 
no selaku Ketrs Dewan Meone- 
ter. Sebab perlunja 
impor garam pada tahun 1957 
itu, jalah karena perusahaan c3 
ram negeri di Kakangot Moda 
produksinja tidak  menfjekun! 
untuk konsumsi dalam roceri, 
Kemunduren produksi itu dise- 
habkan karena tinatia iano buruk 

pembesar2 Yu 

dihormati 

42 

Sebelum bertolak dari Moskow 

soal2 politik akan dilakukan hari Hp ara : 
Kemis kemaren. Presiden Sukar 

hari Rebo dari 

diberikan titel kehormatan Dok- 
tor dalam ilmu hukum oleh Uni 

dari Inssti- 

   

    

  

liri oleh corps diplomatik. (An- (fa 

Irupsi, lebih baik: lagi. 

Import Ga- : 

rangkan dalam pertjakaran sing |! 

diadakan | 

temani anak-anak opandu Rusia, 
bunga di Moskow, Yura Belov, 

Lapangan Merah. 

Korupsi Di I 

— Kata 

Tetapi, sekalipun Harsono Tjo 

kroaminoto mengakui pentingnja 

suatu ,,sentralisasi” untuk - meng 

il tindakan2, ia berpendapat, 
wa idee pembentukan suatu 

1 Koordinasi jang kini se 
g siat diusahakan dalam rang 

kaian usaha2 pemberantasan ko- 

  

           

Menurut Harsono. Tjokroami- 
noto selandiutnia, Badan Koor- 

iknia dibentuk de- 

, g 1g terdiri dari 
af2 negara dan berdiri disam- 

ning kabinet sebagai pelaksana 

tindakan2 shukum pemberantasan 

korunsi. 

Ditania, apakah kalau pelaksa 
an tindakan2 pemberantasan 

rupsi itu nantinja dipegang oleh 
satu tanaan sadja, jaitu oleh 
Menteri Kehriiman sendiri de 
nran tanggung-djawab penuh 

tidak akan memungkinkan ier 

diadinja tindakan? jang ,.kurans 
obiektif”, Harsono . mendiawak 

   
   
  

    

  

  setiara tidak langsung, Lahwa 
memang harus adiakni, selama se 

sesorang Menteri itu  berpartai. 

BEKAS WAKIL, Perdana Menteri Kabinet B-H, 

Tjokromminoto, dalam perfjakapan dengan ,,Antara” menjatakan, 
bahwa masalah keruvsi di Indonesia ini merupakan suatu ,fjerita 
yang pandjang” dan jang berliku2, sehingga ia dapat mengerti, 

mengapa ada ife2 untuk rielakukan pemberantasan korupsi jang 
“pelaksanpsanja akan dipegang oleh satu tangan seorang Menteri, 
jatu Menteri Kehakiman sendiri, sebagaimana diterangkan 
pada salah sebewah surai-kabar iang terbit di Djakarta. 

pada wakfn achir2 ini. (Antara) moka tetap Menteri itu tidak da 

Burns Repot Lagi 
Seruan Kepada Jordunis Dan Israel 
Supaja Hentikan Gerokan2'Militernja 
UWJENDURAL EDMON BURNS, kepala Komisi  Gentjatan 

Sendjaia PBB di Palestina, hari Rebo menjerukan kepada Jorda- 
nia dan Israel untuk menghentikan setiap manuvre2 militer ma- 
sing-.masing didekat garis perbatasan mereka bersama, jg mana 
mungkin memperbesar ketesangan2, demikian diperoleh berita 
dari AFP. Edmon Burns, seorang Kanada, djuga memperingatkan 

kedua negara tsb. kahwa segala matjam ,,pembalasan serangan 

kembali” dikutuk oleh Dewan Keamanan PBB. 
Dikabarkan bahwa seruan vaki beberapa orang serdadu Is- 

Burns ini adalah berkenaan dgn. rael jang sedang mengadakan mau 

terdjadinja insiden pertempuran? nuvre didekat perbatasan itu, Ke 

diperbatasan antara kedua ne- mudian pasukan2 tentara Jorda- 

cara tsb. dalam 3 hari achir2 nia tsb. membawa ke-6 majat ser 
ini, lang mana telah mengakibat dadu Israel tadi kedslam  wila- 
kan tewasnja 6 orang serdadu is lah Jordania, demikian kata pihak 
rael dan kira2 19 orang serdadu ruiliter Israel menambahkan. 
Yordania. 
Menurut penindjau2 

sendjata PBB, 6 orang serdadu 
Israel jang tewas itu diketemu-| Tetapi penindjau gentjatan sen 
kan beberapa ratus yard — dari djata PBB mengatakan bhw pa- 
perbatasan “dilam wilajah  Jor- Sukan2 Israel telah melintasi ga 

dania sctelah serangannja pada ris perbatasan antara kedua ne- 
hari Senin IL , igara tsb. dekat  djalan raja 
Pembesar2 militer Israel | Hebron-Bersheba dlm wilajah Jor 

  

Keterangan? para penin- gentjatan 
djau gen. sedj, PBB,   

Hakim2 ,,Segan" Perinsa Perkara Pe Imas Kewilajah Jordanin. Dika 

Goan Djody? 
lam penjelesaian masalah Teru- kontra Dr. Kapten Harjono jang kan oleh pihak Pengadilan Nege 

pembe- sudah diserahkan oleh Kedjaksa 'ri Djakarta, 
Pengadilan, | Ir. Han Swie Tik jang kini ma 

sih berada dalam tahanan semen 
tara dirumah pendjara 4 jipinang, 
seperti diketahui, pokoknja ditu 
duh telah  memukul/menganiaja 
Kapten Dr. Harjono, hingga 
mengakibatkan Dr. Harjono dira 
wat dirumah sakit. 
Mengenai perkara bekas ang- 

gota Parlemen sementara, Mr. 
Tan Po Goan kontra bekas Men 
teri Kehakiman Djody Gondoku 
sumo diperoleh keterangan, bah- 

perkara ter 

  

Pe dara ada itu mengatakan, bahwa in- Sama. Men 
He tsb. terdjadi ketika kesa-!. Dikatakan selandjutnja, bahwa 
Nano! tan tara! YoWterta umte eng Pasukan Israel itu kemudian 
Ja dai | stanssslinihKn - Imendinamit sebuah rumah seko- 

lah jg letaknja kira2 1500 meter 

'takan pula, bahwa para penin 
djau telah menemukan 12 majat 
dalam pos polisi Jordania jg sa- 
ma sekali telah hantjur rata de- 

Kedjaksaan Djakarta — kira-kira 
5 bulan jang lalu kepada pihak 
Pengadilan, belum djuga ada ke 
tentuan kapan diperiksa dan sia ngan tanah. 4 Orang serdadu Jor 
pa Hakim jang akan diserahi tu dania lainnja telah ditewaskan 
gas memeriksa perkara itu, pula dalam suatu sergapan ser- 

Kelambatan ' pemeriksaan per- Dadu Israel, sedang 2 orang lain 
kara ini dimuka Pengadilan, ka-'nja mendapat luka2, Tapi se 
barnja al. disebabkan karena |orang dari kedua orang serdadi 
Hakim2 Pengadilan Negeri Dja'jg mendapat luka2 itu tak lama 
karta ,,segan” memegang perka kemudian meninggal dalam ru- 
ra itu. mah sakit. 

Mr. Tan Po Goan — sepertil Para penindjau tsb. “kemudian 

  

: — GEMBIRA DENGAN ANAK-ANAK — na 
Lagi suatu snapshot jang diambil ketika bung Karno dengan di 

berdjalan2 disalah satu taman 
Seorang pandu putera Rusia, tam- 

nak disini sedang memotret "Uncle Karno,” 

  

— PRESIDEN DILAPANGAN MERAH — 
Dalam kundjungannja ke Moskow baru-baru ini, Presiden Sukarno 
tidak lupa telah meletakkan karangan bunga dimakam Lenin di 

ndon. Rupa- 
- m 5 a i kan Tjeritera/ Pandjang 

Badan Koordinasi'Pemberantasan Korupsi 
Sebaiknja Berdiri D'samping Kobinet 

Harsono 
Harsono 

ke 

pat melepaskan dirinja dari” ke 
partaiannja. 
Mengenai tindakan2 penangka- 

pan terhadap orang2 jang ditu- 
iuh melakukan korupsi, Harso- 

no menjatakan, bahwa ia paling 
setudju apabila semua keruptor 

ditangkap, tapi hendaknja  tinda 
kan? itu dilakukan sedemikian 
rupa, sampai masjarakat tidak di 
hinggapi rasa takut2 jang mung 

kin bisa timbul karena terdjadi- 
nja penangkapan? jang kurang 
seksama”, , 1 

Sebagai tjontoh “dikemukakan 
Ish Harsono, bahwa dihari2 ter 
achir ini muntjul istilah ,.ditju- 
lk”, sedangkan pengambilan” 
tu dilakukan oleh alat2 negara, 
ang — mungkin — berpakaian 
preman”, sehingga — masjarakat 
dikedjutkan dengan  masalah2 
pentjulikan” jang sebenarnja bu 

kan pentiulikan. (Antara). 

Antjaman Gu- 
lang Tikar 

Pengusaba2 Transport 
Bermotor Di Djawa Ba- 

Kerugian 

bus. dan perusahaan angkutan 
wuck nasional terutama jang 
mempunaji trajek2 kedaerah pe 
Galaman di Djawa Barat sudah 
sanjas yang entjari djalan utk. 
mendjual otobus atau trucknja, 
bahkan ada beberapa jang mau 
mendjual perusahaannja beserta 
trajeknja sama sekali. Dami! 
keterangan Wisnu Suwarno, 
tua Persatuan Perusahaan Ang- 
kutan Bermotor Indonesia (Per- 
pabin) kepada Antara. 3 

Menurut W. Suwarno, dalam 
hal itu Perpabin tidak  berdaja 
oleh karena keinginan pengoper- 
an perusahaan itu adalah sijka 
rela karena terpaksa oleh kefda 
an dan biasanja pengoperan -itu 
berlangsung. kepada orang jahg 
tinggi penawarannja. 
Dengan demikian maka  tim- 

bul gedjala, bahwa hanja mere 
ka jang bermodal besarlah nan 
tinja jang akn menguasai peng 
angkutan bermotor itu. 
kian W. Suwarno jans menam- 
bahkan, bahwa jang banjak uang 
2g itu lazimnja bukan bangsa 
ita. i 
Tjontoh2 perusahaan otobus jg 

akan didjuai oleh pemilik nasio 
nal disebutnja Perusahaan Oto- 
bus :,Garuda” dengan  trajek 
Bandung Pekalongan, selandiui: 
nja djuga perusahaan .,Laku” de 
ngan trajek Tasik — Tjirebon — 
Pamanukan. 

Mengenai sebab? para pengusa 
ha dalam lapangan transport na 
sional sudah mulai gontjang itu, 
W. Suwarno menerangkan: “1. 
kerugian jang diderit. oleh peru 
sahaan2 akibat ganggua, keama 
nan terlalu besar, 2. kerusakan 
kerusakan kendaraan akibat Ku: 
ruknja dialan, jang hingga kini 
tidak kelihatan akan adaria per- 
baikan, bahkan sebaliknja  ma- 
kin rusak sadja: dan 3. kelesuan 
masjarakat dalam lapahgan per 
ekonomi n terutamp didalam da 
erah pedalaman sehingga tampak   

  

diketahui — pokoknja dituduh mengatakan, bhw serdadu? dan 
menghina/mentjemarkan nama 'perembes2 jang berkain Ibrani 
baik Mr. Djody  Gondokusumo telah didapati berada didekat 
selaku Menteri Kehakiman, 'seki rumah sekolah jg didinamit itu. 
tar pemberian visa oleh Mr. Djo,Dan penjelidikan2 seterusnja hing 
dy Gondokusumo kepada Bong ga kini masih tetap” dilakukan. | 
Kim Tjong (Antara), (Antara-AFP), 

    

angkutan bermotor terus mermus 
run, 

Mengenai alai2 Wisnu Suwar 
no menerangkan. b hwa kejuali band dan bensin jang kini apal 
murah harganta, 
onderdil lainnja tetap 
kali. (Antara) TON: 

ta 

  

rat Menderitag Banjak ie 

SEKARANG perusahaan oto- Ta 

  

ke- 

  

Demi- 

mia kekuatan untuk bajar neng. | 

maka onderdil 
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DPRD Peralihan Kotabe- "3 

  

P residen Sukarno Terima Bin- : 
tang Lenia Dan Pes. Terbang 

  

   

  

      
   

      
    

               

   

  

    

  

sebagai pedjuang untuk perdamaian. Hadlir dalam upatjara tersebut korps diplomatik dan pe- 
Ona betina Soviet, pass lain Mikoyan, Kaganovich dan Malenkov. Presiden Sukarno 

Gjuga mendapat sebagai tanda-mata sebuah pesawat terbang Ilyushin - 14. Penerbang2 | Indonesia 
akan datang ke Moskow untuk membawa pesawat terbang tersebut ke Indonesia. Selain dari ita, 
Menteri Luar Negeri Ruslan Ah dulgani djuga .menerima sebuah. tanda-mata berupa mobil ,,/Zim 
dari Presidium Sovjet Tertinggi. 

Peni eno 
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Seat am Pa aa RN Semarang  Dilanti Meateri Kuslan Abdulgani Mendapat Mobil ,Zim Djustru dari negara seperti Rusia inilah ita mengharapkan | . 9r at DE PD LA 5 Wataa ios! DALAM SUATU upatjara jang dilangsungkan di Kremlin pada Selasa malam, Presiden Su- 

salin sehasan a mak me Mangan Dan Be Sa Ban Bu San Ta | 
karno menerima Na aan Ta T Orenbalan one itu diberikan kepada Presiden Sukarno 

BERTEMPAT DIRYANGAN sidang Balai tota Semarang Ie 
5 orang an 143 

      

September 156 telah dilangsungkan pelantikan « 
DPRD Peralihan Kota Besar Sema 1 ae 
ubernur Diawa Tengah Mangunnasa 

  & ox   
        

Peralihan KBS itu terdiri dari 14 orang wak ! dari PKI, 3 ora 
Ea SL kau Te darr PNI, 3 orang dari N.U., 2? orang dari Baperki, dan masing? ae “ah | 5 han dikatakan, bahwa  rakjat seorang dari Masjumi, Partai Katolik dan P8RI. Sidang pelantikan | Cterusaja eno pagi djam 1 ini dipimpin oleh Walikota Semg. dan dihadliri oleh wakil? instansi Ta Presiden Sukarno dan rom- Sovjet suka perang, agressif, suka dan lain? undangan. Pe Tut B1 Ibongannja meninggal 5 jadjah. ' Dari kundjungan 

| Setelah tinatsal pelantikan se- Mn i gann) nggalkan lapa- ,mendjadjah. ' ,,/Dari jung: 

  

Nasoi, piraplosa anna Menuai 
ngan terbang Moskow ' menudju saja ke Utara sampai ke Selatan 

Kedjadian jang menarik perhatiarinja sementara hadlirin ketika 

    

menundjuk anggauta DPRD Pera 
Ike Belgrado, ibu-kota Jugoslavia. |Uni Sovjet,” demikian Sukarno, GELAP. Ne lihan KBS jang tertua jakni Pra-. Idilangsungkan pelantikan anggauta2 DPRD Peralihan Kota-besar |Dilapangan terbang Sukarno d:|,saja melihat bahwa rakjat So- PE Leena Meme gp It nh 'Semarang tg!. 12 September jbl. jakni ketika para tamu menjam- |antar oleh K. E. Woroshilov, |vjet tidak senang perang, tetapi) Seorang kerabat Sir-pong jang 

'Itua sementara sebelum diadakan | paikan utjapan selamat pada para anggauta dgn djabatan tangan. (Ketua 2 residium Sovjet Tertinggi |tjinta perdamaian, Hal ini dapat baru sadja nonton Pekan Raya NE Senen ang Ham Pi Seperti tampak pada gambar, seorang anggauta wanita wakil dari |USSR, dan pembesar? Sovjet Isaja katakan kepada seluruh du- di Jogja menggerundel, mengapa 
in sidang | ga 

|Hainnja. Oleh beberapa anak ke- 
tjil dipersembahkan bunga2 ke 
pada Presiden Sukarno. 

Sebelum berangkat, 

N.U. ketika berdjabatan tangan dengan Gubernur Mangunnegoro 
dan lain-lain tama, mempergunakan saputangan untuk membung- 
kus tangannja. Hal ini dilakukan karena anggauta wanita'itu taat 
pada hukum agamanja jang menjatakan “machruch”, bila Pangan 

eta. 

nia. Tetapi saja djuga telah me- 
ngundjungi negara2 dan rakjat2 
lain didunia. Djuga rakjat2 itu 
tjinta perdamaian.  « 

diambil keputusan bahwa sidang | 
DPR Peralihan KBS akan dilang 
pe taon. pada hari aa 1 
eptemper jad. dengan atjara pe 

mniliban Ketua dan Wakil Ketua 

Pekan Raya Jogja jang begitu 
terang benderang penerangannja 
itu, kakus2nja gelap. « 

Sir-pong hanja bisa kasi ko- 

ka djelaslah bagi kita semua, 

moreel maupun materieel)    
   

Presiden     SB, ag : : 5 Telan Meh wi : ini Sukarno dalam pidato perpi h Sebetulnja seluruh rakjat  di- diddunia ini tak” 

& ilih gauta2 DPD.| yr Bina inggu pagi, |badannja bersentuh dengan orang lain jang bukan suaminja, | pUKA am F perpisahan ebetulnj: Na mentar, memang diddu 1 
Sa SIR LN ES ani F Ba Ikedjua An MPASI 156 pi istimewanja, anggauta2 prija dari N.UI. waktu  berdjabatan menjatakan terima ikasih atas |dunia tjinta si bening aa ada barang jang sempurna. Di- Mempunjai peranan penting. |di Jogjakarta jang ang uoah tangan dengan tamu wanita ketika itu, tangannja tidak dibungkus (mama rakjat Indonesia dan ang- Pn ba sa marga Kan samping barang jang terang ben Gabanna BAGAN engan Gala Pe AaN aah Towmpiade Melbourne | dengan saputangan. Lain hal jang menarik perhatian lagi jakni Aga Mena gaje, berhubung lah “pentolan2 kapitalis, impesi |derang, pasti ada jang gelap guli kata sambutannja mptara, Jain me telah beritasil me Hanung Mempi h arti "23 angganta' DPRD “Deselihan ICES.. PI nana Oka Ht 2m - Nan Penyan a0. alis, feodalis dan fasis”. ta, sedikit2nja jang remeng2. njatakan, bahwa DPRD Peralihan |rapa rekord Indonesia a.l. dalam | yana /herada di 

$ l P.KI. semuanja tidak memakai dasi dan duduk berdjadjar 'meru- 1 Uni Sovjet, Su- Lebih djauh Presiden Sukarno|l Harapan Sir-pong, mudah2an 
jang dilantik ini meskipun usianja |lontjat tinggi, lari 100 meter pu- 'pakan satu deretan karno jakin, bahwa sebagai hasil P Lan Pn : 

    

    
   

1 t : i un L e 1 sedang lain-lain anggauta umumnja pakai 1 1 menerangkan, bahwa dunia hi- Isadja orang2 jang djadi ,,korban” 
pokok ialah: atu m dam sekali lagi persatuan di- aa Belaa aa DBED | SN kaklat Nan Aan lon|dasi. Sementara dari hadlirin memberi komentar: DPRDS K.B.S. kundjungannja ke Uni Sovjetldup dalam ketakutan pepsrang Ikesandung ,,apa2” ditempat gelap 

L nga kie pendiri KR Ba An rn Mega tea ng he yakgfanang 
maka hubungan persahabatan anjan, karena dibuat takut akan pe 

punja fraksi berdasi dan fraksi tidak berdasi. g 
en f tara negara itu dengan Indonesia 

bertambah kuat. Selandjutnja Pre 

ini lalu tidak mata gelap, lalu ber 
peraturan2 daerah dan merupakan 

buat hal-hal jang serba gelap. 

t hasil melintasi mistar setinggi 1,96 
djembatan antara pemerintah jang meter jang berarti. memperbaiki 

  

perangan, dikatakan akan dise- 
rang, akan dihantjurkan. Hal de 

Nee angan 

— LUSTRuM KE-I 1PINDO. 
  

BAPERKI AMBARAWA DA 
  

    

    
    

. | Sg : . PAR ot S P ng i ditempat2 jang 

sementara bersifat tunggal dan pelrekor Indonesia atas namanja sen 1 2 : agandal Maklum sih, 3 SOAL KURSI MP T merintahan ja-d, jang Dersiat xei Jairi 4.90 AD Pe ET appa senyaman Pn | Bakpia arts, Menlatakan We Lang Oaba Peesen Bean laetap orang eriag gemar gelap: 
Baperki tib. Ambarawa baru? ini Mulai tgl. 18 Sept. jad. IPINDO Pe NA ne agar ma (AG Sist dari Yadia Pelontjat Ma idak re is : utn AR Oa Troshilov menerima baik unda-|berseru supaja perdjuangan un- |gelapan. ... 

telah mengirim kawat kepada PM tjabang Semarang Man bel, Isjarakat dalam keadaan jang riil. Iridjo (Jogjakarta) berhasil melam : bnn UT $ sAN Jagan untuk mengundjungi Ind tuk perdamaian diteruskan dan : 
AN Sastroamidjojo di Djakarta ingati Lustrum ke I dengan atja IPersoalan pokok jang perlu diuta Ipawi mistar 1,90 tetapi gagal da | “ 25 fat “Sebagai ig gk one la pabila seluruh .. dunia menghim Sir-pong. 
jang berisikan minta kebidjaksana ra a.l. tgl. 13 barisan bersepeda makan bagi Kotabesar Semarang (jam 1,93 M. Pelari puteri HL. Fal , " 1 Es | Barat hal sebagai penutup, Sukarno pun kekuatan perdamaiannja, ma 

ang prapatan arg tong: oleh Pandu? Perintis dan Penun- Maka Kaban? Mt metAlak perna T Mawa Yerbank memesan | aa : ma berkata: ,,Djauh dimata, dekat di Ik aa endah akan 

al ga penak supaia Na. ena an peiniag nga Pa 30m 2 aah dan adanja perumahan? liar. kan rekor PASI Inang Jari 10 3 kan” B 5 R: sia na t Kuat Me hati.” Demikian "se ee Dak Ka juangannja tida aka 
Pe at Mn | SOOU Pa. Ng Te TN azaar | Hendaknja urusan wilde occupatie (puteri) atas nama Sriganten 31. n , i , PG F Li 5 2 . aa 
Maa An na ear TG Je anna Balai gi Ae aan Ban ana diselesaikan, demikian Het dengan waktu 12,8 detik. u sg erarti SUSIA | 9g Berdjuanglah terus utk Menurut Presiden, sekarang 

a.l. sambutan. Gubernur Mangun- 
negoro. 

5 Sutrisno dari Solo berha- 
( an AJAK aan rekord Indonesia 
jang ada ditangan A.F, Matulessy: 
(33,54 M) dengan tolakan peluru 
sedjauh 11,57 M. 

perdamaian, 
Menjambung berita tentang pi 

dato Sukarno dalam rapat rak- 
Isasa di stadion Lenin di Moskow 

5 al 136 dan peraturan Pe 
merintah no. 9—1954. d 

PIMPINAN TJB. PEMUDA 
RAKJAT SEMG. 1UR. 

  

njokong Indonesia — Pendapat Para Di- 
plomat Borat Mengenai Pernjataan Ber- 

sama Rusia — Indonesia 

duaribu djuta ummat manusia 
progressif atau tiga-perempat um 
mat manusia, termasuk Uni Sov 
jet, berdjuang — untuk  perda- 

g@jons.. Tgl. 16 djam 07,00 upatja 
ra dilapangan olahraga Kepolisian 
Kalisari, disusul dengan defil€ 
@ls., tgl. 17 Sept. membantu fun- , 
draisingsPMI tjab. Semg. dan tgl. 

  

& 
ee Da. P3 rkadia Nama? anggauta. | 

Adapun nama2 dari 25 anggauta 
2     saga ha pda Nan 

. aa dhan : . E : : ian. jaki 2 can da- SIARAN RADIO R. IL. : 

| Dewan tjb. Pemuda Rakjat 1 2 an z sar emg sil2 selengkapnja hari Minggu NUN Ty : : $ | Irada Selasa sore,” lebih djauh|maian. Ia jakin, saat akan SIARAN | | 

: : 2 Nag San R: dak DPRD Peralihan Kotabesar emg 1 : W: AN rikat United Press” : J . sel mmat ma | 

Pa jan, naa baru? 2 Hn an Pe aan ag oa Pa adalah sbb. : Dari PKI jakni: An- jadalah sbb. : WARTAWAN kantorberita Amerika Serikat ,, “1. 'Idapat dikabarkan bahwa Presi.| dng dimana seluruh ummat : 
: 2 : 3 NG 2 : . Pi Se H3 Tg 

7 orang dan sekretariat tjab. 3 dihalaman SMA B, Djl. Gadjah-|war, Dardjono, Kasbun Sosrodarso di Moskow mengabarkan hari Rebo, bahwa menurut para ,diplo- den Sukarno antara lain menga (TA akan hidup dalam perda'SEMARANG, 15 Sept. 1956 

  

  

   

  

  

  

   
   

  

  

  

     
           

  

Tjirebon dan 
dan dari P3RI : Kusnowawi. 

instansi 

i i g 2 i - 1 » sat?) di |. : ia Tri is cebahagiaar Djam -06,35  Saptanada. 07.10 

Le Re nah bang ag ». Nj. Kasiran Reksokusumo, p' 3 HL. Pabanjo| matic observers” (Barat?) di Moskow, tidak disebut-sebutnja Irian ane .Imaisn dan kebahagiaan. Na ai Nnrun 07 An Opaus 

ben 2. Nb Sad Tani mada. Malipan “rjokroharsojo, Parmun Oiaara) Pa at: 2. Sriganten (Su | garat dalam mereda Pa In donesia-URSS Hara ti aa Pu TA aa pudah lama dil Dikatakan selandjutnja oleh Su Oa arung, Aa DA dio jang mendudukk Ieapatd tsb. | Be DANG: ang AAN TAN WONG) “ra mhdak LE dki Pekan (ia lasa 1. itu bukanuja berarti bahwa Uni Sobjet ,,kurang kuat di 3  arn Setapi sebagian karno, setelah . 14 hari me- ngan Djangkap. 1410 Klen 

Psaa ! Nana ama? Samijono | Rudhijanto, Sumardi, warta) 13,7 at. 4. Pudjiastuti (Sb.) A9 : 6 pat : an unia tidak mengenalnja.  Mala- ngundjungi Uni Sovjet. ia dapat Djangkap (andjutan). 17,00 Taman 

MERE SEK SREA aan  daiandapa Pematang | apa 13,9 at.: 5. Sean (Jogja) 2 an menjokong claim Indonesia terhadap Irian Barat”, berkata “bahwa rakiat Soviet (in pen aandjutan). 1700 Taman : 
iswoatmodjo, Suprijanto, Slamet g Wahjuningsih (Bdng) 14, : 2 " 6 PPP Papapa gapapa apa gaya yayang 2g 3 Na tera : - dia. 1830. Obrolan pak : Da AN Daan Buas Lan Uieruta Luis | Dikemukatan tahya komentar? 7 (BERI) MN an Ea AN Oo. Dari “IL: Sutono D. Si , M.: 2. Maridjo 3 ie £ j n- Lb - N J i £ 4 : Oa s : Pe Ag Mendielang alam. . 

dan Djonokusumo. Dari NU: Moh. Mina AMP) 06 pny Ae MaridjO Ibers Sovjet sudah djelas menun-y Aan Hunt dari manapun jet Iapuh, andiarakan' karonn me Siata1:”1900. Mendjelang, Malam. : 
“pan 5: . P 2 1 la» ak sia Pe | ee amenusan g "bei : Aa .. d 8 8 ) f 

Me Sowwam, Moh. Ma'sum dan. Ni. 189 m, .. Iriukkan dipihak siapa URSS Yan BANDJIR SURAT KALENG. Tae Katone” Naba persnnina mang menghend?ki dan tjinta Tjeramah. 21,15 Mengen S. 

mey M3 Machsunah : Abdul anna Pa Tolak peluru putera : 1. Sutris- (diri, dalam masalah Fian ini. “Sel Mengingat sering diterimanja su apa sadja tidak akan dilajani. perdamaian. Ia jakin akan kekal Simandjuntak. 21,30 Hidangan Pc 
AN-RAJA 200 TAHUN Pee aa Manda Ma Tati 29 Gea aa in Kentoprado- (hari sebelum Presider. Sukarno Pe kaleng jang dikirimkan kepada juga diandjurkan bila seseo- nia “persahabatan antar, Indone riang Sukma. 2215 Orkes Radio 

- 3 Xx -..£ - » . PN nun 2 . P3 La x z ili KK 2 .5 : : B " TE NgPN Beban Ha 

: KOT | : Partai Katholik:  Pudjoatmoko, Rio Elon) 10,50 m. tiba di Moskow, harian  Sovjet PN auE SeAanasaan Militer/KKD rang atau sesuatu golongan mera sis dan Uni Soviet, karena ke- Semarang. 23,00 Penutup. GJAKARTA Lempar tjakram puteri : 1. Lie j sa dirinja dirugikan oleh sese- idua bangsa hampir sam» tiita?2 iSiaphw Ing (S'baja) 28,73 m.: 2. 
Pravda” muat ,,resensi jang berlatau kepada jang lebih | One Mangsa Tae NE 5 Sept. 1956: 

1 2 - 2 $: 2 orang atau segolongan alat negara, | : aa SURAKARTA, 15 Sept. 56: 
iifat pudjian” mengenai sebuahfatas' mengenai — perbudtanp ain 8 Inja, jaitu tjinta kemerdekaa. dan        

  

    

  

    

is i 2 ai , aa : Sa ot a maka hendaknja jang bersangku- : ta Djam 06.10 Hidangan Geraldo. 

7 SEPTEMBER -17 OKTOBER 1956 Pelantekan DPRD Peralihan 'Gci hat, Nio baja) onani suku ddlam bahasa Rus jangfvegara didaerah Tjirebon, jang tan segera melaporkan kepada pe. aan sedangkan masing2 9639 Rajuan pagi. 07,20 Orkes Se 
” - at : : Bhinentarg itu menurut keterang mart ig napa : “akn Minat , melanggar  tatatertip terhadap megang kekuasaan militer daerah |Perdjuang untuk masjarakat jg. sando Timor. 0730 Suara Ti ti. Saru sadja diterbitkan, jang beri- Imasjarakat, pula laporan? jang di 

Bung|sampaikan  setjara surat kaleng 
itu, sukar untuk dapat dipertjaja 
dan dipertanggungdjawabkan, Let 

Tjirebon dengan tjara jang lazim 'adil dan makmur. 
menurut keterangan saluran jg. | 
ada atau saluran hukum jang sjah 
dan dapat dipertanggungdjawan- 

lan pimpinan bagian Desentralisasi ' (pjkta) 23.00 at: 2. J. Gosal Bam tu Sa 2 
Gubernuran Djawa Tengah Mr. 229 de: d KF Malonda (Menado) (Si pidato? dan ! |Sutarmo, selambat2nja pada tgl. 281 at. Karno. Mengenai 
15 Sept. 1956 seluruh DPRD-2 Per Lontjat djangkit putera : 1. B. 

07,45 Njanjian Bersama. 
Ujon Mataram. 13,10 Ujon2 
ram (landjutan). 13,40 Andre 
telanetz. 14,10 Hiburan Ss 

tulisan2 . 
Irian Barat, 

Pravda menulis: ,,Sebagaimana te Pidato Woroshilov 
Sebelum Sukarno, Woroshilov 

  
    : : ning ! nan Kolonel Idris pemegang kekua kan dengan menjebut nama jang 17,00 Bu Nies dengan anak 

ag Narang Ae Desa pre ginabputa, Mania ea NA Kan kah berkali-kali dikemikkkka oleh tenepgbai ito Gde Hana jelas dan alamat pelapor jang te 'dalam pidatonja mengemukakan, 1740 Varia Djawa Tengah. Dan “pelantikan DPRD Peralihan 1 ne ale S2 Djuara PASI | Sukarno, Irian Barat — jang sah mengeluarkan suatu pengumuman yang. Ditegaskan dalam pengumu bahwa rakjat Indonesia ingin ber Irama Indonesia. 18.15 R 
Propinsi Djawa Tengah menurut OE5 Ari Muladi 1269 m 2 dadu ilik edne Jang pokoknja menjerukan “kepa-Iman itu bahwa nama? pelapor (sama-sama rakjat Sovjet memper Wanita. 19,30 Imbauan 1 
rentjana akan dilakukan oleh Men! 5690 3 Sisepleohaso 2 L Sumat adalah mili 'onesia — ida masjarakat agar bila terdjadilakan dirahasiakan. Menurut Let- ! 19,45 Kontak dengan peridengar. 

  

) : | Pewoaaltkan GULA 
Di Djawa Tengah 

itahankan perdamaian dan  ber- 
dikeluarkan -berdasarkan pula pa (djuang untuk kebahagiaan “um- da pertimbangan untuk mentje- (mat manusia. Rakjat Sovjet me- gah kebiasaan tsb. agar terdapat ! 

masih tetap diduduki oleh kaum 
pendjadjah Belanda”. Tulisan ta- 
di seterusnja mengutip pernjataan 

perbuatan2 sematjam diatas lang 
sung dilaporkan setjara lisan atau 
tertulis. kepadanja, agar dapat di 
pertanggung djawabkan. Dalam 

teri Dalam Negeri. dio (Jogja) 10 m. 41,7 dt.: 2. Sura Kol Kamal Idris pengumuman itu so (Jogja) 19 ra. 46,3 dt.: 3. Muh. 
Rifai (Djkta) 11 m. 00,3 at. Djuara 
1PASI 1955 Sumadio 11 m. 39,5 dt. 

20,30 Wajang Kulit semalam sun- 
tuk. 22,15 Wajang Kulit (landju- 
tan). 05.00 Penutup. 

  

    

  

  

DAPAT SEGERA MENEMPATKAN 

| Tenaya2 jang berpengalaman 
dalam (arusan administratie. 

| SIARAT2NJA: 

- PENGETAHUAN SOAL PEMBUKUAN 

BAHASA BELANDA. - 
2. BATAS UMUR: 49 TAHUN. 
Pelamaran? kepada Harian ini dibawah No. 7/3567. 

Manager/Bedrijfsleider 
5. UNTUK DITEMPATKAN di PABRIK ES di Djawa Timur. 

Pendidikan tehnik, umur 30 keatas 
Mempanjai pengalaman didalam instalasi pendingin dan 
mesin diesel diutamakan. ay td 

Lamaran harus disertai dengan : 
Riwajat pekerdjaan, pendidikan, tanggungan 

dan pasfoto jang terachir, kepada: - 1 

IPrihadi Trading Soc. Ltd. 
Dji. Tihang Bendera:90 — Djakarta. 

keluarga 

  

(BOEK- 
HOUDING) SERTA MAHIR MEMPERGUNAKAN 

iflam lapangan 
' Beberapa orang lagi akan dikirim 
:ke Juar negeri untuk mempeladjari 

  
  

  

— Joe Louis dari Malaya di' 

— Dave Sime, sup 

— NICE, djuara sepakbo' 
.— Tambah iain2 beri 

     

   

  

    

  

     

  

   

      

   

   
   
       
   

  

   

   

   

,Tan Liep Tjauw djuara Malaya 1956. 
YA pembantu kita 

, erslag pertandingan ks, Indonesia — ks. Neftjanik di Baku 
ee ketauan opa 

— Bill Miller mendidik coach Indones donesia. 
“dalam Persibaja (oleh: Eshaa). 

baja (oleh: Ang Hong Too). ih er 1 . deng: a n si : 

— Manchester City, djuara Inggris 1956. 

  

(2. 

    

freekicks dan gambar2 meriah dari segala pendjuru dunia. 
Tjepat?-lah djadi langganan dan Ba 
untuk langganan dua bulan,” Lagu 

  

. Choose a RALEIGH 
the worids oo E 

   

    

   

    

   
   

  

ear 
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vera 
' 

  

knockout Tan Kok Liem dari Sura- 

is. £ 
dalam dan luar negeri, tjatatan2 lelutjon, 

ah wisselpos Rp. 15,— 

LEMBAGA METEOROLOGI DAN 
GEOFISIK DIPERLUAS. 

Lembaga Meteorologi dan Geo- 
fisik dalam tahun ini mengirimkan 
beberapa pegawai ke luar negeri 
untuk dididik dalam pengetahuan 
Meteorologi dan Geofisik atau mem 
periuas pengetahuannja dalam. la- 
pangan ini. Misalnja baru sadja 
Sir. Sijatauw dan Sdr. Rakiman 
berangkat ke Amerika Serikat utk 
memperluas pengetahuannja ten- 
tang meteorologi penerbangan dan 
sdr. Soemarjo datang dari poona 

800 m. putera: 1. J. Timisela 
(Djkta) 1 m. 59,8 dt., 2. Suwarso- 
no. (Djkta) 2 m. 04,7 di., 3. Supar 
di Bing) 2 m. 085 dt. Djuara 
PASI 1955 Amsjitsigh 2 m. 13,1 dt. 

Hasil2 perlombaan2 pada hari 
kedua dan ketiga sbb. : 

Lari gawang puteri 80 m.: 1. E. 
Peilouw, (Djkta), 13.4 dt: 2. Aatje 
Iskandar Di Nata (Bing), 13,6 df: 
3. Hermien Soetopo (Djkta), 13,9 
at. 
Lompat galah : 1. Surtio (Djok 

ja), 3,30 m: 2. Trasno Wirjono 
Bdng), 3,15 .m: 3. Soegiarto (Djok 

(India), dimana ia untuk lebih dari (ja), 3.10 m. 
setengah. tahun mempeladjari mete 
orologi-pertanian. Dalam tahun ini 
kemungkinan besar pekerdjaan da 

“ini dapat dimulai. 

.klimatologi dsb. 
Disebabkan oleh perluasan pener 

'bangan dan djuga agar dapat mem 
iperbesar bagian jang semata-mata 
: mengadakan  penjelidikan (res- 
earch) oleh Lembaga Meteorologi 
dan Geofisik pada tahun 'achii 
ini akan dimulai lagi kelas baru 
untuk Pendidikan Meteoroloog dan 

' Assisten Geofisikus. Jang diperlu 
kan 40 orang. Para peminat jang 

| memenuhi sjarat2nja diminta meli 
hat iklan surat kabar hari ini. 

"KAMANDOKO” MEMBERI - 
PENDJELASAN 

Santoso, anggota pengurus per 
kumpulan adu jam “"Kamando- 
ko” Semg. berkenaan dgn berita 
perkumpulan tsb. jang telah kita 
siarkan baru2 ini memberi pen- 
djelasan sbb.: Pengurus perkum- 
pulan tsb. mempunjai kebidjaksa- 

'naan dalam penerimaan anggota 
dengan tiada memandang pang- 

ikat dll. asalkan orang itu sung- 
guh2 biasa adu ajam. Adu ajam, 
menurut Santoso, merupakan tra 
disi jang lambat laun akan hapus 
dengan sendirinja apabila peng- 
gemar2-nja jang kebanjakan ter- 
diri dari generasi tua mempunjai 
tempat jang tertutup, agar kege- 
maran tsb. tidak sampai 'mendja- 
lar kegenerasi muda. 

Menurut perkiraan, diseluruh 
Djawa Tengah paling banjak ada | 
lk. 500 orang jg telah “njandu” "(Diokia), 34 m 21,0 at: 2. Suroso. pada kegemaran adu ajam. Selan (Diokja), 385 m 38,8 dt: 3. Yauw 

bahwa: 
pe-| 

sendiri ter 

djutnja Santoso berkata, 
walaupun pada  prinsipnja 
ngurus "Kamandoko” 

  (S'baja), 11,0 dat: 2. Kusnandar 
(S'baja), L,1 dt: 3. Sutrisno (Bing) 
11,2 di. (Ditjatat disini, bahwa fa 
vorit dari Medan, Dasuki, berha- 
'langan datang di Djokja). 

Lempar lembing puteri : 1. Waa 
tje (Malang),.29,83 mj 2. Lie Siauw 
Ing (S'baja), 28,56 m: 3. Soenarti 
Sjarif (Djokja), 27,70 m. 

Lari 200 m puteri : 1. H.H. Fa-: 
banjo (Malang), 27,6 it, 2. Srigan 
ten (S'baja), 28,5 dts, 3. M. Pei- 
louw (Djkta), 29,6 at. 

Lari 1509 m.: 1. Dalip Singh, 
(Djokja), 4 m 19,1 dat: 2. Suharto 
(S'baja), 4 m 28,8 dt: 3. Rifai (Dja 
karta), 4 m 33,5. at. 
nama Liem San Loe tertjatat 4 m. 
29,6 at.) 

Lari 400 m.: 1. J. Timisela, 
(Dikta), 49,8 dt: 2. Soewarsono, 
(Dikta), 52,8 dt: 3. P. Hehakaya, 
(S'baja), 53,3 dt. (Rekor lama atas 
nama Timisela 51,2 dt.) 
Lompat tinggi puteri : 1. Sumar 

sinah, (Bing), 1,45 m: “2. Sukesti, 
(Djokja), 1,40 m: 3. Hermien Soe 
topo, (Djkta), 1,40 m. 
Lempar lembing putera: 1. Aman 

Santosa, (Bdng), 49,15 m: 2. Simon 
(S'haja), 48,95 m: 3. D. Tatipata, 
(S'baja), 45,34 m. " 

Lari 5.000 m.: 1. Dalip Singh, 
(Djokja), 16 m 24,5 dt: 2. Suroso, 
(Djokja), 17 m 9.0 at: 3. Tarijan, 
(Malang), 18 m 9,4 dit. (Rekor atas 
nama Liem San Loe 16 m 52,7 dt) 

Lari gawang 400 m: 1. Soewar 
Sono, (Dikta), 61,7 dt: 2. Zainud- 

Bung Karno bahwa 80 djuta rak 
jat Indonesia akan terus berdju-   

(Rekor atasi 

  din, (Djkta), 62.9 dt: 3. K. Padmo 
nodewo, (Djokja), 64,0 dt. 
Lompat djauh putera : 1. Rudy 
Matusea, 
nardi, (Djokia), 6,55: 3, 
(Bing), 6,07 m. 
Lempar peluru puteri : 1. Suna- 

sih (Bing), 8,74 m: 2. G. Rehatta, 
(S'baja), 8,29: m: 3. Sihwarini (Su 
rabaja), 7.06 m. 

Lari 10.009 m.: 1. Dalip Singh, 

bahwa jang menan 

(Djokja), 6,48: m: 2. Su- 
Basadi, 

ang dgn segala kekuatan'dan se 
ga'a tjsra jang ada padanja, sam- 
p2i Irian Barat kembali kepang- 
kuan Indonesia. - 

iObservers”. (demil ian istilah 
» rtawan UP) me: jang dipakai Wartaw 

ngemukakan, bahwa dalam per 
njataan bersam,, Indonesii-URSS 
itu ditegaskan bahwa kedua ne 
gara ini akan dibimbing oleh se 
mangat . dan prinsip2. Konperen : 

| Lari 100m putera: 1. J. Gosal Si Asia-Afrika di Bandung, jang 
menjokong sikap Indonesi, me- 
ngenai. Irian Barat. x 
Bahwa dalam pernjataan bersa 

m- ini tidak disebut2 - setjara 
langsung soal Irian Barat, di 
Moskow” ditafsirkan sebagai su 
atu move diplomasi Sovjet untuk 
menghindari kedudukan jang sc 
demikian rupa himosia  kelik 
mungkin aka, menimbulkan ks 
sulitan2 baginja. 

Demikianl:h tulis 
United Press dari Moskow. 

Bukan Suatu 
.: Kegagalan : 
Komentar Den:Haag 
Mengenai Tak 1Dise- 

but2nja Irian Di 
Moskow 5 

KALANGAN diplomatik Asia: 
di Tokio heran, bahwa 
herita2 dari Moskow, 

Baraf. Didalam pernjataan ber- 
sama jang ditanda-tangani di 
Moskow oleh Presiden Sukarno 
Jan pihak Sovjet rlu ditjatat 

-fangani bu 
Ken Sukarno melainkan Ruslan 
Ahdulgani, Red.) tidak disebut 
tentang sesuatu sokongan Sovjet 
kepada tuntutan2 Indonesia, 

Kabarnja banjak orang Indone 
sia mengharapkan, bhw Presiden 
Sukarno akan berhasil mendapat 

pengumuman 'itu selandjutnja di 
terangkan bahwa segala laporan 

Snisana sela 8 Na |ngerti keinginan ini dan karena- kelijk. “3 inja Sukarno dimana-mana di Uni 
| Sowjet disambut dengan hangat 

  

  
tawan... 

i i AE Dezentje sebagai Su- 

menurut ' 
Uni Soviet | 

tidak memberi sokongan kepada ' 
tuntutan2 Indonesia" atas Irian 

kan bantuan “kuat ” dari. Uni 
Sovjet dalam soal.tersebut. Me- 
nurut penindjau2, “pihak Sovjet 
egaknja ragu2 dalam mengambil 

Hian Hwan, (S'baja), 37 m 28,4 dt. 
(Rekor PASI 36 m 0,9 at). 
Lempar tjakram putera : 1. Su 

trisno, (Solo), 34,25 m: 2. Sarbebu'" 5 a i 1 itindakan jang kongkrit w , selong orang2 jang "njandu” adu/Pono, (Bang), 31,89 mj: 3. J. Tu-' jang kongkrit utk me ajam, tapi ingin djuga kebiasaan! 
itu lekas2 hapus dengan tjara 
melalui proses untuk menghapus 
kan. Kami bermaksud menetrali- 
sir pengaruh kami pada masjara- 
kat, demikian Santoso dari per- 
kumpulan adu ajam “Kamando- 
ko.” 

PENTJURIAN DI GEDUNG BATU 
Beberapa waktu berselang dika 

barkan tentang adanja pentjurian 
pada uang kas Gedungbatu seba- 
njak Lk. Rp. 400,—. Lebih djauh 
dari fihak Kepolisian Seksi III 
didapat keterangan, bahwa S.P.S., 
jang sesudah terdjadi pentjurian 
itu pada esok harinja tertangkap, 
kini sudah mengaku terus terang. 
Diantara djumlah uang tsb. diatas, 
ia hanja menerima sebesar Rp. 
150,—, sedang sisanja masih dita 
ngan seorang lainnja jang kini be 
Jum dapat dibekuk batang leher 
nja. 

PELEDAKAN BOM' ATOM 

  

  
  

      Mlati 

  

     

PERTAMA INGGERIS Di MA 
|IRALINGGA DITUNDA LAGI. 

Peledakan bom atom inggeris | 
pertama di Maralingga, dipadang 
pasir Australia Selatan, jang se- 
dianja menurut rentjana akan di 
laksanakan hari Kemis pagi, te 
lah ditunda lagi karena kesang- 
Sian atas keadaan2 tjuatja pada 
waktu ini, demikian menurut la 
poran2 malam Kemis. 

U NP 

14 X 100 m puteri : 

| Djakarta, 55,9 dt. 

.?4 karat: djual 

waidan, (S'baja), 30,37 m. 
Lari gawang 110 m: 1. Moh. Su- 

broto, (Solo), 15,9 dt: 2. B. Soseli 
sa, (S'baja), 16,8 dt: 3. Hendarsih, 
(Djokja), 16,9 dt. 
Lompat djauh puteri : 1. Pudji- 

astuti, (S'haja), 4,94 .m: 2. Tjen 
Lie Lie, (S'baja), 4,72 m: 3. Nur- 
lis Abas, (Bing), 4,56 m. Lontar 
martil: 1. Sutrisno, (Solo), 30,57 
m.: 2. Padmowardjoko, (Solo), 
29,48 m: 3. Samsi, (Djokia), 29,15 
m. Lari 4 X 400 m. : 1. Surabaja, 
3 m 35,3 dt: 2. Bandung, 3 m 41,0 
At: 3. Djokja, 3 m 41,0 dt. Lari 

1. Surabaja, 
55,5 dts 2. Banduhg, 55,8 dt: an 

Lari 4 X 109 
putera : 1. Surabaja, 444 dt: 2 
Djokja. 45,3 dt: 3.. Djakarta, 45.4 
dat. (Antara). 

era gmgngagngngngagn ng ma Pngngan 3 

HARGA EMAS. 
Chusus utk ,,Suara Merdeka”. 

SEMARANG, 13 Sept. 1956: 

njokong Indonesia, Mereka mera 
moikan bhw hal itu akan menje 
babkan Indonesia akan menin- 
djau kembali. sikapnja terhadap 
Moskow. Demikian 'berita ” UP 
d ri Tokio. 

Kalangan politik Belan- 
da tentang pernjataan 
bersama Indonesia - Uni 
Sovjet, 

Seterusnja 'kalangan politik jg 
mengetahui di Den Haag menu- 
rut UP menerangkan, tidak ada 
tanda2 jang menundjukkan se- 
olah2 perdjalanan Presiden Su- 
karno ke Moskow merupakan sua 
tu kegagalan, semata2 karena Iri 
en Barat tidak disebut2 dalam 
pernjataan bersama jang dikeluar 
kan pada Selasa malam di Mos- 
kow. 

  

beli Bahwasanja soal tadi tidak di: 
"3 Konga Naa ' sebut belumlah berarti bahwa si- 
DJAKARTA, 12 Sep kap Moskow mengenai masalah 
Emas no. LD Li NA Rp. 48,50|frian Barat telah berobah atau 
La Oo Un Ka A3 100 bahwa perdjalanan Sukarno” me- 

ngalami kegagalan. Menurut ka- 
langan politik tersebut, kundju- 
ingan Sukarno ke Uni Sovjet me 
rupakan suatu demonstrasi anti- 
Barat jang kuat. 
Sementara itu kalangan resmi 

Belanda tidak mau memberi ko- 
mentar (Antara). 

  

    

F 

   
    

jang membajar, 4, 

mengerdjakan 

Lea ada kalangan2 jang meng- : in hendaki peperangan dan perlom-' Memang Terdjadi | ibaan persendjataan. Mereka ben- »BERHUBUNG DENGAN berita jang dimuat dalam ,,Suaral tuk blok-blok agressif, seperti Merdeka” jang terbit pada hari Sabtu tg. 8-9 halaman duz jang! Seato, Nato. Mereka menjebar- berkepala ,,Kefjurangan pada Sheltered 
Martopadmono salah seorang anggauta Pengurus S.W. jang di tuduh telah mendjalankan ketjurangan dalam soal penerimaan pesanan reparasi topi badja dari C.LA.D. Semarang, dalam Res terangan tertulis ig disampaikan kepada ,,Suara Merdeka” telah | menjangkal bahwa ia telah melakukan korupsi. 
Segala tindakan jang telah di- 

djalankan, dalam soal itu, telah 
disetudjui oleh Pengurus S.W. 

perintendent dan Sumarjo seba- 
gai Bedrijfsleider. Tetapi dalam 
pada itu ia tidak menjangkal ada 
nja ketjurangan2 didalam Shel- 
tered Workshop jang menjebab- 
kan hingga S.W. itu kehabisan 
modal. Tetapi hal itu semua bu 
kan mendjadi urusan saja karena 
dalam Pengurus S.W. saja hanja 
mendjadi Kepala Perburuhan, pe 
megang Sekertariat dan Penghu- 
bung keluar dan kedalam. De 
mikian Martopadmono. Ja bah- hanja 
kan menambahkan, bhw kemung 
kinan akan terdjadinja ketjurang 
an2 itu sudah dapat dilihat se- 
djak 2 tahun jl. melihat tjara- 
kerdja dari pada Pengurus S.W. 

Soal pemborongan repa 
rasi topi badia dari CI. 

Mengenai pemborongan repara 
si topi badja dari C.LA.D. dalam 
mana ia telah dituduh menjalah- 
gunakan nama S.W. untuk ke- 
pentingan dirinja sendiri, 
dengan mengerdjakan pesanan jg 
semestinja untuk S.W. diguna- 
kan untuk kepentingan sendiri. 
Martopadmono menerangkan du- 
duk letaknja soal itu sbb.: 

Tidak lama setelah B.E. De- 
zentje pegang pimpinan S.W. 
jaitu dalam tahun 1954 S.W. 
mendapat pesanan dari CLA.D. 
Semarang untuk me-raparasi topi 
badja dengan beaja per stel 
Rp. 27,—. Kepada Martopadmo- 
no telah dikuasakan untuk me- 
nanda-tangani kontrak mengenai 
pesanan itu. Setelah berdjalan 
beberapa bulan, terdjadi kesuli- 
tan2 jaitu S.W. tidak menepati 
leveringstermijn dan reparasinja 
kurang baik hingga banjak jang 
di-afkir. ' Bahkan S.W. pernah 
didenda Rp. 4.500,—. Dengan ri- 
Sico demikian, rentjana kapitaal 
vorming tidak mungkin terlaksa 
na. Ditjarinja djalan keluar. 
Setelah dirunding maka dipu- 

tuskan untuk memborongkan sa- 
dja kepada pihak lain. Untuk ke 
pentingan S.W.  Martopadmono 
sanggup memborongnja dgn sja- 
rat2 sbb.: 1. werkplaats di S.W., 

modal  (werkvoorschotten) 
dari S.W., 3. transport, emballa: 
ge dan uang perdjalanan S.W. 

tetapi denda 

jaitu 

menaikkan ongkos reparasi dari 

a) reparasi topi badja bagian da perkuat barisannja. 
lam per buah Rp. 20”— dan b) bangga mempunjai teman2 

si pemborong. Werkvoorschotten 

'dan meriah. Ja berpendapat, ka- 

(terima dunia setjara luas maka 

- Pendjelasan Mengenai Ig lima prinsip ko-eksistensi di 

Ketjurangan:S.W. Solo (Ona ana tidak dapat menutup mata akan Martopadmono?Sangkal Lakukan iKorupsi — (kenjataan bahwa dibeberapa Kan Tetapi Ia Akui Bahwa Ketjuranganz 

kan kebentjian dikalangan bang- 
Sa-bangsa. Dikatakan oleh mere- 
ka, bahwa perdamaian hanja 

Workshop Dr. Suharso?”, 

  

lombaan persendjataan. Karena 
3 itu, antjaman terhadap perdamai- 

ka CIAD Semarang menjetudjui 38 masih ada. 
Rp. 27,—  mendjadi Sp. 32,50 Pedjuang? perdamaian harus te 
tiap topi dengan perintjian sbb: tap awas dan waspada serta mem 

Uni  Sovjet 

jang 
seperti Tiongkok, In 

Indonesia. 

reparasi bagian luar Rp. 12,50 #jinta damai, pa wa appa itu diborong din dan 
an dengan ongkos Rp. 22.5) 5 1 : Aa AA per buah. Achirnja S.W. menda , Mesih meradjalelanja pendjadia pat laba bersih Rp. 8,50 per stel han didaerah Asia dan Afrika atau Rp. 8.500 per 1.000 stel. diketjam keras oleh Woroshilov. Dalam tahun 1955 pekerdjaan Selandjutnja ia menjatakan peng. tsb. berdjalan lantjar, tetapi hargaannja atas perdjuangan per achir Desember 1955 S.W. ham- iwira rakjat Indonesia untuk mem pir tidak mampu mengeluarkan jbebaskan diri dari pendjadjahan werkkapitaal lagi. Dari  boro:' | 1 ngan 1.000 stel topi badja SW. (gen pikarang berusaha “memba- dapat mengeluarkan ("Sunkan negara jg makmur. Rp. 11.000,— sehingga” Marto- | Perlu diketahui, bahwa dalam 

padmono terpaksa mentjari pin-|rapat raksasa itu hadir pula Ma djaman. modal. kpd lain orang. Lai 1 Dalam bulan April/Mei me- 
reparasi 500 stel topi-badja dan 
membikin 1.000. buah  zweet- Sapna To LL BA NPL AA bandjes jang dikerdjakan » oleh | Gekacana ASASI TAS APA SA AA 
anggauta Obor Taylor (Koperasi 
Penderita Tjatjad). Ternjata dari 
1.000 buah itu 'ig diafkir CIAD 
ada 760 buah, djadi harus' mem PURWOREDJO 

i i i.risi ja MATI TERTIMBUN  GAMPING. perbaharui lagi, berarti risikonja Sesrahe pelbnia teleramn Alai 

Ishar umur Ik. 35 tahun telah te 
was seketika karena tertimbun 
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jang diterima oleh Martopadmo- 

dapat dipertahankan dengan per, 

Ba 
Hlenkov, Mikosan 
“tinggi Sovjet lainnja. Stadion Lc: 

ebapraapah Mebepudnebuebeberh 2 kebobadsobeked menbentokonl Dyah boleh 
mi Or a 

  
no hanja Rp. 14.000,— sedang 
order tsb. besarnja Rp. 28.250 
dan dibajar. dalam bulan Djuni 
1955, Dari djumlah tsb. disetor 
kan kepada  S.W.  sebanjak 
Rp, 19.000,- jaitu Rp. 14.000,— 
uantuk membajar kembali werk- 
voorschotten dan Rp. 5.000,— 
labanja. P 

Reparasi topi badja “berdjalan 
terus, meskipun S.W. untuk se- 
mentara waktu ditutup dan sam- 
bil mengerdjakan penjelesaian. 
Dalam bulan Djuli mereparasi 

1.600 buah topi-wadja-dalam, de 
ngan modal Martopadmono sen 
diri dan segala risico dialah jg. 
menanggungnja. Untuk penjeleng 
garaan itu Martopadmono  me- 
njetorkan Rp. 3.200,— ' kepada 
S.W. sebagai laba. Pada tg. 13 
Agustus 1956 ditandatangani la- 
gi kontrak mereparasi topi-badja 
dalam sebanjak 650 buah a Rp. 
(20 
inja Martopadmono dan telah di 
lever dengan baik. Uang belum 
sampai dibajar, akan tetapi pada 
tg. 1 September '56 Martopad- 

mono dibebaskan dari 

13.000.— Modal usaha 

djabatan- 
nja, dengan tiada diketahui kesa 
lahannja. Dengan demikian maka 
masih ada uang Rp. 13.000 pada 
CIAD jang belum bisa diambil. 

dan risico jang menanggung si-|Ternjata kemudian, bahwa Mar 
pemborong. 

Sjarat2 tsb. disetudjui, dan se 
landjutnja 

topi badja   
. Diantara Isinja : 

Muslihat Perdagangan Gadis Pada Abad ke-20 — Siapa Jjuara? 
Tjerita Orang Jg Tak Dojan Barang? Import — Dan Polisi Tjari 

F PF. " 3 « aa 4 Pa. Pi 

itu. Berhubung dgn. 
meningkatnja harga bahan2 ma- 

topadmono dengan B.E. Dezentje 
telah diberhentikan dari peker- 

Martopadmonolah ig! Viaannja sedjak bulan September 
pesanan reparasi 90. Demikian keterangan 

tepadmono kepada ,,Suara 
Mar- 
Mer 

deka”. 

gamping jang longsor. Waktu di 
periksa ia mendapat luka2 parah 
pada kepala dan dadanja. Peristi 
wa ngeri itu terdjadi diperusaha 
an gamping didukuh Djambul, 
Brenggong, 
djo milik- sdr. Prijoutomo. 

Reram 

PEMBRANTASAN HAMA 
5 ARTONA. 

Untuk memberantas hama artona, 
maka — baru2 ini jang berwadjib 
telah bertindak . didesa Kledung 
kradenan dan Tjodongsari. Ke- 
tjamatan  Banjuurip. Djumlah 
pohon jang disemprot dng DDT, 
HCH dan talk serta air ada. 1453 
buah. : 

KOOPERASI MINDED, 
Menurut Kantor Tjabang Ins- 

peksi Kooperasi Kabupaten Pur- 
woredjo keinsjafan ber-kooperasi 
hampak kemadjuannja di Purwo- 
redjo. Kalau ditahun 1953 baru 
ada 112 huah  kooperasi dengan 
15.267 anggauta, maka hingga 'ac- 
hir Djuni 1956 sudah meningkat 
mendjadi 148 buah. dengan 21.292. 
anggauta. Djumlah simpanan po- 
kok wadjib manasuka dan lain? 
dalam .waktu jang sama dari Rp. 
624.123,48 mendjadi Rp.1.340.651.16. 
Disamping itu modal tjadangan 
tertjatat dari Rp. 86.971.29 men- 
djadi Rp. 180.491.87.— Perlu ditam 
bah bahwa kooperasi2 tersebut di 
atas bergerak terutama dalam Ia 
pangan perkreditan, lumbung pe 
tjeklik dan kebutuhan sehari2, 

KLATEN 
Letnan “ 

SGA DAN SMP KERISTEN DI 
PRAMBANAN, 

Atas usaha ummat Keristen ma 
ka di Prambanan Klaten telah 
berdiri SGA dan SMP. Buat semen 
tara baru mempunjai kelas 1. 
DJOLOTUNDO DIBUKA 17- 

SEPTEMBER?. 
Direntjanakan pemandian umum 

Djolotundo akan dibuka 17 Sep- 
tember jad. meskipun pembangu 

ketjamatan Purwore-' 

JOGJAKARTA. 15 Sept. '56. 
Djam 06.10 Njanjian Penggem- 

bala sapi. 06.35 Gendang pentjak. 
07,20 Klasik ringan. 12,15 Irama 
Trio. 12,30 O.K. Persegam. 13,10 
Ludruk Surobojo. 14,10 Ludruk 
Surobojo (landjutan). 17,00 Musik 
sore. 17.40 O.H. Rame De 
18,15 Dari dan untuk Pende re 
19,40 Saju-meraju. 20.15 Musik 
tzigane. 20,30 Seni Suara Djawa. 
21,15 Gema Malam Minggu. 22,10 
Batjaan Buku, 23,30 Penutup. 

   
    

DJAKARTA, 15 Sept. 1956: 
Djam 06.10 Rajuan pagi. 07,30 

Kwartet Irama. 13,30 Orkes Studio 
Surabaja. 14.10 Alam Minangkabau. 
17,00 Penghantar minum teh. 18,30 
O. H. Rame Dendang. 19,30 In 
Memoriam. 21,15 Wajang Golek 
semalam suntuk. 22,15 Wajang Go 
lek (landjutan). 05.58 penutup. 

TJIREBON, 15 Sept. 1956: 
Djam 06,10 Angklung Den Paser. 

06,40 Saptu gembira. 07,10 Kartini 
melagu. 07,40 Tjiptaan2 untuk or- 
kes. 12,02 Lagu2 Gembira. 12,20 
Kwartet- Sudharnoto. 13,10 Joe 
Loss. 13,40 Orkes Seruling. 14,109 
Krontjong Siang. 17,00 Peladjaran 
Gending2 Djawa. 17,30 Siaran A. 
P, 18,15 Tenang Petang. 18,30 Trio 
Panti Pemuda. 19,20 Orkes Kr. 
Gema Suasana. 20,30 Pilihan pen- 
dengar. 21,15 Gamelan Margaluju, 
22,15 Gamelan Margaluju (landju- 
tan). 23,00 Penutup. 

  

dan pembesar? 

nim jg besar dan dapat memuat 
103.000 orang, penuh sesak. De- 
ngan barisan2 jang memenuhi pu 
la tengah lapangan, rakjat jang 
hadir ditaksir ada 120.000 Orang. 

   

  

      

DJUANA 
PN TAM AMAN 

TIGA DESA DIBANGUN. 
Dalam - routine penindjauannja 

kedaerah  Djuana jang baru2 ini 
diadakan oleh bapak Patih Pati 
bersama2 dengan bapak Wedana, 
wk. Tjamat, B.O.D.M. dan pega 
wai2- Penerangan Djuana - antara 
lain didapat kesan jang boleh di 
katakan, bahwa Pemerintah ber 
niat akan membangun tiga desa 
didalam daerah Ketjamatan Djua 
na, jakni desa : Karangredjo, Ka 
rang dan Ketip. 
Adapun pmebangunan tsb dida 

sarkan pada perbaikan ajalan2 
dan djembatan?2 jang sebagaimana 
diketahui selama itu nampaknja he 
lum pernah mendapat perhatian 
sama sekali. Beaja untuk keperlu 
an pembangunan itu ditafsirkan 
tidak kurang “dari Rp. 30.000,—. 
Uang sebesar itu akan dibagi2 atas 
tiga desa tersebut jang antara lain 
desa Karangredjo mendapat ba- 
gian Rp. 6.000,—. Karang menda 
pat bagian Rp. 12.000— dan Ke 
tip Rp. 12.000,— djuga. 
PEMERIKSAAN DAN PENJUN- 

TIKAN UMUM. 
Dalam rangkaian pemberantasan 

penjakit ,,praihboesia” jang seba 
gian besar Mmenjerang rakjat di 
desa2, maka untuk mentjezgah 
mendjalarnja penjakit tersebut, di 
mulai sedjak tgl. 10/9 jbl: oleh Lem 
baga Penjelidikan Pemberantasan 
Penjakit Rakjat Djokjakarta dgn 
dibantu fihak kesehatan dikota 
setempat, telah diadakan Pemerik 
saan dan penjuntikan umum atas 
rakjat didaerah Ketjamatan Djua 
na jang meliputi 29 desa dan ber penduduk . sebanjak 1.k. 40.000 orang. 
Adapun pelaksanaan penjuntikan 

itu dengan tjara ganti-berganti   dan bertempat didesanja masing2, 
sedang djangka waktu untuk pe- 
njuntikan tadi ditafsirkan akan 
selesai dalam tempo 8 bulan. 

PO NA NN 
nannja kembali baru selesai 5074. 
Ini menginget Le bahwa perajaan 
Jacawiju akan dimulai tgl. 21 
September, Dalam hubungan ini 
tempat pemandian umum itu pen 
ting sekali. 
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sris-Perantjis . 

Sampaikan Sangkota Suar Ke Ya - 
galkan Suez —Inggris ,Dan | 

terasa Berhak Bertindak Tn 
AMERIKA SERIKAT diduga akan memberikan sokongannja jang penuh kepada pernjata- an Inggeris dan Perantjis jang dikeluarkan hari Selasa Ga bhw Inggeris dan Nanang . telah 

memutuskan untuk engan segala tjara2 tindakan jg. patut terhadap tjampur tangan 
jang sewenang2” asional dalam terusan Suez, demikian diperoleh berita dari Reuter. Penger an segala tjara2 tindakan jang patut” jang dipakai oleh perdana 
menteri Ingger dalam komunike mereka bersama di London hari Selasa itu oleh 
kalangan2 ton ditafsirkan sebagai ,,kemungkinan penggunaan tindakan keke ' 

an n mereka apa jang dimaksudkan oleh Ba perdana menteri 

jang memperlindungi kebebasan perlajaran di terusan Suez. 

  

  

     
   

  

    
    

       

    

   

    

hasia penjelundupan devisen se- aa kan tindakan setjara ur tjara besar-b 5 menje: : 8, LTE. SE) gen apa 
bahkan mpe sa oepikan Bean itaan | mendjamin, kebebasan pelajaran bila hal ini perlu sekali 5 rupiah oleh sementara eksportir (diterusan Suez, tetapi djuga hak Sementara" itu Inggris dan Pe| di Medan, Kepala Reserse Ke Jaranan untuk .,melandjutkan ranijis hari Rabu telah mengadu 
minil Kepolisian Sumatera 
Drs. Hugeng $ 3 

menerangkan e- 
pada pers, bahwa dikota Medan | 
telah ditahan e 
tiga orang pegawai dari dua 
devisen, jaitu 2 orang dari Es- 
compto Bank dan satu orang 
dari Bank Negara Indonesia. Sia 

MENGENAI terbongkarnja ra ndak - 

1 
at2 

daripada. negara2 
ke- jberlakunja hak2 -itu”, 

am menjatakam kejakinan sir bersalah karena melanggar 
Ka, bahwa AS akar sokong 

irian Inggeris dan Perantjis 
ngan diplomat I ? 
serta dalam diskusi2 antara 

AS, #nggeris dan Pe 
baru2 ini, 

Barat jang 

perdjandjian Istambul tahun 
» jang mendjamin kemerdekaan 

lajar melalui terusan Suez itu. 
Selandjutnja Eden me 

itu mereka taf an PBB telah diberitahu akan 

(ata Komp. “keadaan ini, hal mana membawa 

penarik kepada Dewan Keamanan bahwa 
'sikap Mesir sekarang ,,dapat me 

    

    

   

   

   

  

    

      

   
        

    

  

   

     

    

aja, tampak serdadu? Junani ini 
ah, ketika mereka sampai 
ani ini merupak. g 

Ibania.   vaSudah 9 Negara Menjatakan Setudju — 
Indonesia Sedia Turut Serta 

KANTORBERITA setengah resmi Mesir ,/Middle East News 
Agency” mewartakan hari Rebo, 

| MENTJIUM TANAH 
Untuk menundjukkan kegembiraan serta tj 

lipelabuhan Piraeus (Junani). Serdadu2 
merupakan sebagian dari 246      

  

baru sadja dibebaskan dari Albania, 
ak tahun 1948—1949, ketika tes 

Mesir Usulkan Sua- 

setjara resmi telah menjetudjui usul Mesir supaja diadakan kon- 

4 

(Ekor Perkara Hk 

  

rumah2 baru 

bekas2 peluru, Korban manusia 

    
P3 a 3 

| Pendjaga komplek rumah2 itu 
Jatas pertanjaan jang berwadjib 
menjatakan, bahwa pada tengah 

malam itu ia dihampiri oleh be- 
Iberapa orang jang berkendaraan 
jeep dan oplet. Oplet itu berno- 

mor L 8316. Orang2 itu membe 
rikan pamflet2 kepada pendjagal| 
itu dgn permintaan supaja dise- 
bar. Sebelum mereka itu berla- 
lu, maka dilakukanlah - temba- 
kan2 itu terhadap rumah2 terse 
but. Umumnja tembakan2 itu di 

tudjukan kepada pintu2, djende- 
la-djendela dan tembok2. 

tjintanja kepada tanah-air- 
mendjatuhkan diri mentjiumi ta- 

orang serdadu dan opsir 
    ia, Mereka telah di 

peperangan antara 

  

    

Suez Lagi 
Polisi jang segera melakukan 

pengedjaran dapat menahan op- 
let beserta sopirnja jg utk penje 
lidikan- lebih danljut sampai se- 

bahwa Uni Sovjet dan Panama karang masih ditahan oleh jang 

|nempa patung dari besi itu 

Barat masih belum hendak 
adjukan ke PBB. : 

— Sumber2 jang mengetahui di mukakan 

(meramalkan bahwa negara2 Ba 

rupakan bahaj, jang njats terha 
dap perdamaian dan keamanan. 
Kedua negara Barat tadi menge 

bahwa Mesir telah me 
PBB dalam pada itu hari Selasa nOlak permintaan ' misi Menzies 

: supaja mempertimbangkan Ren- 
pa-siapa ketiga orang ini pihak (rat mungkin pada waktu ini mem 
kepolisian itu tidak bersed em | 

tanja utk bertahukan namanja, ka 
kepentingan pemeriksaan. 

Selain daripada itu telah dita 
han pula dan telah 
Djakarta seorang Belanda ber- 
nama W. de Smit, bekas pega- wai diri Dilain Boa. Tiu-|, Sort kalangan diplomatik 

kai di Belawan, jang dalam hu 
bungan peristiwa ini bertindak 
sebagai penghubung. 

djasama jang erat antara 5 dja- 

Kedjaksaan Sumatera Utara dan 
Kepolisian Prop. Sumatera Uta- 
ra. Penjelundupan devisen ini 
berkisar pada soal konosemen 
ekspor karet jang menjebabkan 
Pemerintah dalam tempo 6 bu- 
lan terachir ini menderita keru 
gian $ Strais 1.230.000, $ USA 
166000 dan £ 530.000 devi- 

sen negara. , 1 
petang mengenai 

  

penjelundup2 devisen ini, perta- 
ma mentjuri konosemen, 

perlambat penjerahan konosemen 
dan ketiga meng-ekspor dengan kan tjampurtangan atau 
menggunakan dokumen2 
(Antara). : 

batasi diri mengadakan sesuatu 
approach pada PBB mengenai 

    

    

“Isengketa Terusan Suez hanja ke 
pada penjerahan dokumen2 kepa 

diangkut ke Ga sekdjen PBB, Dag Hammark- 
joeld, untuk maksud2 informasi 

tjana Dulles, jan Tang PeaAKI 
5 uez  ditempat- supaja Terusan $ 

kan dibawah pengawasan sebuah 
badan kekuasaan internasional. | 

Inggris dn, Perantjis dalam pa 
da itu tidak  mengadjukan per- 
mintaan supaja Dewan Keama- 
nan bersidang untuk  memper 

| sementara itu mengatakan bahwa 
Bitar hari Rebo telah memanggil   
Menurut pengumuman resmi 

jang dikeluarkan kemudian, Bi- 
tar minta kepada para diplomat 
tadi agar supaja mereka menjam 
paikan harapan Syria kepada pe 
merintah mereka masing2, supa 
a keempat negara tadi menjo- 
ong usul2 baru Mesir medge 

nai masalah Terusa, Suez. 

|perensi lagi mengenai masalah Terusan Suez. Berita dari Damaskus 

Uni Sovjet, Pakistan dan Jugoslavia. 

berwadjib. Atas pertanjaan, pi-   menteri Juar negeri Syria Salah 

para dutabesar Amerika Serikat, 

besar daripada konperensi di 

hak jang berwadjib menjatakan, 
bhw sampai sekarang belum ada 
penahanan lainnja. 

Sementara itu djuga diberba- 

  

8 Rumah Orang T'hoa 
Dihudjani Dgn Peluru 

n Swie Tik MeluasiKe 
. Surabaja 

PENGHUNI2 RUMAH disekitar Petlmon Kali (dekat Pe- 
ngadilan Negeri Surabaja) pada Selasa djam 01.30 telah dikedjut- 

kan oleh tembakan2 jang gentjer, jang rupanja dikeluarkan dari 
sendjata ofomatik. Tidak selang lama alat2 negara datang ke- 
tempat itu dan setelah diselidiki diketahui bahwa kira2 6 dari 8 

jang semuanja ditempati oleh orang2 Tionghoa 
(tidak diketahui warganegara atau bukan), telah menundjukkan 

tidak terdapat. 

Patung Jezus 
Jg Berdarah 

Keadjaiban “Didekat 
Kota Nice 

SEORANG pandaibesi desa di 
Perantjis jang tidak pertjaja akan 
»Tuhan maupun Setan” mene- 
rangkan pada hari Senen, bahwa 
darah telah mengalir dari paku 
jang ditantjapkannja pada tangan 
dari patung Jesus, setelah ia me- 

ke- 
sebuah salib. 

Nves Le Caer, seorang pandai- 
besi dan pembuat pekerdjazan? 
tangan dari besi, jang mengerdja 
kan pekerdjaan jang demikian se 
lama 25 tahun, menggambarkan 
insiden jang terdjadi pada hari 
Minggu ditempat kerdjanjia di- 
desa Tourrottes sur Loup sebagai 
berikut: 

»Pekerdjaan itu mudah sekali. 
Saja telah membuat lobane di- 
salib dan djuga pada tangan pa 
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pulan, bahwa badai2 matahari 

jang oleh para sardjana2 diberi 

tam-hitaman atau kehidjau2-an di 
permukaan Mars: menurut duga- 
an, ini adalah daerah rawa atau 
tumbuh2-an. Menurut hasil pene- 
ropongan achir2 ini, daerah ini 
djika dibandingkan dengan peta2 
Mars jang disusun beberapa pu- 
lah tahun jl., ternjata djauh lebih 
luas dewasa ini. 

Menurut dugaan para sardjana, 
peristiwa alam di planet Mars 
ini,ada pertaliannja dgn badai2 
pasir jang achir2 ini tampak di 

PARA SARDJANA di ebservatoria Milo 

Etna, Italia) dan Catania (dipulau Sisilia), telah menarik kesim- 

»Mare Serpentis” tampak sebai $ 
gai massa jang berwarna kehi-| kekuning-kuningan djika ditindjau 

Badai Matahari Jg 
|Dahejat Robah Mars 

(dikaki gunung 

jang dahsjat telah merobah. se- 
bagian besar daripada permukaan planet Mars, terutama bagian 

nama ,,Mare Serpentis”. 
permukaan planet tadi, berwarna 

melalui teropong. 
Hal ini menundjukkan bahwa 

peristiwa2 meteorologi jang me- 
luas sedang merobah alam di 

Mars. 
Kesimpulan para sardjana Ita- 

lia ini didasarkan atas hasil pe- 
neropongan2 mereka dan “atas 
laporan2 jang mereka terima dari 
observatorium Perantjis dipun- 
tjak gunung Pic du Midi menge- 
nai meluasnja ,,Mare Serpentis: 

di Mars. (Antara-AFP) i 
  

119 Orang Serdadu 

Jordania Diserbu Lagi 
Oleh Pasukan? Israel 

Dan Polisi Tewas — 
Radja Hussein Peringatkan Blok Barat ' 
MARKASBESAR Legiun Arab mengumamkan hari Rebo, 

bahwa sebuah resimen infantri Israel malam Rebo j.l. telah me- 

njerbu wilajah Jordania dan menewaskan 19 serdadu, anggota 
kepolisian dan pagar-desa Jordania. Komunike resmi tadi mengata- 
kan bahwa pasukan Israel tadi melintasi tapalbatas dekat Ahawa 
didaerah Habrun (Hebron) pada tengah malam, lalu menjerang. 
sebuah pos polisi jang didjaga oleh 5 anggota polisi sipil dan 16 London, sebagai telah di- 

La Pa aan gai tempat disebarkan beberapa jusulkan oleh presiden  Nasser 
pada tgl. 10 September jg lalu. 

Undangan tadi disampaikan 
oleh kuasa usaha Mesir kepada 
menteri luar negeri Swis Max Pe- 
titpierre. Menurut wartawan k.b. 

pamflet, jang isinja ada jg sama 
dengan apa-jang diberikan kepa- 
da pendjaga rumah itu. Isinja 
umumnja serupa dengan apa jg 
disebarkan di Djakarta, jaitu jg 

tung Jesus Kristus denga, se- 
buah pembor listrik. Kemudian 
patung itu saja pasangkan pada 
salib dengan paku. Setelah jtu 
kedua tangan patung Jesus itu 
saja tempa diatas sebuah batu. 

Setelah saja selesai dengan se 

anggota pagar-desa. 

Pasukan Israel tadi seterusnja 
telah memasang djebakan2 ditepi 

djalan raja, dan menjergap sepa 

minta supaja diadakan 
Terbongkarnja rahasia penje- Dewan Keamanan PBB mengenai 

lundupan ini adalah berkat ker masalah Suez. 

bersama Inggeris—Perantjis 

adjukan masalah Suez 

timbangkan masalah a 4 
Suez itu. 

tsb., sangatlah belum 
waktunja pada tingkat jang seka 
rang ini negara2 Barat akan me 

sidang lai Sabtu j.a.d, 

wa 
Dikabarkan bahwa kalangan bangsa asing di Terusan 

itu 
tentang kesediaan hendak meng 

kepada 

Eden: Inggeris tak ber- 
niat sampaikan ke PBB 
sengketa Terusan Suez, 

berhenti mulai 
malam j.a.d. 

pembesar Badan 

Terusan 

Selandjutnja diwartakan, bah- 
gan pandu pelajaran 

watan penting jaitu Kedjaksaan tersebut tidak merasa heran tidak menerangkan di Port Said hari| Agting, Djawatan Bea & Tjukai, adanja disebut? dalam komunike Rebo, bahwa pandu? pelajaran 8. Vj : bangsa asing hari Rebo sekaligus 
telah mengadjukan permintaan diundang kekonperensi tsb. Da- hari Sabtu tengah'lam pada itu Mesir menjatakan 

Permintaan berhenti en bloc ini 
telah disampaikan kepada para 

Kekuasaan Te- 

berita tentang pidato Eden di 
madjlis rendah Inggris hari Rebo di 

5 ai, | pembentukan Tiga pokok tuduhan terhadap, perhimpunan Pemakai Terusan” 
Iselandjutnja dikatakan oleh perda 

meM na menteri Inggris itu bahwa apa 

“palsu bekerdjasama dengan perhimpun- 

am pada itu menjambung 

bila pemerintah Mesir mengada 
menolak 

an tersebut maka pemerintah Me 
  

Bintang” Radio 1956 | 
Norma Sanger, & Andy Mulja Djuara2 Se: 
riosa Pot tai Djuara2 Hiburan & Kron- 
tjong—Siti Nur Rochma Mundur — Bambang 

Suwarso Muntjul 

HASIL PEMILIHAN Bintang Radio Indonesia jang di- 
di Gedung Olahraga, Djakarta, ternjata umumkan Rebo malam 

memperlihatkan pelbagai 
djago dari Jogja jang tahun j.l. 
tama dalam djeris lagu seriosa untuk pria, 
tergeser kedudukyanja (hingga hanja mendjadi djuara harapan. 

Sedangkan Siti Nurr jang 
fjul sebagai djuara 

i ,surprises” jang menarik. Pranadjaja, 

Djakarta, ternjata dalam pemilihan bintang 

dapat menggondol djuara per- 
tahun ini ternjata 

dalam seleksi kedaerahan mun- 

radio se-Indonesia tidak mendapatkan apa2. 

Ia dikalahka, oleh Norm, Sa Djenis krontjong. 
nger, jang tadinja hanja mendu|W ANITA: 
duki djuara.2 dalam pemi 
seleksi Djakarta. Surti Suwandi | 
dari Jogja jang tahun jl, men- 
djadi djuar, pertima lagu serio 

S, wanita, kini muntjul - mendja 
di djuara kedua, Dua muka ba 
ru jang pantas didiketengahkan 
ialah Bambang Suwarso dari Se 
marang. jang baru pertama ka 
li ini ikut dalam perlombaan 
Bintang Radio Se-Indonesia. ter 
njata berhasil menduduki tempat 
ke-3 untuk lagu2 seriosa pria, 
sedang Kusmini Prodjolalito, pe 
njanji muda dari Jogja, jang ta 
hun jl. tidak memperi apa2, 
kini keluar sebagai djuara ketiga 
lagu seriosa wanita. Dalam pada 
itu patut pula. diketengahkan, 
bahwa ,.0ld crasks” Surip serta 
Suprapti ternjata masih mempu 
njai suara jang dapat diketengah 
kan. Mereka masih dapat mem 
pertahankan kedudukannja sela: 
ku penjanji2 krontjong jans uta 
ma dalam dunia radio Indone- 
sia. Adapun hasil2  selengkapnja 
adalah sbb.: : 

Dienis seriosa, 

WANITA: 

Djuara pertama: Norma Sanger 
(Dkt) nilai 20114, 

“. kedua: Surti Suwandi 
| (Jogja) 189. 

» ketiga: Kusmini Prodjo- 
lalito (Jogja) 183. 

Djuara harapan: Lenny (Ban- 
dung) 17455. 

PRIJA: 

Djuara pertama: Andi  Mulja 
(Surabaja) 194. 

kedua: Anas Jusuf ' 
5 2ADkE, 193, 

# 

# 

“(Smg.) 19155. 
Djuara harapan: Pranadjaja 

|Djuara pertama: Netty 
(Dkt.) 21155. 

- kedua: Surip 

(Jogja) 20654. 
- ketiga: Suprapti 

(Solo) 204. 

1” . 

. ” 

IPRIJA: 

Djuara harapan $ Masnun (Pa- 
lembang) 1892. 

Sumiati 
(Medan) 18815. 

Johanna 
(Smg.) 184. 

Djuara pertama: Ismanto 
(Solo) 206. 

. kedua: Abd. Sjukur 

rusan Suez di Ismailiah, oleh 
Paul Raymond, seorang Perantjis 
iang djadi kepala bagian transit 

i Terusan Suez. Kalangan tadi 
mengatakan bahwa pengunduran 
diri sefjara besar2-an ini akan 
melumpuhkan kira-kira 754, dari 

Diperoleh keterangan  selan- 
djutnja di Kairo bahwa dewan 
Liga Arab akan bersidang hari 
Senin j.a.d. di Kairo, guna mem 
bina sokongan jang teratur. ke- 
pada- Mesir. Menurut kalangan 
ig berdekatan - dgn pemerintah | 
Mesir, negara2 Arab meman- 

kapal2 perang Inggris dan Pe- 
rantjis di Cyprus dan sekitarnja 
sebagai antjaman, jang tinggal 
menantikan saatnja sadja untuk 
menjerang. Misalnja, djika pan- 
du2 pelajaran bangsa asing se- 
tjara besar2an meninggalka, pe 
kerdjaan mereka, hingga pelaja 
ran diterusan Suez mendjadi lum 
puh karenanja, maka Inggris dan 
Perantjis mungkin merasa diri- 

ngan pulau Cyprus sebagai ba- 
tu lontjatan mereka. , 

Aly Sabri, ketua biro politik 
kepresidenan Mesir, menjatakan 
keherannja bhw Inggris dan Pe 
rantjis dalam komunike bersa- 
ma smenjatakan, bahwa  segalal 

Ian tanpa mengadakan 

Seperti diketahui, Senin jl. pe 
merintah Mesir mengusulkan su 
ipaja segera dibentuk sebuah pa Papa pelajaran asing nitya jang mempersiapkan kon- 

gus minta berhenti, mu- 
perensi lagi mengenai masalah 
Terusan Suez. Panitya ini mewa 
kili berbagai2 negars jang ber- 
matjam2 bentuk pemerintahan- 
nja, jang mempergunakan Teru 
san Suez. 

Panitya ini bertugas menentu 
kan tanggal dan tempat konpe 
rensi tsb. tadi, serta merunding 
kan komposisi negara2 jang akan 

bersedi, untuk bersama-sama de 
ngan  pemerintah2  penandata 
ngan konvensi tahun 1888 menin 
djau kembali konvensi ini. Dasar 
politik Mesir tentang Terusan 
Suez ialah: 1. Kebebasan pelaja 

sesuatu 
2. Perkembangan 
untuk dapat mela 

disktiminaai, 
Terusan Suez 
jani kebutuhan2 pelajaran dima 
sa depan: 3. Penetapan bea dan 
tjukai pelajaran jang adil dan pa lalulintas melalui terusan tadi. |tuts 4, Efisiensi teknis daripada 
Terusan Suez. 

Mesir mengundang Swis 
supaja serta dalam kon- 
perensi mengenai Teru- 
san Suez, " 

Sementara itu djuga pemerintah 
Swis hari Rebo dengan resmi 
telah diundang oleh pemerintah 
Mesir supaja ikut serta dlm. kon- 
perensi mengenai Terusan Suez 
jang djumlah . pesertanja lebih 

Salah Siapa ? 
  

3 Anak Ketjil Bunuh 
Ajahnja Dgn Pistol 
TIGA ANAK ketjil bersaudara, 

Tommy, Bobby, dan Richard Par 
ker, masing2 berusia 10, 9 dan 7 

nja berhak utk ,,bertindak”, deltahun, dikabarkan telah membu- 
nuh ajahnja di Norwalk (Cali- 
ornia), karena mereka tidak 
miau tunduk pada perintah ajah 
nja dan ingin supaja Kelaguanja 
tunduk kepada kemauan mereka. 
Ketiga orang anak bersaudara itu 
telah diserahkan kepada polisi 
pada Selasa malam oleh ibu me 
reka, setelah si-ibu menemukan 
suaminja tertembak mati. 

berisi seruan supaja warganegara 
keturunan Tionghoa sematjam 
Han Swie Tik, djika ingin ber- 
djasa untuk. Negara Republik 
Indonesia, harus segera melapor- 
kan diri dengan sukarela setjara 
terang, tentang ketjurangan dan 
nama2 pendjabat pemerintah jang 
telah main sogok dengan mereka. 
Penanda-tangan pamflet itu: ,,Pe 
laksana Revolusi 1945.” (Antara) 

Amerika "United Press',  kala- 
ngan jang patut dipertjaja di ibu 
kota Swis menjangsikan apakah 
Swis' akan menerima baik unda- 
ngan ini, mengingat bahwa kapal 
kapal dagang jang berlajar diba- 
wah bendera Swis ,,hampir tak 
pernah melalui Terusan Suez, dan 
Swis tidak punja kapal2 tangki.” 

Jang sudah menjatakan 
setudju dgn usul. Mesir. 

Seterusnja menurut kantorberi- 
ta "Middle East News Agency”, 
negara2 jang sudah menjatakan 
setudju dengan usul Mesir supaja 
diadakan komperensi lagi menge- 
nai masalah Terusan Suez hingga 
hari Rebo ialah: URSS, R.R.T., 
Indonesia, Panama, Afghanistan, 

  

RRT Harus Di 
terima| P,B.B. 

belahnja, maka patung dan salib 
itu saja balik — sehingga pa- 
tung berad, dibawah — dan mu 
lai menempa. lagi. Tiba2 keluar 
darah dan setetes demi setetes 
djatuhlah darah dari kedua ta 
ngan patung Jesus Kristus itu. 
“Le Cser menerangkan, bahwa 

ia mendiadi takut dan terus Ia 
ri dari tempat pekerdjaannja. 

Saja tidak ingin memegang 
patung dan salib itu lagi. Saja 
tidak mengerti apa jang telah ter 
djadi atas diri saja. Saja tidak 
pertjaja kepada. Tuhan maupun 
Setan”, demikian kata Le Caer. 

Le Caer memberitahukan ke- 
pada pendeta desa tentang peris 

sukan tentara Jordania jang se- 
dang bergerak kepos polisi jang 
sedang diserang tadi. 4 anggauta 

tentara Jordania tewas. 

Sebelum serangan terhadap pos 
polisi tadi berkobar dgn hangat 
nja, pihak Israel terlebih dulu 
menembaki pos tadi berkali-kali 
dgn mortir. 

Sebelum pasukan Israel tadi 
mengundurkan diri, mereka mem 

bakar habis pos polisi tadi, dan 
sebuah gedung sekolah bagi 
anak2 Badawi. 

Seterusnja Radja Hussein dari 
Jordani, hari Rabu memanggil   tiwa jang adjaib itu dan kemu 

dian pendeta itu membawa salib 
ipara duta besar Amerika, Ingge 
'ris dan Perantjis di Aman dan 

India, Libanon, Syria dan Jor- 
dania. 

Negara2 Arab setudiu dan 
sokong usul damai Mesir. 
Njatakan kesatuan negara? 

Dalam pada itu komentator po 
litik "K.B. Timur Tengah” dalam 
uraiannja Selasa malam menjata- 
kan bahwa sidang Liga Arab jg 
akan datang perlu memperdjelas. 
kesatuan sikap semua anggauta- 
nja terhadap masalah Suez. Ini 
penting, 'karena' adanja suara2 
palsu jang mengatakan bahwa 
negeri2 Arab tidak satu dalam 
menghadapi persoalan 'Suez ini. 
Demikian dinjatakan selandjutnja. 

Dalam hubungan. 'ini "Tass' 
dari Kairo hari Rebo mewarta- 
kan bahwa negeri2 Arab menje- 
tudjui dan menjokong usul-usul 
Mesir untuk mengadakan konpe- 
rensi guna memetjahkan persoa-' 
lan  Suez, jang disertai oleh: 
negeri2 jang berbedaan pendapat 
nja tentang Suez ini. 5 

Bang sekdjen Liga 
rab. 

Sekretaris djendral Liga Arab, 
Hassouna, dalam pernjataannja jg 
disiarkan .,Al Ahram”, menegas 

  
beth” untuk mengadakan kundju 
ngan pesiar dinegeri tersebut se 

tinggal di New York selama Ie 
Aa ab setengah bulan dan 

"Saran Gubernur 
Hongkong 

GUBERNUR merangkap pang 
lima besar Inggris di Hongkong, 
Sir Alexander Grantham, pada 
hari Selasa mengatakan, bahwa 
RRT harus diterima sebagai ang 
gota PBB. Sir Alexander tiba 
di Amerika Serikat dengan isteri 
nja, Lady Grantham, dengan me 
numpang kapal ,,@ueen Eliza- 

lama satu bulan. Mereka hendak 

di California selama setengah bu 
lan. Lady Grantham berasal dari 
California, 

Gupernur Hongkong itu mene 
kankan apa jang pernah dikata- 
kan dahulu, bahwa Amerika Se- 
rikat adalah keliru, dalam tin- 
dakannja menghalang-halangi ma 
suknja RRT mendjadi anggota 
PBB. Dia katakan, bahwa. dia 
masih tetap menjetudjui diteri- 
manja RRT mendjadi anggota 
organisasi dunia itu, karena tin- 

dan memerintahkan, supaja dila 
kukan penjelidikan didalam labo 
ratorium terhadap darah kenta! 
jang melekat pada kedua tangan 

buat untuk sebuah geredja kuna 
jang telah ditinggalkan dan se- 
karang dibangun kembali 
seorang pelukis Swis Andre. Bre 
chet. 

kepada Brechet pada hari Senin, 
bahwa ia tidak akan memasang 

itu Jagi, (UP) 

dan patung Jesus itu  kekota Han babi Babu . : : or mengumumkan bahwa Rabu ibl. 
Nice Pe Lan Ta pasukan Israel dalam. djumlah 
memberitahukan kepada uskup ip besar telah menjerbu wila 

jah Jordania dan ' menewaskaa 
sekurang2nja 19 orang anggota 
pendjaga tapalbatas Jordania. 

Berita2 pers Arab mengata- 
kan bahw, Radja Hussein mem 
peringatkan par, dutabesar 3 Be 
sar tadi, bahwa ketegangan an 
tara Israel dan negara2 Arab te 
lah mendjadi-djadi. Segala ini 
mempunjai satu latar belakang, 
ialah masalah Terusan Suez. 

Seperti diketahui, Mesir Selasa 
il. mengumumkan bahwa pasuk 
an Israel telah menjerbu wilajah 

Mesir dan menewaskan 5 orang. 

patung Jesus itu. si 5 
Patung Jesus dan salib itu di- 

oleh 

Pandaibesi itu menerangkan 

paku pada kaki patung Jesus 

Paus Mengutuk Adanja 
P'ngguguran K'ndungan 
Dipandang Sebagai Perbuatan Jang Berten- 

tangan Dengan Hukum Tuhan 
PAUS PIUS XII dalam sebuah pidato besar jang ditudjukan 

kepada para dokter hari Selasa menjatakan, bahwa undang2 ke- 
dokteran ,.tidak akan pernah dapat mengizinkan tindakan ,,peng- 
guguran kandungan atau tindakan2 medis lainnja jang sangat ber- 
tentangan dengan hukum Tuhan”. 

kan bhw inisiatif pemerintah Me 
sir untuk mengadakan konperen- 
si tersebut adalah suatu demon- 
strasi usaha damai Mesir serta 
sesuai dgn dasar2 keadilan. | Sir Alexander selandjutnja ka 

Nota pemerintah Mesir jang takan, bahwa penduduk Hong- 
berhubungan dengan usul2 diada (kong jang pada achir perang du- 

Gakan sematjam itu hanja ,,meng 
akui suatu kenjataan” sadja — 
»Suatu kenjataan hidup”.   Ketiga orang anak itu mene-   gerak-gerik kedua negara ini 

adalah ,,sesuai dengan Piagam 
PBB” — padahal kenjataannja 
malahan bertentangan sama 'se- 
kali dgn huruf dan semangat 
PBB. (Antara-UP). 

  

600.000 HA. TANAMAN TEH 
. TERLANTAR. 

Lebih kurang: 600.000 ha. per 
kebunan teh milik rakjat disela 
tan Tjiandjur dan Sukabumi kini 

rangkan kepada polisi bahwa me 
reka bertiga djuga bermaksud un 
tuk membunuh ibu mereka, se- 
Orang saudara laki2 “ mereka 
umur 4 tahun dan saudara pe- 
rempuan mereka jang berumur 
2 tahun, jang tidak mengetahui 
tentang rentjana mereka. 

Menurut pihak polisi si-ajah te' 
lah ditembak mati ketika masuk 
kekamar tidur. Dikatakan bah- 

|Suez” tanpa mengganggu hak2jakan datang. (Antara-UP). 

kannja suatu Badan utk memperInia kedua berdjumlah 2 djuta bintjangkan kepentingan? pema-lorang sekarang telah mendjadi 
kai Terusan Suez, demikian Hous |2.5 djuta. Diantaranja terdapat 
sana selandjutnja, menundjukkan (satu djuta pelarian dari RRT. 
kesediaan pemerintah Mesir utk |Dia mendjabat gupernur  Hong- 
membitjarakan segala formulasi (kong sedjak tahun 1947 dan me- 
jang akan dapat menudju kearah Irentjanakan akan kembali kepos 
penjelesaian damai .,persoalan|nja lagi dalam bulan Oktober jg. 

kedaulatan Mesir. 

Dalam .pesannja jg disampai- 
kan dengan perantaraan siaran 
radio dan jg terdiri dari lebih ku 
rang 5.000 perkataan Paus Pius 
Xl js sudah berusia 80 tahun 
itu telah berbitjara dalam bahasa 
Perantjis dan pesannja itu ditu 
djukan kepada sebuah kongres 
internasional dari dokter2 Katho 
lik jg telah dibuka hari Selasa 
di Den Haag. Paus telah meng- 
utjapkan pidatonja dari studio is 
tananja dimusim panas di Cas- 
telgandolfo (Italia) pada djam 
09.15 GMT. 

Pidato Paus itu adalah jg ter 
penting diantaranja pidato2 jg 
pernah diutjapkannja selama ber 
tahun2 belakangan ini mengenai 
moralitet dilapangan kedokteran 
dan mengenai undang2 kedokte 
Ian serta hubungan2nja antara 

j “(B: Masin) 196. 
# ketiga : Muljono 

-sa (Smg.) 19515. 
Djuara harapan : Rachmadi 

(Palembang) 19114 
Suprapto 
(Bandung) 191. 

3 J. Wattimena 
—. (Kutaradja) 17615. 'Perkebunan- kepada ,,Antara”. 
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Haram Atau Tidak ? 

pelihara, 

” »— 

”.   
(Usaha Jajasan Dana Bantuan Nasionol 
Akan Dibitjarakan Delam Kongres NU 

MENTERI SOSIAL K. H. Fatah Jasin sebelum meninggalkan 
Surabaja hari Sabtu jang lalu menerangkan kepada ,,Antara”, 

dalam keadaan rusak kurang ter 
karena tidak ada mo- 

dal. Teh jang dihasilkan daerah? 
ini biasanja merupakan teh kwa 
litet jang terbaik di Indonesia. 
Sajang ' pemerintah melupakan 
sumber kemakmuran ini, demiki- 
an dinjatakan Kepala Djawatan 

karang masih disangsikan haram 

  

John Suratman  (Makas-| $ | 
an an susany 118. A 

00 Djenis hiburan. :& 
Ata 25 5 Phana 

WANITA: p Pra an an aa it sertatria » (Pan baru datang dari luar , 
Dana NN na, | loxlachir tahun ini 2 kapal jg besar- 

0 (Djakarta) 196.Inja masing2 2.500 ton akan da- 
# kedua: Nina Kirana Mn $ Me ba 

| (Bandung) 1874./| PELNI. Dengan demikia Se 
an Pe AA IPELNI akan mempunjai 43 Ta 53 ketiga : ja | Kliwon jang djumlah tonnasenja 11.00 

0 (Medan) 183. (ton. — Selasa pagi jl. diperempa- 
Djuara harapan: Marjati Itam djalan Bengawan di Pena 

. (Solo) 182. /telah terdjadi tubrukan sebuah 
» "harapan Sri Sumarsih 

2. (Smg.) 17914. 

PRifeku 
Djuara pertama : 

  

   Hadi. 
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malam j.l. 

sebuah pantserwagen dan 

ga te tera, hingga menimbulkan 

4 orang korban, diantaranja dua 

orang tewas dan dua orang lagi 

mendapat luka2 parah. — | Senen 
tokoh2 Masjumi, PNI 

dan N.U. tingkatan propinsi Dja- 

wa Barat telah mengadakan per- 

'temuan di Bandung, untuk mem- 

hitjarakan tjara2 kerajasama ter- 

utama dalam hal pembangunan 

daerah. Gerombolan bersendja 

Ita jang tidak diketahui djumlah 

Inja pada Senen malam jl. telah 

emasuki rumah Kepala Sentral 

istrik Plengan Ketj. Pengale- 

gan Bandung, dan memaksa iste 
kepala itu untuk menjerahkan 

  
   

  

bahwa usaha keuangan jang dilakukan oleh Jajasan Dana Ban- 
tuan Sosial dengan djalan mengadakan undian uang, sampai se- 

atau halalnja dilihat dari sudut 
agama Islam. Oleh sebab itu, persoalan tsb. akan dibitjarakan 

dalam partainja (N.U.) dan mungkin dalam kongresnja jang akan 
datang. Apabila usaha undian uang itu menurut hukum Islam 
ternjata haram, tidaklah perlu diteruskan, 1 a 1 
ternjata halal bisa diteruskan, demikian Menteri Sosial. Ditanja 
tentang hasil2 keuangan jang diperoleh dari usaha undian uang 

: itu, Menteri mengatakan memang tjukup lumajang tetapi walau- 
ketiga: Bambang Suwarso|pun demikian, bila ternjata usaha itu menurut bukum Islam ha- 

ram, bagaimanapun tidak bisa diteruskan. Pribadi K. H. Fatah 

— asin berpendapat usaha undian uang itu adalah haram. (Antara). 
(Tut Mogjad 1821 , ra 

Boy Zubir (Padang) 180./ 

dan sebaliknja bila 

  

wa Richard, jang bungsw telah 
menembaknja dgn pistol. 

20 PENGUSAHA DIADUKAN 
JI Dr 

Jajasan Kredit Kalimantan te- 

lah . memadjukan 20 pengusaha 
kepada Pengadilan Negeri Ban- 
djarmasin, karena dianggap me 
lalaikan dan tidak membajar ang 
surannja. 

Diantara jang telah dimadju- 
kan itu ada pula jang ditarik kem 
bali setelah ada perundingan de 
ngan JKD. . 

Dapat ditambahkan, bahwa 

djumlah uang jang  ditunggak 
oleh 20 pengusaha itu Ik. 1 djuta| 
rupiah. 

  

India tidak menjetudjui pembe 
lian dan penimbunan barang2 
strategis Amerika Serikat di India 
dengan memakai uang pindja- 
man jang didapat dari Amerika 
berdasarkan persetudjuan barang2 
hatsil pertanian antara kedua ne 
geri tersebut baru2 ini. Demikian 
kata menteri keuangan India, T. 
Krishna Machari, pada hari Se 
lasa. 

  

  

Bekas Major Rahasia 
Sedia Lepaskan Kewar- 
ganegaraan Indonesia 

Untuk Buktikan Kebenarannja Bahwa Ke- 
terangan Ment. Umbas Salah — Kini Rahasia 

Ganti Tuduh Umbas 
JOHN RAHASIA, ex Major TNI jang sekarang ini bertindak 

sebagai salah seorang jang berkuasa penuh dalam soal2 penjele- 
saian soal kopra di Sangir Talaud dengan mandaat jang diberikan 
oleh Kepala Daerah Sangir Talaud, dalam keterangannja kepada 
»Antara”  merabantah dengan sekeras2nja keterangan Menteri 
Muda Perekonomian Umbas baru2 ini di Makasar jang mengata- 
kan bahwa pemerintah telah memberikan uang sedjumlah Rp. 2,8 

kedua hal tsb. 
Paus menjatakan, bahwa un- 

dang2 kedokteran tidak akan 
pernah dapat memperkuat tinda- 
kan2 penggugura, kandungan 
(euthanisia abortion) atau tinda 
kan2 jg sama lainnja jg bertenta 
ngan dengan hukum Tuhan, ka- 
rena undang2 (hukum) kedokte 
ran berada dibawah moralitet ke 
dokteran jg merupakan pernjata- 
an perintah jg diinginkan oleh 

Tuhan. $ 
Karen, perintah kemoralan su 

dah terang meliputi djuga titik 
moralitet kedokteran dalam hal 
apapun, maka tidak dapat diizin 
ikan seorang dokter untuk meng 
ambil tindakan jg terang berten- 

Krn Menghina 
|(Bung Hatta 
PemimpiniPKI Dimin 

takan « Hukuman 
Djanggelan 

SESUDAH dua ,kali sidang, 
maka Djaksa Pengadilan Negeri 
Bandjarmasin hari Selasa telah 
memintakan hukuman pendjara 
3 bulan dalam perdjandjian se- 
lama 6 bulan pada pemimpin 
PKI, A.M. Arnie bin Madun jg 
dituduh telah menghina Wakil 
Presiden Moh, Hatta, 

Penghinaan itu, ialah termuat 
dalam sebuah brosur tgl. 5 No- 
pember 1953, jang antara lain 

berbunji: 
»Perdjandjian KMB jang chia- 

nat, dengan arsiteknja tuan? Hat 
ta, Nasir, Sukiman, Sjahrir serta 
beberapa orang kaum bordjuis 
komprador lainnja ..... .” 
Atas permintaan Djaksa ini ter 

dakwa Arnie bin Madun minta 
tempo untuk membatjakan plei- 
dooinja dan akan memanggil 
pengatjara dari Djakarta, Mr. 

Suprapto. Terdakwa. meminta 
pembatjaan pleidoof itu dapat ber 
langsung tgl. 3 Desember jad. 
Dalam suatu keterangannja ke 

Kelima-belas orang Jordania tadi semuanja 
gugur setelah melawan dengan gagah-berani. 

Senin jl. Jordania 'mengumum- 
kan bahwa pasukan Israel telah 
menjerbu wilajah Jordania, dju- 

ga — seperti serangan 
Rabu itu — didekat Habrun. 6 
majat serdadu Israel ditemukan 

dibekas pertempuran tadi. Tapi 
pihak Israel mengatakan bahwa 
Jordanialah jang menjerang, .Iz- 
la menjeret 6 majat tadi kewila- 

jah Jordania (UP). 

Tak Ada Smok- 
kelj/Sendjata 

Jang Didatangkan'Dari 
Kalimantan Inggris 
BERHUBUNG dengan berita 

jang menjatakan 
ada usaha pihak Kahar Muzakar | 
untuk memasukkan sendjata2 dari 
Kalimantan Inggris, lebih djauh 
dari pihak Komando T.T, VH 
”Antara” mendapat keterangan, 

bahwa sampai sekarang belum 
ada tanda2 dan bukti2, bahwa 
telah ada sendjata2 gerombolan 
jang baru dimasukkan dari luar 
kedaerah Sulawesi Selatan, 

malam ' 

dari Tarakan 

Sendjata2 ditangan anggota ge 
rombolan jang sudah banjak me 
laporkan diri pada alat2 negara 
semuanja adalah sendjata2 - tua 
dan sebagian tidak dapat diguna 
kan, karena onderdeel2-nja sudah 
hilang ataupun karena pelurunja 
tidak ada. Malah gerombolan 
membuat sendjata2 api palsu se- 
kedar untuk menakut-nakuti pen- 
duduk. Djuga sampai sekarang 
kekuatan gerombolan bukan ber- 
tambah besar, tetapi bertambah 
lemah, suatu tanda bahwa tidak 
ada perlengkapan2 baru jg mere- 
ka terima. : 

Sementara itu ketika “Antara” 
berkundjung ke Donggala baru2 
ini dari pihak resmi diperoleh" 
kabar, bahwa kekuatan seluruh ' 
satuan gerombolan jang ada di 
kabupaten itu jang menamakan! 
dirinja CP I (bataljon) hanja ter- 
diri dari kira-kira 30 putjuk sen- 
djata. Sedangkan daerah itu jg 
paling dekat dengan Kalimantan $   

   

Selandjutnja “dikatakan bahwa 
baik waktu Kasimo masih men 
djadi Menteri Perekonomian mau 
pun dimasa djabatan Umbas, be 
lum pernah JKRST menerima 
uang sebanjak itu dan menurut 

Rahasia ia djuga tidak melihat do 
kumen penerimaan. , 

Lebih djauh diterangkan oleh 
Rahasia bhw bila Menteri Um- 
bas tetap berpegang pada ketera 
ngannja itu sedang hal ini tidak 

  

    

  

djuta kepada Jajasan Kelapa Rakjat Sangir Talaud (JKRST). 
pernah terdjadi, maka pihak 
JKRST akan tetap mempertahan 

tangan dengan hukum Tuhan, de 
mikian Paus. pada ,,Antara“ Djaksa menjata 

Dalam hubungan itu Paus se- kan, bahwa terdakwa dikenakan   kan kebenarannja dimana sadja. 
Dikatakan bhw bila Umbas tidak 
mau insjaf bahwa keterangannja 
tidak benar, maka “ia sanggup 
mengorbankan diri dgn keluar da 

ri kewarganegaraan Indonesia, 
utk mewudjudkan kebenaran itu, 
demikian Rahasia. 

Lebih djauh Rahasia mene- 
rangkan, bahwa berhubung dgn 

Ipersoalan diatas itu, maka pihak 
'NKRST dalam waktu singkat ini 
akan mengirim delegasi ke Dja- 

ly (karta utk menghadap Menteri 

barang2-nja, sebab suaminja wak Zainal Arifin pegawai Bank Ne- Masjumi Moh. Natsir menjatakan, 
tu itu sedang bepergian. Kerugi- 
an belum diketahui. alam 
tahun ini Kementerian Dalam Ne- 
geri telah menjediakan biaja se- 
besar Rp. 2.— djuta untuk keper 
luan pembangunan desa2 diselu- 
iruh  wilajah Djawa Timur, 
Rapat pendidikan Guru Agama 
Nahdlatul Ulama di Ponorogo 
baru2 ini telah mengambil kepu- 
tusan untuk mengadjukan tuntu- 
tan kenaikan gadji serta pembe 
rian tundjahgan-djabatan bagi ke- 
pala sekolah tsb. ag jumlah 
kenaikan gadji jang  dituntutnja 
itu tidak diterangkan. — Tgl. 5 
'Oktober j.a.d. disekitar hutan 
'Sempolan daerah Djawa Timur jg 
kini sedang di-industrialisasikan, 
loleh P.F.N. bersama2  Djawatan 
(Kehutanan akan dilakukan opna- 
me untuk pembikinan film semi- 
dokumenter. Film tsb. akan me- 
muat pemandangan mengenai ke 
hutanan dan hasil2-nja di Indone- 
sia, — Pengadilan Negeri Medan 
telah mendjatuhkan hukuman pen 
Idjara pada terdakwa2 Tengku   

gara Indonesia Medan dan Marah 
Mustafa pegawai kantor arsitek 
Reynders masing2 1 tahun dan 16 
bulan. Mereka dipersalahkan me- 
malsu surat2 untuk kepentingan 
sendiri dan merugikan Bank Ne- 
gara Indonesia sebanjak Rp. 1.— 
djuta. — Tentang adanja kabar2 
bahwa Tambang Minjak Sumatra 
Utara akan dioper kepada NIAM, 
wakil superintendent TMSU An- 
iwar Badan atas pertanjaan me- 
ngatakan, bahwa djika hal itu 
benar, serupa sadja dengan penje 
Irahannja kepada BPM. — Dalam 
meresmikan berdirinja Universitas 
Hasanuddin di Makassar Senen 
pagi jl. Wakil Presiden Moh. 
Hatta dengan pandjang lebar 
memberikan pandangan sekitar 
fungsi universitas bagi suatu 
bangsa jang hendak memperkem- 
bang kebudajaannja, “ Amanatnia 
djuga dititik-beratkan pada tugas 
pemuda2 sebagai pionier, dan tu- 
gas universitas sehagai tempat 
pembentuk djiwa, tabiat dan su- 

bahwa adalah hak Masjumi wi- 
lajah Sulawesi untuk melahirkan 
suatu pendapat dan hasil2: pertim 
bangan. Djuga termasuk hak2-nja 
untuk melahirkan pendapat bah- 
wa Masjumi sekarang sudah pada 
tempatnja djika menarik Menteri2- 
nja dari Kabinet Ali ini. — Se- 
nen malam jl. di Makasar telah 
diresmikan berdirinja Jajasan 
Dana Bantuan Universitas Hasa- 
nuddin, dan Jajasan Dana Ban- 
tuan Fakultas Hukum dan Penge 
tahuan Masjarakat. Upatjara pe- 
resmian dihadliri djuga a.l. oleh 

/Wakil Presiden Moh. Hatta dan 
njonja. — Menteri Muda Perhu- 
bungan A. B. de Rozari atas per 
tanjaan menerangkan, bahwa pe- 
merintah untuk sementara ini 
menitikberatkan perhatiannja pa- 
da kemungkinan2 untuk lebih 
banjak memperbaiki laut dan uda- 

'ra daripada perhubungan darat. 
Perhubungan didarat untuk se- 
Imentara ini lebih ditekankan ke 

|Ipada pelaksanaan 5 inspeksi lalu 
sila pemuda2, — Ketua Umum lintas,    

Umbas sendiri. Delegasi a.l. akan 
45 Iterdiri dari Mr. Henk Klatre, A.! 

Taidi dan lain2. | 

Berbitjara mengenai bantuan2 
jang diperoleh oleh JKRST, oleh 
Rahasia dikatakan, bahwa sela 
ma 10 bulan terachir ini IKRST 
telah melajani para petani2 kela 
pa di Sangir ' Talaud dengan 
diumlah uang Ik. Rp. 20 djuta 
jang diperoleh dari pemerintah 
dengan melalui JKM di Menado 
dan jang terachir ini melalui N. 
IV. Kaliputjung di 1 daa ig. 
diberi backing oleh Menteri Us 
bas sendiri, 

Rahasia bertanja, mengapa pe 
merintah (Umbas) tidak membe 
ri bantuan langsung kepada JKR 
ST? Apakah dalam soal ini ti- 
dak ada perbuatan2 jang kurang 
sehat? Sedang apa jang saja: ke 
tahui, demikian Rahasia, NV. Ka 
liputjung itu beberapa kali men 
dapat perpandjarigan lisensi da 

  
ri pihak Menteri Umbas Te 

: a Ir, , 5 meta kss 

  

  landjutnja menjatakan, bahwa pal hukuman erdjandjian karena 
ra dokter berada dibawah  se- perkaranja Sudah lama  terdjadi 
buah veto rangkap — moral dan jaitu pada Nopember 1953. 
legal — dalam tindakan peng- (Antara). : 
guguran kandungan dan praktek2 / 
lainnja jang sama dengan tinda| Kata Paus seterusnja, hukum 
kan itu. (positif tidak mempunjai nilai 

Paus 'selandjutnja menjatakan, atau kekuatan eksekutif, ketjuali 
bahwa undang2 kedokteran ada-|kalau apa jang te: andung dida 
lah essensiil, karena moralitet|lamnja mendapat pengakuan da- 
sadja tidak memiliki ,,sifat pak-|ri hukum Tuhan. 
saan” dalam pelaksanaan hu-| Demikian antara lain 
kum. Akan tetapi, demikian|P us Pius XII kepada 
Paus, hal itu hanja berlaku dim. | internasional 
masa perang. di Den Haag. (UP). 

pesan 
kongres 

Inggris. (Antara) 

NAMA BAIK INDONESIA DI: 
LIBANON MAKIN MELUAS. . 

Dalam pertemuan dengan pe 
mimpin2 dan kalangan terkemu " 
ka Libanon di Beirut baru2 Pi 
Kuasa Usaha Indonesia “untuk 
Libannn mendjelaskan sekitar ke : 
hidupan politik di Indonesia, po : 
litik bebas dan aktif pemerintah : 
Indonesia dan sekitar peranan. In." 
donesi, dalam  konperensi “Bar 
dung jg lalu, jg mendapat sam- 
butan baik sekali dari para ha- 
dirin. Seketika itu mufti Repu- 
blik dan ketua perhimpunan war 
tawan Libanon menjatakan”-has- 
ratnja untuk mengundjungi “Indo 
nesia pada 'achir tahun ini afas 
ongkos sendiri. Dalam pad gtu 
Universitas Libanon men an 
beasiswa untuk peladjar2 Tato one 
sia ke Libanon gg 

SEORANG penduduk desa 
Kontjer (Bondowoso) P, Masti- 
djah baru2 ini ketika sedang 
mengangkut genteng ke Wringin 
telah mati digilas tjikarnja sen- 
diri. Ketjelakaan itu terdjadi di 
desa  Sumber-tengah diantara . 
Bondowoso — Wringin, Pada 
waktu itu P, Mastidjah turun 

Idari tjikarnja karena trompah 
sapinja terlepas, Sedang ia “mem 
benarkan  trompah sapinja itu, 
entah karena apa kedua ekor 
sapinja terkedjuk dan terus lari. |   

dokter2 Katholik besar, 

P. Mastidjah di-indjak dan ke- « 
mudian digilas roda tiikarnja jg 

Ia mati seketika karena 
punggungnja patah, 

  

Perantjis Mau Paksakan Pengaku.- 
an ,Perhimpusan Pemakai Terusan” 

PERDANA MENTERI Ingge- 
ris, Anthony Eden, dalam pida- 
tonja di madjelis rendah hari 

kai-pemakai Terusan Suez men- 
djalankan hak-haknja dan meng- 
oper eksploitasi Terusan itu. Te- 

Rebo tentang krisis Terusan Suez|tapi dalam pidatonja itu Eden 
telah mengumumkan pembentu-| tidak menerangkan, dengan tjara 
kan suatu organisasi  pemakai2| bagaimana Barat hendak memak- 
terusan itu dengan persetudjuan|sa Mesir supaja menerima baik 
Perantjis dan Amerika Serikat. 
Orgamsasi itu akan dinamakan 
“Perhimpunan Pemakai Terusan” 
can selain Perantjis, Inggris dan 
Ainerika Serikat akan meliputi 
djuga wakil2 negara2 utama pe- 
makai terusan tersebut, demikian 
Eden. 

organisasi tadi jg mendapatkan 
sokongan Amerika Serikat, Orga- 
nisasi itu adalah djawaban Barat 
atas penolakan Gamal Abdel 
Nasser terhadap rentjana . Dul- 

les. Menurut Eden, perhimpunan 
tadi akan memungut bea perla- 
jaran, mengerdjakan pandu2 per- 

Maksud perhimpunan itu ada- lajaran dan mengurus terusan itu, 
h untuk memungkinkan pema- Perhimpunan itu akan memberi-   

kan bagian uang jg adil kepada 
Mesir. Djika pemerintah Mesir 
tidak mau bekerdjasama dengan 
organisasi itu, kata Eden, maka 
Mesir akan dianggap telah meru- 
sak persetudjuan tahun 1888, 

Sementara itu perdana menteri 
Perantjis Guy Mollet malam Ke- 
mis mengantjam bahwa apabila 
Mesir “sampai tidak mengakui 
,Perhimpunan Pemakai2 Terusan 
Suez,” jang akan dibentuk 
inisiatif Inggris dan  Perantjis, 
maka Perantjis “akan terpaksa 
melakukan tindakan? jang perlu 
untuk memaksakan  hak-haknja” 
untuk memakai Terusan Suez, 

(Antara-Reuter) 

atas 
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: tidak boleh 
'inggalan dan 

Korrengs 
gala penjakit kulit, 
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IN.V. Tandjung 
| Menerima pekerdjaan : 
| vEEM 

21 ETABLISSEMENT (K.P.M. dan KJ.C.P.L,) 

       

  

       

IN & BESOK MALAMI Ta IN- & UITKLAREN dan EXPEDITIE "LUX" 5x Te Op (17 th) STUWADOOR. NRP : n ' Kantor di: 
| | Pelabuhan (HW. 9) tilp. Djohar 2468. 

  

   

    

    

   

       

     
      

      

     

IE Kota (Djl. Suari 26) tilp. Smg 1928. 
Ap —— sena ka Sana 
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| Lpiawan u$8$ 
2 5 5 ah . 
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bag ta 

Manjembuhkan segala kesakitan 

dalam perut, buang-air kotoran ada 

lendirnja, menguatkan lapisan usus 

  

$ 3 j dan pentjernaan dan membantu 
3 ni MALAM PENGHABISAN : lekas menghantjurkan makanan 

"ORION”: 5- Ti O.- (13 th): t, S pen fWidescreen) Mes PP aa 

"THE SILENT RAIDERS” 
Ta E—T mamerin $ 

ROYAL" 1572 Ie A1 bi 
LL. Thompson - Helen Talbot 
"THR KING OF 
(0 FOREST. RANGERS”| 

(SERI H TAMMAT) 4 
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AN AE 
INGAGLK 3-5 SURABA IA, 

SEMARANG Na Aa 3 
KRANGGAN BARAT 128 

    

YOGJAKARTA 
an 

MALIOBORO 35   

| temBAGA METEOROLOGI DAN GEOFISIK 
'DIJAKARTA. AS 

      
kelak ti yi 'kat mendjadi : $ | 

Meteoroloog dan Assisten Geotisikus 
Jang dibutuhkan: 40 orang. 

“IP Lamanja pendidikan: 2 (dua) tahun. 

Il. a. Sjarat2 chusus jalah: : 5 
1. Beridjazah S.M.A. Negeri bag. B, th. 1955/th. 1956. 
2. Beridjazah S.T.M. Negeri bag. Mesin dan Electro tehnik th. 1955/th. 1956. 
3. Angka paling rendah 7 (tudjuh), untuk: Aldjabar, Ilmu Ukur, Mechanika, “Ilmu 

Alam dan Bahasa Inggeris. 
4.-Umur 20—24 tahun. 

Lebih disukai jang telah mengikuti pendidikan jang lebih tinggi.   

      
   

         
       

   
   

     

   

          

    
   

  

     

    

  | ?INDRA" 445715 (17 th) 
ng lama 0) 

"ROXY” 
  “ROYAL” INI DAN BESOK MALAM 5.00 7.00 5.00 “7 th) 6.30 - 8.45 Larry Th kata SERI Rai Kapoor - Nargis Helen Naga” KING of FOREST RANGERS” (EA MAAN sn na ANDEZ” Lebih hebat, lebih seram dan lebih dahsjat dari seri I! 
"ORION” BESOK PREMIERE BESAR 5.00 7009.00 (17 th) 
Extra: SABAN SORE 3.00 (Widescreen) Sedikit hari "REX” 

—. (Asmara Terpendam) 

”DJAGALAN” 5.7.9. (13 th) 
| Film Siam Bhs. Kuo Yu 

ITUNGGU DI "LUX?! 

    Sekali seorang 

laki2 melukai ha 

inj ada: 

  

   

   

    

    

  

    

      

    

dan 

akan terulang 

lagi!!! 

Kisah seorang 
f Iwanita jg. selalu 

5 ta... ... tapi-ia 

iterlalu sering ter ! 

#bakar dan ha- 

yg Ingus karenanja! K 

Achirnja dia ber f8 
lari kerumah &$ 

djudi...... di ye 
#mana ia dapat- ag 

kan seorang .. #4 
: Hlaki2 jg terkaja 

nis warna kulitnja........! Jdidunia dan men 

       

   

an pada anak2 jang berlainan | 
2g : 

  

  

     
        

      

  

    
      

     

  

    
    

     
   

    
   

      

        

       

TUNGGU di PGRIS»: — |iintainja...... Pa 2 . Yjang tidak akan Bg 2 

1 yen 23 : 5 hatinja,  walau- 7 YVONNE DE CARLO j3 

. Ipun sebagian FLAME Or THE ISLANDS 
. . Phartanja penuh s1 PN RU COLOR 2 Conte TT 

Ikarenanja! 9 KOWARO DUFF - ZACHARY SCOTT , 
Saksikanlah bagaimana ja karena keretakan hatinja, ke- 

| mudian mendjual ketiantikannja.......... 1... Gjadi radja 
wanita jang selala diadi idaman prija dipulau Bahama'! DENGARLAH SUARANJA DAN SAKSIKANLAH 
MAMBO DANS 

| x— |Batjalah 
Mt IG AN MEMBAWA : 

PA KENA Suara Merdeka | PARA. PENONTON? KE......... 
“2DUNIA BARU! 

D#AGALAN” INI MALAM PREMIERE 5.00 7.00 9.00 (13 th) 

Siam jang pertama dalam bahasa Kuo Yu dengan Miss SIAM 

tjantik djelita tjerita Tap peperangan jang mengerikan 

    

  
  

    

    

Seni Potret, Ilmu Sihir, Bahasa 
Inggeris, Mesin Tulis, “Gerak 
Badan, Papan Hitung Keterangan 
dikirim pertjuma, Prospektus leng 

        

   
    
     

P. M.I. 
Bantulah 

| 
| 

. dengan seksama. 

| 
' 

KURSUS-KURSUS TERTULIS!” 

kap Rp. 1.— La — HERMES INSTITUTE: MIERE BESAR” ”ROXY MH/210 Bandung. G (7th) 630—G45 

b. Sjarat2 umum: 5 
1. Berbadan sehat (dinjatakan dengan surat keterangan dokter chusus untuk lamaran tsb.) 
2. Berkelakuan baik dan belum pernah tersangkut perkara polisi (dinjatakan . dengan 

surat keterangan pamong pradja/polisi). 
Tidak kawin. 3 : 5 

4. Untuk para pelamar jang sudah bekerdja harus.mendapat idzin dari Kepala Djawa- 
tan jang bersangkutan, tg 

k 5. Untuk para pelamar jang masih mendjadi tanggungan orang tua/wali harus men- 
, dapat idzin dari orang tua/wali. ti ( 

6. Bersedia menanda tangani surat perdjandjidn ikatan dinas untuk bekerdja pada pe- 
merintah sesudah tamat/lulus dalam pendidikan selama waktu kursus ditambah 2 

| Pada Baglan Urusan Perburuhan di Surabaja 
dari 

, 

| | x I. Lembaga Meteorologi dan Geofisik di Djakarta membutuhkan pemuda2 untuk dididik dan 
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Algemeen Syndicaat van Sulkerfabrikanten 
in Indonesic 

Seorang bangsa Indonesia sebagai 
ASISTEN Kepala Bagian 

| Dari para peminat diharapkan bahwa mereka faham tentang perundang-undangan sosial dan 
lapangan serikat sekerdja dinegara ini, begitu pula mempunjai pengalaman mengenai penje- 

lesaian urusan2 perburuhan dan menaruh minat iang chusus terhadap urusan? tersebut. 

diangkat: 

  
Surat2 lamaran dengan disertai keterangan2 mengenai diri pribadi, pendidikan dan penga- 

laman bekerdja hendaknja disampaikan kepada Biro Reklame dan Adpertensi “RABJA" — 

Dji. Pasar Besar 76A — Surabaja, dibawah No. 3504. 

  

  

  

  

    

Djanganlah membeli 
»tapal gigi” dengan 
sembarangan ..... 

.tapi mintalah, 

      

  

    

(dua) tahun. 

III. Selama kursus : 

piah) sebulan. 
2. Tidak diadakan asrama. 

Geofisikus dalam golongan E2/1P.G.P.N./55. 
VI. Tjara melamar. 

maran”, 

2. Harus dilampirkan beserta surat lamaran. 

Salinan rapor triwulan terachir. 2 . 
Surat keterangan dokter jang terachir (asli). 

Surat idzin Kepala Djawatan (lihat II b4). 
Surat idzin orang tua/wali (lihat IT b 5). w

p
 
O
p
 

tanggung oleh Pemerintah. 

VII. Lamaran2 jang tidak memenuhi sjarat tidak akan dibalas. 
IX. Lamaran ditutup tanggal 15 October 1956. , 
X. Tidak diadakan surat-menjurat mengenai pengumuman. 

Na 

ttd. :. 
(R.A. SOERMARIO) 

      
Sa 

7. Bersedia sesudah lulus ditempatkan dimana sadja di seluruh Indonesia. 

1. Mendapat tundjangan ikatan dinas sebesar Rp. 340,— (Tiga ratus empat puluh ru- | 

- IV. Tempat2 kursus di Bandung (Fakultet Ilmu Pasti dan Alam). 
V. Sesudah Tulus, diangkat sebagai pegawai Negeri, dengan pangkat 

1. Lamaran2 ditudjukan langsung kepada Lembaga Meteorologi dan Geofisik,  Djalan 
Geredja Inggeris No. 3 Djakarta pada sudut sebelah kiri dari sampul dituliskan ,,La- 

Salinan idjazah Negeri jang disertai angka2 hasil udjian. 

Surat keterangan pamong pradja/polisi jang terachir (asli). 
Surat keterangan belum kawin jang terachir (asli). 

Salinan? tersebut harus disjahkan oleh jang berwadjib mengesjahkan. 

Sebelum masuk pendidikan, diudji dalam mata2 peladjaran tersebut dalam Il.a/A.3. Yna Ad, 
2. Tempat2 udjian ditentukan kemudian. i 3 5 
3, Ongkos kereta api/bis dari tempat asal ketempat udjian P.P. ditanggung oleh Pe- 

— merintah. ' ' 2 
4. Djika diterima ongkos kereta api/bis/kapal laut dari tempat asal ke Bandung di- 

a.n. Kepala Lembaga METEO. & GEOFISIK. 
Kepala Pendidikan Lemb. Meteo. & Geofisik, 

Meteoroloog / Assisten 

  

PRODENT 
membuat gigi seputih 

mutiara!        

      

Setiap kali sehabis makan, 

“sikatlah gigi dengan 
PRODENT. 
Membikin hawa mulut 
mendjadi harum dan tak 
tertinggal suatu kotoran 

    

       

  

     

    

   
. Tube sangat besar Rp. 3,50 

Tube biasa Rp. 2,50 

          

  HIDJAU 

(Chlorophy!) 

Tube sangat besar 

Rp. 4,50 

   

        

  

      
  

  

PIL mustadjab untuk menjembuhkan penjakit Lepra. 

njembuhkan penjakit Lepra (kusta atau Thayko). : : 
Sebagaimana telah ternjata bahwa penderita penjakit Lepra 

mempunjai tanda2 seluruh badannja berontokan, .rambut habis 
rontok, telinga bengkak, hidung mendjadi lebih besar, kaki ta- 
ngan kaku, kulit dan daging rusak, sedang tampang-muka terdapat 
tanda2 bengkak, hingga menakutkan bagi siapa jang memandang- 
nja. 

Penderita dari penjakit Lepra harus segera makan Pil ini, agar 
penjakit Lepra jang dideritanja dapat- dibasmi berikut akar2nja. 

Untuk kepentingan perikemanusiaan maka jang bertanda 
tangan dibawah ini sengadja membuat jang mustadjab. Pil. ini 
telah banjak dibuktikan kemandjurannja dan telah diperoleh ba- 
njak surat2 pudjian. 

Pakailah pil ini diwaktu jang tepat, agar penjakit itu tidak 
mengganas setjara meradjalela. Kelalaian untuk segera berobat 
Gengan pil ini berarti suatu bintjana bagai diri sendiri chususnja 
dan masjarakat umumnja. 

Pil ini telah diudji pada waktu sebelum didjual, maka tentang 
kemandjurannja tak perlu disangsikan pula. : 

Adalah suatu perbedaan antara langit dan bumi bilamana pil 
ini hendak dibandingkan dengan obat keluaran lain? perusahaan 
jang hanja mengutamakan untuk mengeduk keuntungan belaka. 

Keterangan tentang tjara menggunakannja pil ini, dengan 
djelas. Bilamana aturan itu diturut dengan seksama, hasil dari 
penjembuhan itu akan terdapat kenjataan jang mengagumkan. 

Pil ini dapat dibeli dengan harga Rp.200,— per blik. 
berikut aturan pakainja, pesanan harus kirim uang harganja lebih. 
dulu per postwissel (vrij ongkos) ke seluruh Indonesia. 

Untuk mendjaga agar tidak tertipu oleh obat tiruan, haraplah 
perhatikan etiket jang disertakan gambar portret pembuatnja 

  
Memudjikan dengan hormat, 

BOTAYS 
Kunming, China. 5 
PUSAT PENDJUAL : 

TOKO OBAT 
TIO SENG HIN, 

Petudungan 43, Semarang. 
Agen: (HA 

Djakarta, LIE KWIE SENG, Ii 
Kali Besar Selatan 11B. (5 

Medan, LIM GEK KAI, 
Djl. Luitenantsweg 22. : 

Surabaja, HOO TIK TONG, 
Bongkaran 109. 

    

    
  

   

  

Ta Ta SL MA AS LL La 

M.S. RAHAT 
OCCULTIST. 

' Seteran 109 — Semarang. 
Menerangkan segala hal penghidupan SUSAH & SENANG, 
Mengenai keuntunganmu, tjita2-mu dikemudian hari pilihanmu 
atas kawan hidupmu seluruhnja kami berikan pendjelasan. 
Periksakanlah bagaimana kau dapat memperbaiki kedudukan dan ' 
peribadimu. Segala hal dirahasiakan. 2 

Djam Bitjara : Pagi 9 — 12. 
Sore 5 — 7. 

.Pot Po Sin Sisuw Wan” 
Pil tersebut mempunjai kemudjarapan istimewa untuk-me- 

| 

  

1 , 

5 MAKANAN? MODEL DJAKARTA, BANDUNG, SE- 
MARANG ATAU JANG SPECIFIEK JOGJA DAPAT 
DIDJUMPAI BF: 

sRkumah Makan” 

s0 HA YA" 
JUDONEGARAN No. 14 — JOGJAKARTA. 

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

: Tanda2 dari penjakit ini jalahs 

Badan berasa demem, kepala pusing dan sakit, pilek, batuk?, 

| tenggorokan kering, urat sakit, badan berasa tidak enak, 
: gan lemas dan tjapai, dan panas badan naik turun, 
Tapi djangan kuatir 

PIM INFLUENZA TABLET 

Sanggup membrantas penjakit ini dengan djitu dalam be- 
berapa hari. Kemandjurannja ini obat sungg'ih mengherankan, 
karena buatannja ini obat sangat sempurna. Orang dewasa 

PIM INFLUENZ7ZA TABLET 

harus tersedia dalam rumah atau waktu bepergian, 

Harga satu tube 20 tablet 

Hop-agen Seluruh Indonesia: 

N.V. DEWASA TRAD!ING & IND. COY. LTD. 
Djakarta Djl. Kopi No. 1, Tilp. Kota 64. 
Semarang: Gg. Warung io. 63, Tilp. SM. 379. 
Surabaja Blakang Pendjara 5, Tilp. U. 2154. 
Bandung : Djl. Tambiong 11, Tilp. 3989. 
Pontianak: Djl. Parit Larat 73, Tilp, 382. 

Rp. 2.50 
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        Mintalah keterangan pada : 

Diperpandjang 
| Diberitahukan kepada umum bahwa POTRETAN GRATIS 
kami perpandjang sampai ada penentuan selandjutnja. 

Photopress ,,SIGUNTANG” 
Bodjong 99A Semarang. 

Te 3 "LO 2 LS SL IL PL MAL TA LL LA LAN, 

  

  

ka KENA Ina (SIP M, FABRIEKEN N.V., SURABAIA 

  

SSKSRSRAE 

: 

    

atau kanak? boleh minum ini obat dengan tidak ada bahajanja, ' 

  

DIBERITAHUKAN BAHWA: 

KM. , TAMPOMAS” 
akan tiba di Semarang pada tgl. 20 September 1956 dengan me- 
nerima muatan/penumpang untuk pelabuhan2 Tg. Priok/Palem- 
bang dan Belawan Deli — dan pada tgl. 9 Oktober 1956 untuk 
pelabuhan? Surabaja, Buleleng dan Makassar. 
Keterangan selandjutnja dipersilahkan berhubungan dengan kan- 
tor : 

PERWAKILAN P. T. PELNI SEMARANG 
Taman Srigunting No. 13 — Tilp. No. 2302/Smg. -2311/Djohar. 
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"(£ PHARMA "” 

Alangkah sedih dan susah hatinja lelaki itu jang tida mempunjai tenaga laki”. Mereka merasa bahwa kekuatan semakin lama se- makin kurang atau hampir hilang sama sekali, Oleh karena ke- 
kuatan laki? itu bersangkut pula dengan kesehatan anggauta" badan lain seperti otak, djantung, urat sjaraf, buah pinggang, 
perut, maka atjapkali menimbul lain? penjakit seperti, takut, 
djantung ber-debar?”, lemah, sakit pinggang, pendek napas, kem- 
bong perut. Kita sediakan PIL SEXANOL jang ditanggung man- 
Gjur untuk segala matjam KELEMAHAN, beri dan menahan 
&naganja. f - 
Harga Rp. 20,— per pak. 
GONOCIDAL untuk sakit kentjing, baru atan lama Rp. 20,— 
ASTHMA CURE untuk sakit batuk, bengek dan slijsma Rp. 15,— 
SEXALIN untuk wanita jang sakit kotoran tida teratur Rp. 20,— 
BARYLTIN Minjak rambut guna menumbuhkan, pan- 

djangkan rambut, dan brentikan rontoknja rambut 
kdyatu hh Asa bana Tan Pata GK Naa Sa Me an Na Rp TO 

DC HAIRDYE Tjelup rambut untuk bikin hitam 
rambut. ditanggung tida luntur ..... oa Rp. 10,— 

ATOM HAIRDYE Tjelup rambut putih djadi hitam 
3 Grms. Rp. 10— $ Grms. Rp. 15,— 10 Grms. 
Rp. 25,— 

CLEANSING CREAM membersihkan paras muka 
(make-up) jg. susah dihilangkan dengan sabun Rp. 10,— 

SPROSSENCREME untuk sprossen tanda” hitam atau 
Bekas Herawati OMA ee re LO RIN Na Rp. 10,—: 

NO-HAIR PUDER untuk menghilangkan rambut Rp. 5— 
POTENSOL obat: Kiat Istimewa .......oocoo.do.. Rp. 30,— 
PREGNOL untuk wanita ingin dapat anak .......... Rp325 
ATERO DAN Untk one Te LA ab Be Rp. 10,— 

DAPAT BELI DITIAP TOKO OBAT DISELURUH 
INDONESIA. 

Pesanan luar harus-tambah 154 ongkos kirim. 

DC Pharma Ltd. 
Djl. TERNATE No. 12 Djl. PINTU AIR No. 24, 

BANDUNG DJAKARTA 
Agen Besar: ACHMAD KARIM, Pintu Besi 10, Djakarta.   PKB LL SLLNALKAALLKBSLAKBAKALKAL3ALKAIKALSALKLKALKAALKALKA KLS EL LK LS LS LS aiberbe bebe heh AA 
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biimpor dan diedarkan oleh | 
ERSARI FILMS | 

"ASMARA TERPENDAM” 

ji   
#LINGI DENGAN TARI2AN MAMBO DAN TANGO ! 
  

Peranan2 jang tjotjok........ 
    

. Type Perti. »SEMARANG” Idsin No. 94987117 A7171 
k 

Ae 3 Oo "Gg ': "GRAND” INI MALAM DMB #R EX” R yRogers 5 5.09 7.15 9.30 BERBARENG (17 th) 4.30 6.45 9.00 No, 21 
1 

Extra: Saban Sore 2.45 CinemaScope 

Gaureon micetu CI NEma Scoop MO 

Romantis jang berapi-api........ 
Perkelahian jang maha dahsat dalam CinemaScope Berwarna | 

Extra: Saban Sore 2.15 
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i dan dipudji oleh seluruh pers India sebagai satu film jan pe: Dg spa Ka REI 1 Bntean satu tjemeti, . memberi ke-insjafan pada pakssjorrakat Saat 'R Pep. 0 an da 

TIGA TOP-STARS jang akan mendjamin bagi penonton ! sah Pu 5 F    Bun   
  

       

  

disint! 

— Tidak, djangan berbuat begitu, Barsh 

     

  

    

  

     

     
      
    

  

YOU HOMBRES HAVE J HOLD HIM, CATERPILLAR! Ji 
NO RIGHT TO RUIN 4 TLL ROUGH HIM UP As.A 

THIS GRAZIN? LAND alis -— WARNING 
AN' WATERHOLES TO ALt 

CATTLE- 

     

Pen Bel 

untuk merusak pa- 
TR rumput dan tempat2 air jg. ada disini dengan bulldozersmu 

? je , 5 — Peganglah dig erat-erat, Caterpillar! Akan pig hantam dia, dar ini sebagai peringatan kepada semu, peternak 2 jang berada 

HEY, IT CAN'T SEE WITHOUT MY 
PEC 

I KNOW! NOW 
CALM POWN 
AND LISTEN! 

  

    
— Hey, saja tidak dapat me 
lihat apa-apa kalau | tidak 
memakai katjamata, Cuc- 
kles! 
— Saja tahu! Makanja seka 
rang tenang dulu dan 
ngarkan saja! 
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WELL GET AN INJUNCTION | OKAY... 
AGAINST ROGERS FOR 
INTERFERING WITH OUR 

URANIUM! EVERYTHING'S 
GOT TO BE LEGAL! 

  

    

      

  

      
SPECS, 

CHUCKLES!     

  
  

  

— Kitm akan mendapat. perin 
tah djuga dari atasan menge- 
nai Rogers jang mentjampuri 
urusan kita tentang penjelidik 
an urantum jang telah menda 
pat idjin itu! Semuanja harus 
terang-terangan dan sah! 
—. Okey kembalikanlah 

katjamata saja itul 

de- 
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